
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Waar we dachten dat we vorige maand toch een beetje met 

corona zouden kunnen “leven” bleek dit ijdele hoop te zijn. Het is 

nu quasi even erg als in het voorjaar. De twee (buiten)activiteiten 

die we voor oktober gepland hadden zijn in goede en veilige 

omstandigheden kunnen doorgaan. Zij het wel met een beperkte 

opkomst. Wat begrijpelijk is. 

Maar voor de rest … werd het werkwoord “annuleren” vervoegd 

   in alle mogelijke tijden. 

 

 
 
 
 

 

 
Op onze virtuele bestuursvergadering van 5 november 2020 
werd de situatie van het moment bekeken.  
 
Naast het overlopen van de agenda voor de komende maanden 
werd gekeken wat we in deze tijden toch nog wel, al dan niet 
virtueel, zouden kunnen doen. Want samen met de experten 
geloven we niet in een snelle ommezwaai. 
 
Kijk dus op onze website voor de meest actuele toestand. 
 
Teneinde het de internetcriminelen niet te gemakkelijk te maken 
werd beslist om de telefoonnummers en e-mailadressen van 
ons bestuur van onze website te verwijderen. Onze al dan niet 
geslaagde tronies blijven er wel opstaan. Sorry. 
 
Ons nodig? Stuur een mailtje naar info@kbcpagant.be . En bij  
een uitnodiging zal er uiteraard ook steeds vermeld worden wie 
er kan gecontacteerd worden. 
 

 

 
Hou de komende dagen je brievenbus in ’t oog. Misschien zit er 
wel een verrassing in. 
 

http://www.kbcpagant.be/
mailto:info@kbcpagant.be


  
Na de PCclub zal nu ook de Beleggingsclub online gaan. De op 
de agenda voorziene data blijven nl. 12/11 en 10/12. De 
getrouwe deelnemers krijgen ten gepaste tijde een mailtje.  
 
Interesse maar nog nooit geweest? Laat dit via 
info@kbcpagant.be aan Johan De Bruecker weten. 
 

 

 
Waar Amica Musica zachtjes aan terug haar repetities had 
hervat in de St. Andrieskerk, noopte de recente verstrenging van 
de coronamaatregelen hen om deze voor minstens zes weken  
terug stop te zetten. 

 

 
Dit hypothekeert dus ook de kerstviering welke we graag op 18 
december 2020 in de Sint Andrieskerk in Antwerpen hadden 
aangeboden. Hoogstwaarschijnlijk gaan we die ook moeten 
slachtofferen op het Covid-19-altaar. We broeden op een 
mogelijk veilig alternatief. 
 

 

 
En vernamen we ook dat de voorstellingen welke het Brussels 
Operette Theater zouden brengen in Leuven en Brussel en 
waarvoor een aantal van onze leden ingeschreven hadden, 
geannuleerd zijn. 
 

 

 
Klein maar fijn. Dertien kringleden hebben het gewaagd om in 
coronaveilige omstandigheden toch eens een partijtje petanque 
te spelen. Lees hier meer over. 
 

 

 
En ondanks de niet zo gunstige weersvoorspellingen genoten er 
toch 23 kringleden in droge omstandigheden van een gegidste 
wandeling in het Openluchtmuseum Middelheim. Getuige 
hiervan de foto’s. 

 

 
In crisistijd moeten we een team zijn, zegt de overheid. Dus 
moeten we goed voor elkaar zorgen. Maar wat kunnen we meer 
doen dan elkaar opbellen en samen gaan wandelen? Vijf aparte 
tips. Met dank aan De Standaard. 

mailto:info@kbcpagant.be
https://www.kbcpagant.be/Documenten/20201014%20verslag%20herfstpetanque%20Wijnegem.pdf
https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Fotogalerij.html
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201023_97599929
https://www.standaard.be/cnt/dmf20201023_97599929


  
In tijden van corona zit iedereen steeds meer achter zijn 
computer. Online in contact blijven met vrienden en familie 
wordt steeds meer het nieuwe normaal. Voor sommigen is het 
niets nieuw maar voor anderen is de aanpassing wat groter. Het 
opkomend gevaar van internetoplichting is niet alleen een groot 
probleem voor die laatsten maar ook voor de meer gevorderde 
computergebruikers onder ons is het uitkijken geblazen. BEEGO 
legt hier uit wat het is en hoe je voorkomt slachtoffer te worden 
van phishing. 
 

  
Ons (virtueel) toeristisch aanbod van de maand : een drieluik  
 

• Antwerpen : Carolus Borremeuskerk / begijnhof / 
O.l.Vrouwekathedraal → klik hier 

• Gent → klik hier 

• Ieper → klik hier 
 

  
Iets leuks meegemaakt? Een mooie wandeling gemaakt of een 
fietstochtje? Genoten van een attentie? Of gewoon zin om 
anderen ook eens van je literaire kwaliteiten te laten proeven. 
Laat het ons weten en we maken al de kringleden deelgenoot 
van jouw lichtstraaltje in droevige tijden.  
 
Stuur jouw wedervaren naar de mailbox van de voorzitter 
roger.wouters1210@telenet.be en hij doet verder het nodige.  
 
We publiceren jullie positieve boodschappen dan op onze 
website www.kbcpagant.be . 
 

 

 
 

 
En iets hartverwarmend om af te sluiten. Klik hier. 
 
Hou het veilig en bij leven en welzijn tot zo spoedig mogelijk. 
 
Jullie kringbestuur. 
 

 

https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/349/zo-vermijd-je-slachtoffer-te-worden-van-phishing
https://www.youtube.com/watch?v=gNxv1imiIT0
http://www.kbcpagant.be/
http://www.kbcpagant.be/
mailto:roger.wouters1210@telenet.be
http://www.kbcpagant.be/
https://www.youtube.com/watch?v=7wfYIMyS_dI

