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Beste vrienden, 
 
Je zal het misschien niet geloven, maar dit jaar bestaat KBC 20 jaar. Bij velen zal 
dit een ‘ben ik al zo oud?’-belletje doen rinkelen, anderen hebben een groot 
deel van die 20 jaar persoonlijk meegemaakt. 
 
Binnen enkele weken zijn de kleinkinderen met vakantie en in Rusland begon 
het lang verwachte wereldkampioenschap voetbal waarop onze Rode Duivels 
moeten schitteren. Net zoals bij de kleinkinderen volstaat het immers niet om 
wekelijks met een goed rapport naar huis te komen. Het is het eindresultaat 
dat telt en we rekenen er allemaal een beetje op, samen met heel veel 
fanatieke sportjournalisten en een eigenwijze bondscoach, dat dit uitmuntend 
zal zijn. 
 
We zijn intussen toe aan de tweede editie van ons gloednieuwe Trefpunt. 
Nummer één werd tamelijk veel en vooral zeer goed gelezen. Naar aanleiding 
van het in de kijker zetten van de Kringen van Gepensioneerden kwamen er 
heel wat kringleden bij. Het betekent dat heel veel ex-KBC-ers verbonden 
willen blijven met hun vroegere werkgever en vooral met die fijne groep van 
vroegere collega’s.  
 
Nieuwe bezems vegen goed en verandering van spijs doet eten. Toch zijn we 
benieuwd naar wat je echt denkt van de nieuwe formule van Trefpunt. Want 
we willen ervoor zorgen dat Trefpunt in eerste instantie een blad van onze 
gepensioneerden blijft. Je mening en verzuchtingen kan je kwijt op het adres 
dat je vindt op het einde van dit blad. 
 
Verder wens ik je een deugddoende vakantieperiode en heel veel leesplezier. 
 
 
Paul Saye 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw 
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Nieuws uit Sociaal Fonds KBC 
 

Jos, bedankt!!! 
Een aantal onder jullie zullen Jos Aerts niet direct kennen gezien hij enkel 
aangesloten was bij Kring Brussel. Jos was gedurende 14 jaar lid van de Raad 
van Bestuur van het Sociaal Fonds KBC en dat is toch een lange periode. Jos 
heeft intussen de statutaire leeftijdsgrens bereikt en heeft zijn mandaat dan 
ook neergelegd na de Algemene Vergadering deze maand. 
 
We willen Jos toch speciaal bedanken omdat hij zijn mandaat altijd op een 
perfecte en vooral bijzonder vriendelijke manier heeft uitgeoefend met respect 
voor de visie van de diverse Kringen van Gepensioneerden. Zijn ervaring en zijn 
kennis zijn jarenlang een grote steun geweest voor alle leden van de Raad van 
Bestuur en voor heel wat kringvoorzitters. 
 
Wij hopen Jos nog regelmatig te mogen ontmoeten op een van de vele 
activiteiten van onze kringen. 
 

 

Het nieuwe erfrecht biedt meer mogelijkheden om je 
nalatenschap te verdelen zoals je zelf wil 
Ons erfrecht dateert grotendeels van de tijd van Napoleon (1804). De 
maatschappelijke vraag naar een aanpassing van het erfrecht aan een 
complexere realiteit, met naast het traditionele gezin een veelheid van nieuwe 
samenlevingsvormen, bestaat al geruime tijd. De nieuwe regels komen 
tegemoet aan de vraag naar meer flexibiliteit, meer keuzevrijheid, 
rechtszekerheid en billijkheid.  
 
Op 20 juli 2017 werd het nieuwe erfrecht definitief goedgekeurd. De datum van 
inwerkingtreding is voorzien voor overlijdens vanaf 1 september 2018. De 
nalatenschap van iemand die overlijdt vóór die datum, zal nog volgens de oude 
regels verlopen. Wie al schenkingen deed, heeft, zo horen we in de 
wandelgangen, waarschijnlijk nog tot eind dit jaar tijd om te bepalen of hij 
onder de oude dan wel onder de nieuwe regels wil vallen.  
 
Ondanks de grote publiciteit rond dit thema zal het nieuwe erfrecht voor veel 
mensen nauwelijks iets veranderen. Het nieuwe erfrecht wijzigt niets aan de 
gekende verdelingsprincipes: je bloedverwanten, huwelijkspartner en/of 
wettelijk samenwonende partner blijven de enige wettelijke erfgenamen. Er is 
wél serieus ingegrepen op een aantal technische regels en principes.  
 
