
QUIZ WEBSITE KBCPAGANT 

Onze website https://kbcpagant.be wil een forum zijn waar ex-collega’s elkaar 
regelmatig kunnen terugvinden bij een brede waaier aan sociale, culturele en 
sportieve evenementen.  
We willen ook onze sociale roeping gestalte geven met de bezoeken aan onze 
oudere en zieke collega’s.  
Onder de rubriek ‘activiteiten’ vind je een lijst van alle activiteiten en evenementen 
die onze kring voor de leden organiseert.  
In ons fotoarchief kan je altijd een nostalgische blik werpen op voorbije reizen, 
activiteiten, voordrachten enz. 
 
Onze webmaster en voorzitter, Roger Wouters, neemt de taak op zich om op 
regelmatige basis de website te voorzien van alle nuttige informatie en de allerlaatste 
‘nieuwtjes’.  
 
We hebben echter gemerkt dat sommige van onze leden nog steeds de weg niet 
gevonden hebben naar deze interessante informatiebron.  
Daarom hebben we een poging ondernomen om via een quiz je te laten ontdekken 
hoeveel informatie je op onze website kan terugvinden.  
Er waren 61 personen die de quiz volledig doorlopen hebben. Verschillenden leden 
deden ook een poging maar zochten hun antwoorden niet op de website en hebben 
getracht uit het hoofd de vragen te beantwoorden. Dat was een onmogelijk taak en 
niet de bedoeling van deze quiz.  
 
We hebben een verdiende winnaar die praktisch feilloos de antwoorden heeft 
ingevuld.  
 
De winnaar van deze quiz is: mevr. Chris Neefs lidnr. 2054. Proficiat!  
 
Zij zal eerstdaags een mooi geschenk mogen ontvangen: een wearable van KBC! 
Wearables heb je in verschillende soorten en vormen. Van ringen en horloges tot 
armbanden en sleutelhangers. Het is een veilig en innovatief systeem om contactloos 
op een stijlvolle manier te betalen.  
 
Hierbij de antwoorden op de verschillende vragen van onze Quiz Pagant:  
 
Jullie kringbestuur. 
 
Met betrekking tot deze wedstrijd zal geen verdere correspondentie, van welke aard ook, worden 
uitgewisseld, noch per brief, noch telefonisch, noch via e-mail of persoonlijk.  

 
 

 
 
 
 
 

https://kbcpagant.be/


QUIZ WEBSITE KBCPAGANT – HOE KON JE DE JUISTE ANTWOORDEN 

ONTDEKKEN 

 

VRAAGSTELLING HOE HET ANTWOORD TE VINDEN 

1.Om te starten geef je naam en 
lidnummer hieronder in 
 

 

2.Wat is het webadres van de KBC 
Gepensioneerden Kring Antwerpen?  
 

Via Google -Bing enz.: 
www.kbcpagant.be of 
https://kbcpagant.be 
 

3. Hoeveel jubilarissen vier(d)en in 2021 
hun diamanten bruiloft? 
 

Via Personalia: 7 jubilarissen 
 

4.Het Sociaal fonds biedt de 
mogelijkheid aan om via een bepaalde 
website voordelige aankopen te doen. 
Wat is de naam van deze site?  
 

Via Sociaal Fonds: Benefits at Work 
 

5. Wat is het gsm-nummer van de 
contactpersoon voor de wandelingen? 
 

Via activiteiten – wandelen: Via GSM 
0474 40 80 83 
 

6.Van welke datum is de oudste 
Pagadder?  
 

Via submenu Pagadder: 15 januari 2012 
 

7.Er werd een meerdaagse reis 
georganiseerd naar de ‘Parels aan de 
Oostzee’.Zoek in de fotogalerij naar de 
naam van de boot waarmee de 
deelnemers een uitstap maakten. 
 

Via Fotogalerij –2014 ‘Parels aan de 
Oostzee’ :Ammersbek 
 

8.Wie is onze penningmeester?  
 

Via Contact – Bestuur: May Van Bedts 
 

9.Welk e-mailadres vind je op de 
Homepagina van de onze website?  
 

Via Home: info@kbcpagant.be 
 

10. In welke maand wordt ieder jaar de 
‘Jaarlijkse vergadering Sociaal fonds’ 
gepland? 
 

Via Agenda: juni  
 

11.Wanneer werd de Kring van de KBC-
senioren Brugge opgericht?  
 

