
 

KBC GEPENSIONEERDEN KRING ANTWERPEN IN TIJDEN 

VAN COVID-19  

Samen met de stijgende temperaturen zitten we nu klaarblijkelijk 

in een stroomversnelling in de coronasaga. Vaccinaties stijgen, 

besmettingen en ziekenhuisopnames dalen en veel van de 

maatregelen gaan de schop op. Te vroeg? Wie zal het zeggen? 

Zo is de Indiase of Delta-variant bij ons nog niet dominant, maar 

in Groot Brittannië rukt ze op en de virologen zijn er zeker van 

dat dit in België ook zal komen. Via een kruisbestuiving tussen 

onze jeugd en de Britten in het zonnige zuiden? 

 

 
 
 
 

 

 
Donderdag 3 juni 2021 hadden we weer onze maandelijkse 
bestuursvergadering. Tot onze grote frustratie nog altijd virtueel. 
Wil je geloven dat we onze twee nieuwe bestuursleden die 
benoemd werden op de Algemene Vergadering in januari 2021 
nog niet in levende lijve gezien hebben? 
 
Maar er is licht aan de einder. Uit onze enquête weten we dat 
jullie staan te popelen om opnieuw aan activiteiten deel te 
nemen, maar evenzeer dat jullie dit ook liefst doen nadat 
iedereen een tweede prik gekregen heeft. 
 
Dus we staan in de startblokken en je mag dus al een en ander 
in de komende maanden verwachten. Onze motor draait 
misschien nog niet op super, maar op diesel. Maar weet eens 
op toerental … Je leest hieronder al wat de komende maanden 
op stapel staat. 
 
En na de klassieke vakantiemaand juli gaat jullie bestuur het er 
op wagen om fysiek op 5 augustus verder de plannen te 
ontwikkelen voor wat nog rest van 2021 en wat we denken te 
doen in 2022. 
 

 

 
Zo proberen we eind juli in een of andere vorm onze petanque 
terug op te starten. 
 
 
 
 



 

 

 
En starten we vanaf 15 augustus onze sociale werking 
(verjaardagsbezoeken aan onze 85+ers en aan onze 
jubilarissen) terug op. Met een inhaalbeweging voor al die 
bezoeken die we wegens corona tot nu toe niet hebben kunnen 
doen. Het zal wel wat tijd vergen om alles in te halen. 
 
De vrijwilligers die ons hier in bijstaan krijgen natuurlijk tijdig de 
nodige informatie aangereikt. 
 

 

 
 

 
Hou alvast donderdag 26 augustus 2021 vrij. Dan organiseren 
we een reuze gezellige BBQ in het Hof van Reyen tegen een 
prijsje om van te snoepen. Alle informatie volgt zo snel als 
mogelijk via de gebruikelijke kanalen. 

 

 

 
Onze wandelaars nemen traditiegetrouw in juli en augustus 
vakantie. Voor hen zal het seizoen in september zeker en vast 
hervatten. 
 
 

 

 

 
In onze vorige nieuwsbrief deelden we al mee dat Cera de 
seniorenkringen gaat ondersteunen. Meer info over de 
initiatieven van Cera vind je voortaan op een aparte pagina van 
onze website. Klik hier om dit eens te bekijken. 
 

 

 

 
Meegedaan aan onze online quiz over het pak aan informatie op 
onze website www.kbcpagant.be ? De winnares is inmiddels 
bekend : Chris Neefs. Ze ontving een mooie KBC wearable. 
 
Nieuwsgierig naar de juiste antwoorden? Klik hier. 
 

 
 

 

 
Nadat vorig jaar de geplande wandelzoektocht in kustgemeente 
De Haan noodgedwongen werd uitgesteld, onderneemt KBC 
Personeelskring Zoektochten dit jaar een nieuwe poging. Lees 
alles over de 48e Wandelzoektocht door hier te klikken. 
 

 

 

 
Bij inschrijvingen en betalingen wordt regelmatig naar je 
lidnummer gevraagd. Dit laat ons toe om je ondubbelzinnig te 
identificeren. Ben je dit nummer vergeten of vind je het niet 
meer terug? Een mailtje naar info@kbcpagant.be en we sturen 
deze info per kerende. 

https://www.kbcpagant.be/basispaginas/Cera%20Ambassadeur.html
http://www.kbcpagant.be/
https://www.kbcpagant.be/Documenten/Mededeling%20eindresultaat.pdf
https://www.kbcpagant.be/Documenten/2021%20wandelzoektocht.pdf
mailto:info@kbcpagant.be


  
We herhalen nog maar eens onze oproep : verander je van 
adres, e-mail, telefoonnummer, … deel het ons mee via 
info@kbcpagant.be . 
 
Want omwille van de privacy mag je er niet op rekenen dat KBC, 
die je waarschijnlijk wel verwittigde, de wijzigingen aan ons 
doorstuurt. Niet dus. 
 

  
Nog even geduld dus en we zullen proefondervindelijk kunnen 
vaststellen in hoeverre Covid-19 ons sociaal leven al dan niet 
gewijzigd heeft. Hou het nog even veilig en gezond, want een 
nieuwe start dat wil je toch niet missen. 
 
Het kringbestuur. 
 

 

 
Graag een reactie formuleren? Altijd welkom op ons e-mailadres 
info@kbcpagant.be  . 
 
En raadpleeg onze website www.kbcpagant.be boordevol 
actueel nieuws. 
 

 

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