Waar staat de nieuwe wet voor? 
De bedoeling is meer vrijheid te creëren voor jou als erflater om de verdeling 
van je vermogen vooraf te regelen, eventueel ook samen met de kinderen, 
zodat er minder kans is op onenigheid na je overlijden. Men wil ook 
tegemoetkomen aan de verzuchtingen van de nieuw-samengestelde gezinnen.  
 
Wat zijn de belangrijkste nieuwigheden die deze wet met zich meebrengt? 

• In de toekomst zal je altijd de helft van je nalatenschap kunnen laten 
toekomen aan wie je maar wil. De andere helft is voorbehouden voor je 
kinderen, ongeacht hoeveel kinderen je hebt. Tot nu toe was dit anders en 
bepaalde het aantal kinderen dat je hebt, het deel van je nalatenschap 
waarover je vrij kon beschikken.  Het deel van je nalatenschap dat 
voorbehouden is voor je langstlevende echtgenoot, namelijk de helft van de 
nalatenschap in vruchtgebruik en/of vruchtgebruik op de gezinswoning en 
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het daarin aanwezige huisraad, blijft behouden.  Als je geen kinderen hebt, 
is er geen voorbehouden deel meer voorzien voor je ouders. De ouders 
hebben wel recht op een onderhoudsuitkering van de nalatenschap, 
mochten zij behoeftig zijn. 

 

• Als een erfgenaam een gift als voorschot op erfenis heeft gekregen, moet hij 

deze gift inbrengen bij je overlijden om de gelijkheid met de mede-
erfgenamen te herstellen. De inbreng van schenkingen gebeurt voortaan 
in waarde. De waardering van de schenking zal gebeuren op het moment 
van de schenking zelf. Vandaag zijn de regels over inbreng en waardering 
verschillend naargelang het gaat over roerende of onroerende goederen. Dit 
onderscheid valt dus weg. 

 

• De regels zijn anders wanneer er geschonken wordt met voorbehoud van 
vruchtgebruik.  Als de begiftigde de beschikkingsvrijheid over het 
geschonken vermogen pas op een later ogenblik verkrijgt -  meestal bij 
overlijden van de schenker- kijkt men naar de waarde van het geschonken 
vermogen op datum dat de begiftigde zelf meesterschap krijgt over het goed 
en niet naar de waarde op datum van schenking. De verantwoordelijkheid 
voor een waardestijging of -daling sinds de schenking rust ligt niet bij de 
begiftigde, wel bij de schenker/vruchtgebruiker. 

 

• Ook als je te veel heeft geschonken, en het voorbehouden deel daardoor is 
aangetast, gebeurt de inkorting van deze schenking in waarde. Dit betekent 
dat de begiftigde van de schenking hetgeen hij via schenking heeft 
ontvangen, mag houden, maar hij zal een vergoeding moeten betalen ten 
belope van hetgeen hij teveel heeft gekregen. 

 

• Gebeurt de schenking aan je erfgenamen niet gelijktijdig, dan kan dit ook 
een ongelijkheid teweegbrengen. Om rekening te houden met de evolutie 
van de waarde van de goederen tussen het ogenblik van de schenking en het 
overlijden van de schenker, wordt deze waarde geïndexeerd en dit vanaf de 
dag van de schenking tot op de dag van het overlijden. 

 

• Een belangrijke nieuwigheid is dat erfovereenkomsten mogelijk worden. 
Deze overeenkomsten kunnen betrekking hebben op bepaalde aspecten 
maar ook een allesomvattende, globale overeenkomst over de hele 
verdeling van je vermogen inhouden. Door zo’n overeenkomst te sluiten 
met je toekomstige erfgenamen, kan je ervoor zorgen dat er geen 
onenigheid over je nalatenschap zal zijn. Let wel, deze overeenkomsten 
kunnen niet aan de keukentafel gesloten worden, maar moeten verplicht 
door middel van een notariële akte gebeuren. 

 

• Generation skipping (het overslaan van een generatie) is mogelijk door 
gebruik te maken van de techniek van de zgn. inbreng ten behoeve van een 
derde. Als je als grootouder schenkt aan je kleinkind, dan kan je kind (de 
ouder van het kleinkind) de last op zich nemen om inbreng te doen in je 
nalatenschap. Zo zal deze schenking in mindering komen van het deel van je 
kind en kan je kleinkind de schenking zonder meer behouden. Generation 
skipping kan eveneens in een erfovereenkomst worden voorzien.  