Via Linken- KBC-senioren Brugge: 8 
november 1967. 
 

12. In welke gemeente woont lidnummer 
2007?  
 

Via Personalia- Nieuwe leden –: 
Lidnummer 2007 woont in Sint Gillis 
Waas 
  



13.In Trefpunt van oktober 2020 kan je 
de naam vinden van het 
innovatiecentrum van KBC, dat de idee 
heeft om samen met jou al lezend te 
werken aan een betere wereld, en in 
feite een digitaal boekenforum is met 
vraag en aanbod? Hoe noemt dit 
centrum?  
 

Via Sociaal fonds-Trefpunt oktober 2020 
pagina 5 -Artikel  ‘een boek lezen en zo 
de samenleving helpen – het kan!’:  Surf 
Studio 
 

14.Welke cursus richt de PC club vanaf 
maart 2021 in?  
 

Via activiteiten – PC-Club – : ‘Audacity’ 
 

15.Geef de titel van het laatste ‘Woordje 
van de voorzitter’ van Armand De Block.  
 

Via submenu Pagadder januari 2015: 
‘Ondeugend ouder worden’ 
 

16.In welk jaar werd er een 
fotoreportage gemaakt van de citytrip 
naar Lissabon?  
 

Via fotogalerij: citytrip Lissabon: in 2011 
werd de Citytrip gemaakt en in 2014 
werden de foto’s gedeeld. Beiden 
antwoorden beschouwden we als 
zijnde juist: 2011 en 2014 
 

17. Met welke persoon kan je, volgens 
onze website, het museum Snyders-
Rockoxhuis ontdekken?  
 

Via Linken – Snyders-Rockoxhuis: 
‘Ontdek het museum samen met 
Thomas Leysen’ 
 

18.In 2017 werd een geleid bezoek 
georganiseerd in Brussel. Welk pand 
werd bezocht? 
 

Via submenu Pagadder – april 2017 
blz.3 :Artikel dinsdag 25 mei 2017 geleid 
bezoek aan het ‘Maison Particuliere’ 
 

19.Geef de naam van de reisclub welke 
jaarlijks,een busreis binnen Europa van 
8 -10 dagen, organiseert 

Via éénmalige activiteiten: Reisclub 
Torentrotters 
 

20.Geef de voornaam van de chauffeur 
tijdens de reis naar de Champagne in 
2012. 
 

Via fotogalerij – Champagne 2012 – 
(laatste foto) : Chauffeur Stefaan 
 

21. Wie was de eerste dirigent(e) van 
ons koor Amica Musica?  
 

Via activiteiten –Amica Musica -eigen 
website- Kennismaking – De Dirigent:  
Wiske Moerenhout 
 

22.Hoeveel interesses in activiteiten kan 
je aanduiden op het 
belangstellingsformulier?  
 

Via contact – interesse voor… -
Belangstellingsformulier: 
Kringactiviteiten: 8 activiteiten 
 

23.Wanneer werd er de laatste keer 
voor onze kringleden een 
petanquenamiddag georganiseerd?  
 

Via activiteiten -petanque - woensdag 
14 oktober 2020 
 

24.Wie gaf in 2020 voor onze leden een Via fotogalerij- 2020 : Hendrik Vos 



voordracht over ‘De Europese Unie’? 
 

 

25.Wie schreef het ‘In memoriam’ van 
het fietsseizoen 2020?  
 

Via activiteiten – Fietsen: Marcel 
Lombaerts 
 

26.Het Sociaal fonds wil een ‘goede 
match’ maken met ….?  
 

Via Sociaal fonds – Trefpunt 2021 03 05 
-pagina 5 – Artikel ‘Sociaal fonds en 
Cera: een goede match’: …met Cera 
 

27.Geef de naam van de feestlocatie 
waar in 2020 de ‘Brunch met 
dansgelegenheid’ plaatsvond?  
 

Via Fotogalerij 2020 Hof van Reyen (3de 
foto) of via Pagadder januari 2020 
pagina 5- Artikel ‘Uitnodiging brunch’ : 
Hof van Reyen 
 

28.Op welk adres vinden de 
bloemschikcursussen van de Kring 
plaats?  
 

Via activiteiten -bloemschikken: (Kasteel 
De Renesse)  Lierselei 30, 2390 Malle. 
 

 

 

 