 
Voor persoonlijk advies kan je altijd beroep doen op de relatiebeheerder van je 
kantoor. 
 
Lees ook: 
De Tijd: Hoe uw partner optimaal beschermen na uw overlijden? 

De Tijd: Een testament is ook nuttig voor jonge mensen. 
Money Talk: Kunt u uw kinderen onterven? 

http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/hoe-kunt-u-uw-partner-optimaal-beschermen-na-uw-overlijden/article-normal-1034763.html?utm_source=Newsletter-11/04/2018&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&M_BT=23361937864039
http://moneytalk.knack.be/geld-en-beurs/een-testament-is-ook-nuttig-voor-jonge-mensen/article-normal-1151171.html?utm_source=Newsletter-23/05/2018&utm_medium=Email&utm_campaign=Newsletter-RNBCASHNL&M_BT=23361937864039
http://messagent.roulartamail.be/optiext/optiextension.dll?ID=jby77xmoMU5LjHoH60OEdjlO4S7liZaNZkN8Pk64NW78zoNf2sq1g07Fwh4kAQu_wXkZO2TurDNE2fswlSsOa7sE4yZ9i%2BnIgEEjj9
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Gezondheid 
 

Bewegen, bewegen, bewegen! 
Telkens ik bij de dokter langsloop krijg ik datzelfde te horen: ‘Mensen op 
leeftijd, en jij hoort daar dus zeker bij, moeten dagelijks bewegen. En met 
bewegen bedoel ik niet in en uit je bed komen, aardappelen schillen en naar 
het tv-toestel lopen. Zorg dat alle spieren van je lichaam in beweging blijven. 
Wandel alle dagen een beetje, fiets als je dat liever doet, ga zwemmen of doe 
aan een andere sport. Maar hou er wel altijd rekening mee dat je geen veertig 
meer bent en dat je dus niet mag overdrijven’.  
Ook ik ben aangesloten bij een van de zeven kringen van gepensioneerden van 
KBC en ik weet dus dat daar bijna alles voorhanden is van wat de dokter vraagt. 
Ik heb het trouwens eens nagekeken op de website van die diverse kringen en 
het bewegingsaanbod is torenhoog en ongelooflijk gevarieerd.  
 
Ik resumeer eventjes alle mogelijkheden omdat niet iedereen die dit leest de 
mogelijkheid heeft om naar de websites te kijken. Je kan: 

• Wandelen, fietsen en daguitstappen maken in de kringen Antwerpen, 
Brugge, Brussel, Gent, Limburg, Kortrijk en Leuven. 

• Petanquen in de kringen Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. 

• Bowlen in de kringen Brugge en Brussel. 
 
Weet hierbij dat je in elke kring naast het bewegen ook een hoop gezelligheid 
en vriendschap kan terugvinden. En dat is dan weer een sterk pluspunt om het 
‘goed gevoel, de levensvreugde’ te verhogen.  
Voor je gezondheid is het dus echt een aanrader om niet alleen aangesloten te 
zijn bij een kring, maar vooral om aan zoveel mogelijk activiteiten deel te 
nemen. Doen dus! 
 
Paul Saye 
 

 Het geheim van een goede nachtrust 
 
Niet alleen bewegen maar ook goed slapen is erg belangrijk voor je gezondheid. 
Tijdens je slaap herstelt je lichaam immers van alle activiteiten overdag. Deze 
15 slaaptips geven je ongetwijfeld een betere nachtrust: 
 

Ga zoveel mogelijk rond hetzelfde tijdstip slapen, sta rond hetzelfde tijdstip op. 

Bouw een vaste slaaproutine op. 

Ga pas slapen als je voldoende slaperig bent. 

Doe geen dutjes overdag. Kan je echt niet zonder, doe dit dan max. 30 min. 

Gun jezelf de tijd om je dag af te bouwen en ontspan je ’s avonds. 

Vermijd roken en drink niet te veel alcohol voor het slapengaan. 

Vermijd cafeïne 6 uur vóór het slapengaan: koffie, thee, frisdrank & chocolade. 

Vermijd gesuikerde maaltijden of snacks vanaf zo'n 2 uur voor het slapengaan. 

Schakel een uurtje voor je naar bed gaat, je tablet, smartphone, computer uit.  

Zorg voor een comfortabele matras en aangenaam beddengoed. 
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Isoleer de slaapkamer tegen licht en lawaai. 

Zorg voor een ideale kamertemperatuur en goede ventilatie. 

Gebruik je bed om te slapen en te vrijen. 

Gebruik de slaapkamer niet als werk- of ontspanningsruimte. 

Zorg voor een gezonde geest in een gezond lichaam: 

• Kom zoveel mogelijk buiten. 

• Geef jezelf regelmatig de tijd om even tot rust te komen. 

• Lichaamsbeweging in de ochtend of vroege namiddag verbetert je slaap. 

• Let op je voeding: gezonde en gevarieerde maaltijden geven je energie. 

• Let op je cafeïnegebruik overdag. 

Helpen de bovenstaande slaaptips niet raadpleeg dan je arts. 

Bron: Medische Dienst KBC 

 

 

Happy@Home: meer comfort, minder stress 
Wat is Happy@Home? 

Met Happy@Home kun je vlot huishoudhulp, klusjes- en andere diensten 
aanvragen. Daarvoor werkt KBC samen met Clixxs en ONS.  
 

Fiscaal interessant 

Huishoudhulp betaal je met fiscaal interessante dienstencheques. In 
Vlaanderen worden de diensten geleverd door ONS en in Brussel door Clixxs.  
De medewerkers van ONS en Clixxs zijn deskundig opgeleid en betrouwbaar. Zij 
helpen je met plezier.  
 

Bestel zelf je gewenste diensten met de digitale tool Cubigo 

Je bestelt en beheert alle diensten vlot met een handige digitale tool: Cubigo. 
Ook je facturen krijg je in Cubigo. De betalingen doe je met KBC Touch. Cubigo 
gebruik je waar en wanneer je wilt, op je computer of tablet. Je kunt Cubigo 
niet gebruiken op je smartphone. Voor het gebruik van Happy@Home betaal je 
jaarlijks een vaste bijdrage. 
 
Een ruim aanbod 

Huishoudhulp, groendienst, klusjesdienst, woningaanpassing, het kan allemaal 
met Happy@Home. 
 

Zelf aan de slag? 
www.kbc.be wijst je de weg. 
 

Wil je ook meer comfort dankzij Happy@Home? 

Maak dan een afspraak in je KBC-bankkantoor en sluit een Happy@Home-
overeenkomst af. 
 

Vragen over Happy@Home? Stel ze aan KBC Live 

KBC Live, chat, video (bel) of WhatsApp met een KBC-expert wanneer het jou 
past. 
 

http://www.clixxs.be/
http://www.ons.be/
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/beleggen/levensverzekering-tak-23/happy-at-home.html
https://www.kbc.be/particulieren/nl/proces/maak-een-afspraak.html
https://www.kbc.be/particulieren/nl/contact/kbc-live.html
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KBC België 
 

Doe nu met KBC Touch een gratis energie- en renovatiecheck 
van je woning en ontdek hoeveel je kan besparen op je 
energiefactuur 
Met de digitale toepassing ‘Energie- en renovatiecheck’ in KBC Touch geeft 
KBC-advies over de optimale mix van investeringen om je woning energie-
duurzamer te maken. Na het invullen van een vragenlijst krijg je de geschatte 
investeringskost en de resulterende energiebesparingen. Het is een 
gepersonaliseerd advies en op maat van de woning in kwestie. 
 
Waar in Touch? 
Klik op ‘Wonen’ links op je scherm. Je ziet een tegel ‘Bespaar op je 
energiekosten’. Via deze tegel kan je de energie- en renovatiecheck opstarten. 
Tijdens de introductieperiode is het gebruik van de energie- en renovatiecheck 
voorlopig gratis. Vanaf september 2018 zal een kostprijs van 40 euro 
aangerekend worden. Niet wachten dus! 
 
Veel gestelde vragen? 
Neem een kijkje op de webpagina met veel gestelde vragen. 
 
Heb je geen pc? 
Contacteer je kantoor. 
 
 

 

KBC opnieuw verkozen tot Great Place To Work 
13 april mocht KBC voor de 13e keer de award Great Place To Work in 
ontvangst nemen. Bij de bedrijven met meer dan 500 werknemers eindigde 
KBC op een mooie 4de plaats! Onze eindscore werd grotendeels bepaald door 
de antwoorden op de enquête die Vlerick afnam bij een selectie van 
medewerkers. 
 
Op weg naar de top 3  
Op dit resultaat mag KBC best fier zijn. We zetten opnieuw een stap vooruit na 
onze 7de plaats in 2016 en een 6de plaats vorig jaar. We naderen zelfs de top 
drie van beste werkgevers in de categorie bedrijven met meer dan 500 
medewerkers. 
 

 Tv-show voor Kom op tegen Kanker boekte een geweldig 
resultaat 
Op zondag 28 mei werd opnieuw een record verbroken. Tijdens de 
rechtstreekse uitzending op Eén werd 3.604.335 euro ingezameld voor Kom op 
tegen Kanker! 
Na een show met interviews, mooie reportages en een super enthousiast KBC-
belteam werd heel Vlaanderen bedankt voor zijn inspanningen om opnieuw 
zoveel geld in te zamelen voor het goede doel.  
Iedereen heeft hieraan bijgedragen door mee te bellen, een gift over te maken, 
rosse muntjes massaal in de rospotten te stoppen of op een andere manier 
mee te helpen. Dank je wel!  
Ooit gemist? Bekijk het live-verslag van 29 mei en nog veel meer op de KBC-
Facebookpagina. 
 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/lenen/wonen/energie-renovatiecheck/veelgestelde-vragen.html
https://kbcgroup.sharepoint.com/sites/pub140019/nl/NewsContainer/Pages/KBCEmployeewithStaffStatusG7/c73cf0d1667b4233bb755954ab5d1363.aspx
https://www.facebook.com/KBCBankEnVerzekering/
https://www.facebook.com/KBCBankEnVerzekering/
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CBC Banque & Assurance is verhuisd 
CBC verhuisde in april naar zijn nieuwe gebouwen ... een nieuwe mijlpaal in het 
leven van CBC Banque en CBC Assurances, die aansluit op hun strategie 
gebaseerd op efficiëntie en nabijheid.  
 
Door zich te vestigen in het hart van de Waalse hoofdstad Namen, versterkt 
CBC Banque & Assurance zijn belofte om dichtbij en toegankelijk te zijn en 
bevestigt het nogmaals zijn lokale verankering. 
 
Ten slotte kan CBC met zijn aanwezigheid in de Havenlaan de banden met de 
KBC Groep versterken, zodat het kan blijven profiteren van de voor CBC 
essentiële synergieën zoals innoverende producten, internationaal netwerk, 
betaaloplossingen, een ruim aanbod van beleggingsproducten… 
 

 

KBC Internationaal 
 

KBC Groep: resultaat eerste kwartaal van 556 miljoen euro 
Op de site www.kbc.com geeft Johan Thijs uitleg over de winst die KBC het 
voorbije kwartaal maakte en hoe de verschillende inkomsten daartoe hebben 
bijgedragen. Hij zoomt in op het effect van de afschrijvingen op kredieten en 
de kosten op het resultaat. Johan staat ook stil bij de belangrijkste uitdagingen 
waarmee de financiële sector momenteel wordt geconfronteerd, zoals de 
onzekerheid met betrekking tot de regelgeving, maar ook de toenemende druk 
van regelgevers en toezichthouders, cyberrisico's en meer.  
 
Op de  site vind je eveneens de documenten met betrekking tot de resultaten, 
het jaarverslag van KBC Groep over 2017 gepubliceerd op 29 april 2018 en het 
verslag aan de samenleving gepubliceerd in maart 2018. Heb je geen pc, dan 
kan je altijd een exemplaar bestellen via je kantoor. 
 

  

Team Blue breekt het wereldrecord online quizzen  
 

 
 
Het was donderdagavond 31/5 zeer spannend. De nieuwe uitdaging van Team 
Blue was immers om die dag het wereldrecord quizzen te breken. De 
medewerkers waren massaal aanwezig op 16 verschillende locaties. Er waren 
7.695 collega's ingeschreven. In ware Eurovisiesongfestival-stijl werd elke 
locatie in de KBC-kernlanden begroet. 
 
Iedereen stond klaar maar de techniek wilde niet direct mee. Uiteindelijk kon 
enkel Brussel, Bratislava, Dublin en Boedapest op het quizplatform aansluiten 

https://www.kbc.com/nl
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met voldoende mensen om het record te kunnen breken en zonder dat de 
toepassing zou crashen. Spijtig voor de andere locaties, maar the game was on. 
Een uur lang gaf iedereen het beste van zichzelf. Dat wereldrecord moest echt 
wel gehaald worden.  
 
Om iets na negen was het officieel, we did it! Het wereldrecord stond op 1.023 
mensen die een uur lang online quizzen. Met 1.129 ging Blue Team er zuinig 
over. Maar de missie was geslaagd: het wereldrecord staat nu officieel op 

naam van KBC en Team Blue! 
 

 
  

 

Ooit gemist? 
 

 
 

De bankhostess 
Voor velen zal het een mooie herinnering blijven, en heel wat collega’s hebben 
haar misschien zelfs helemaal niet meer gekend: de bankhostess. 60 jaar 
geleden kwamen zij ter wereld in de toenmalige Kredietbank. 
In een artikel uit het KB Bulletin van januari 1958 vind ik volgende 
gedetailleerde omschrijvingen terug, destijds meegegeven door het toenmalige 
hoofd van de Public Relations: 

• Wij willen niet verhelen dat de ‘Expo’ een aanleiding geweest is om 
spoed te zetten achter de start van deze nieuwe functie. 
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• Charme, gesteund door voorkomen, welgemanierdheid, taalkennis, 
distinctie! Daarom ook hebben wij gedacht aan enkele uit het 
vrouwelijk personeel geselectioneerde elementen om de nieuwe 
functie aan toe te vertrouwen. 

• Zij dient de bezoekers te ontvangen in de loketzaal en ervoor te 
zorgen dat zij direct bij de juiste afdeling of persoon terechtkomen, zo 
nodig te introduceren. Waar het pas geeft, suggereert zij discreet onze 
andere bankdiensten. Zij helpt bij het vervullen van formaliteiten, is de 
ouden van dagen en moeders met kinderen behulpzaam. Het uitzicht 
van de lokalen voor het publiek is haar toevertrouwd: verluchting, 
verlichting, affiches, onderhoud, aanvulling van documentatie ter 
beschikking van het publiek, vallen onder haar toezicht. Zij werkt 
mede aan de public-relations-initiatieven en vooral dan deze gericht 
tot het vrouwelijk publiek. Zij doet dienst bij recepties en geleide 
bezoeken aan de bank. 

• Uiteraard draagt zij een uniform zodat de cliënt onze bankhostess 
dadelijk herkent en trouwens … vind jij een uniform niet 
gedistingeerd? 

 
Vind jij het ook spijtig dat wij dit mooie, gedistingeerde bankberoep in de loop 
der jaren zonder al te veel omhaal kwijtgeraakt zijn? 

 
Paul Saye 
c 

 

Museum Hof van Busleyden in Mechelen weer open 
Het stadspaleis gelegen in de Frederik de Merodestraat 65 te Mechelen is 
in vroeg renaissancestijl gebouwd in het begin van de 16de eeuw. 

Na de gesmaakte tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’ in de tijdelijke 
exporuimte, opende het gerestaureerde museum opnieuw feestelijk zijn 
deuren. De vaste collectie in het paleis zal zeker het bezoeken waard zijn. 
 
Meer info:  

 
 

 
 

Diva in Antwerpen 
Het pas geopende museum voor diamant, goud zilver en juwelen is gelegen in 
de Suikerrui 17-19 te Antwerpen.  
Antwerpen was tot het midden van de 17de eeuw koploper in de productie van 
kunst en luxeartikelen. De edelsmeedkunst zorgde voor een grote reputatie en 
een bloeiende handel. Later werd de stad natuurlijk ook bekend voor de 
diamantslijperij en diamanthandel. 
 
Meer info: www.divaantwerp.be 
 

 

Antwerpen Barok 2018: Rubens inspireert 
Tijdens dit culturele festival van juni 2018 tot begin 2019 pakt de stad uit met 
een gedurfd en overdadig programma dat oude en nieuwe barok doet clashen 
en borrelen. Er zijn expos, wandelingen, lezingen en voorstellingen voorzien op 
diverse locaties, kerken en musea. 
 
Meer info: www.visitantwerpen.be 
  

http://www.divaantwerp.be/
http://www.visitantwerpen.be/
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Rozentuin Coloma 
In het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw vind je een rozentuin op wereldschaal. 
Er bloeien jaarlijks meer dan 3.000 verschillende soorten rozen, samen goed 
voor wel 300.000 rozen. Een wandeling door deze meest kleurrijke plek in Sint-
Pieters-Leeuw mag je zeker niet missen. Voor groepen is een bezoek met gids 
mogelijk, op voorhand te reserveren op het reservatienummer 02 454 86 35 of 

mailen naar vbr.anb@vlaanderen.be. 
 
Meer info: Rozentuin Coloma | Sint Pieters Leeuw 
 
Een smaakmaker: lees de Folder rozentuin Coloma 
 

 

 

46ste Toeristische Wandelzoektocht in het Limburgse 
Lommel 
De jaarlijkse wandelzoektocht van de KBC Personeelskring Zoektochten vindt 
ditmaal plaats in het Limburgse Lommel, centrum van de hedendaagse 
glaskunst. Zoals gebruikelijk hebben de inrichters een wandeling uitgestippeld 
langs de voornaamste bezienswaardigheden zoals het Glazen Huis, het CC De 
Adelberg en het Burgemeestershuis en -park. Uiteraard liggen ook winkels en 
gezellige terrasjes langs deze route.  

 
Wie? 

Alle personeelsleden en gepensioneerden van KBC Bank en Verzekering (en van 
de dochterondernemingen) kunnen samen met hun gezinsleden deelnemen op 
een of meer dagen naar keuze van 1 mei tot 2 september 2018.  

 

Hoe deelnemen? 

Inschrijven kan om praktische redenen enkel per e-mail met vermelding van 
het gewenste aantal deelnemingsformulieren, aan wyns.jos@skynet.be. Per 
formulier wordt een bijdrage gevraagd van 9 euro, over te schrijven op 
rekening IBAN BE95 4099 5284 2158 - BIC KREDBEBB van KBC Personeelskring 
Zoektochten.  Na ontvangst van je mail en bijdrage ontvang je vanaf einde april 
per e-mail de deelnemingsformulieren. 

 

Mooie prijzen 

We voorzien voor elke deelnemer een waardevolle prijs, af te halen op de 
prijsuitreiking op zaterdag 29 september 2018 in zaal Extra-Time in Hoboken.  

Voor bijkomende info mag je steeds contact opnemen met Jos Wyns, tel. 015 
24 93 04 of Karel Van de Gender, tel. 014 72 51 90. 
 
Heb je geen pc en wil je toch graag mee doen? Spreek dan een collega aan die 
er wel een heeft. Met twee is het zoveel plezieriger. 
 

mailto:vbr.anb@vlaanderen.be
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYkp_83tXbAhXLLVAKHY4HAocQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.sint-pieters-leeuw.be%2Ftoerisme%2Fzien-doen%2Fzien%2Frozentuin-coloma&usg=AOvVaw1FQzQcNfTJxcowkqqOhBjv
https://www.sint-pieters-leeuw.be/sites/default/files/gemeente/toerisme/documenten/folder_rozentuin_coloma.pdf
mailto:wyns.jos@skynet.be?subject=46ste%20Toeristische%20Wandelzoektocht%20in%20het%20Limburgse%20Lommel
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Je opinie 

 
Je mening telt 
Met Trefpunt willen we de band tussen jou, het Sociaal Fonds en KBC, levend 
houden. Je suggesties kunnen ons hierbij helpen. Stuur ze door naar 
sociaalfonds@kbc.be of naar Sociaal Fonds KBC, dienst LPO, Havenlaan 2, 1080 
Brussel. 

 

Papier of digitaal? 
Beschik je niet over de digitale middelen, dan blijf je Trefpunt ontvangen via de 
post. We zijn ons er echter van bewust dat deze groep alsmaar kleiner wordt 
dankzij het gemak van digitaal. Zo ontvang je Trefpunt sneller via mail en kan je 
vlot doorklikken naar meer info. Tegelijk drukken we de kosten en zorgen we 
voor het milieu. 
 

Ben jij ook overtuigd van de voordelen van digitaal en wens je liever geen 
papieren Trefpunt meer, laat het dan weten via sociaalfonds@kbc.be met 
vermelding van je mailadres. 
 

mailto:sociaalfonds@kbc.be?subject=Trefpunt%20Juni%20-%20suggestie
mailto:sociaalfonds@kbc.be?subject=Trefpunt%20digitaal



