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Een negatieve houding is als een lekke band, je komt er nergens mee tenzij je hem 
vervangt. 
 
Goede vrienden, 

2021 is al een tijdje aan de gang en binnenkort switchen we terug naar het 
zomeruur. De donkere dagen zijn voorbij en we kunnen weer volop genieten van 
de natuur en haar kleurenpracht. 

We hebben onlangs elkaar nieuwjaar gewenst en daarbij de hoop uitgesproken 
dat 2021 heel wat beter zou zijn dan 2020. Dat eindelijk het dwaze ‘blijf in uw kot’ 
kan switchen naar ‘kom úit je kot’ en dat het éénpersoonsknuffelcontact terug 
mag uitgroeien naar de vrolijke maandelijkse knuffelontmoetingen tijdens de vele 
gezellige activiteiten van onze Kringen. 

We missen uiteraard allemaal ons vroegere leven: onze kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden. Niet alleen ons geduld maar ook onze haardos en onze 
goesting werden maandenlang op de proef gesteld. Het lijkt wel alsof onze ouwe, 
getrouwe zandloper helemaal verstopt is en dat we hem enkel met een 
vaccinspuitje opnieuw in werking kunnen krijgen. Nog even geduld dus, want 
volgens het Nederlandse taaleigen is geduld een mooie deugd en wordt het zelfs 
beloond. 

En voor dié beloning zijn onze kringbesturen in deze aartsmoeilijke 
omstandigheden volop aan het werken. Het jaarprogramma 2021 ligt op heel wat 
plaatsen vast op papier - ‘on hold’ zoals men dat in deze tijd geleerd zegt - en 
wordt systematisch verschoven zolang de coronamaatregelen gelden. Het is 
gewoon wachten op het fiat van de regering om het veilige startschot te geven. 
Eigenlijk dromen we er allemaal wat van dat elke Kring dit startschot zou geven 
met een gewoon samenzijn ergens in openlucht, waar we zoveel mogelijk gemiste 
vrienden kunnen herontdekken, waar we het verloren jaar in één keer kunnen 
wegtoveren. Laat ze er een hapje en een tapje bij doen en we zijn er zeker van 
dat dit overal een perfect schot in de roos zou zijn. 

Wij blijven met Trefpunt in elk geval verder zorgen voor interessante KBC-
nieuwtjes, cultuurtips en ontspannende lectuur om rustig in het zonnetje te 
genieten van de stille momenten thuis of misschien wel op vakantie, voor zover 
dit uiteraard al toegelaten is. 

Geniet van uw lente. In de zomer zijn we er opnieuw en zien we elkaar hopelijk 
ook terug. 

Het redactieteam 

Paul Saye 
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Nieuws uit Pensioenfonds KBC 

 
‘Mensen schatten het belang van het aanvullend pensioen nog onvoldoende hoog 
in. Voor ons is dit een signaal dat we er nog beter moeten over communiceren’. 

Interview in De Tijd met Kurt Termote en Luc Vanbriel 
Over Pensioenfonds KBC 
Het pensioenfonds van KBC, dat in 1942 werd opgericht, behartigt het aanvullend 
pensioen van 25 000 werknemers van de KBC groep. Het fonds heeft 2,5 miljard 
euro in beheer en behoort hiermee tot de 3 grootste Belgische pensioenfondsen. 
Het vertegenwoordigt 15 verschillende werkgevers van de KBC Groep, 
voortkomend uit de vele fusie-operaties uit het verleden. 
Verdere consolidatie in de sector 
‘Schaalgrootte is steeds belangrijker voor pensioenfondsen’, zegt directeur Kurt 
Termote. ‘We zien dat kleinere pensioenfondsen het moeilijker krijgen om op een 
kostenefficiënte manier aan de toegenomen regelgeving tegemoet te komen. 
Een verdere consolidatie in de sector is dus waarschijnlijk’, zegt hij. 
Kostenefficiëntie 
In het licht van het wettelijk minimumrendement dat werkgevers moeten 
garanderen op het aanvullend pensioen van hun werknemers, is de 
kostenefficiëntie ook belangrijk. Met de huidige lage rentes zoeken werkgevers 
naar oplossingen die in staat zijn de wettelijke minimumrente van 1,75 procent 
per jaar na te komen zodat ze zelf niet moeten bijstorten.  
‘Een pensioenfonds belegt toch 40 procent in aandelen en heeft toegang tot 
infrastructuur en vastgoed. Een fonds met voldoende schaalgrootte zal op die 
manier makkelijker een rendement van 1,75 procent halen’, zegt Luc Vanbriel, 
chief investment officer van het fonds. 
Multi-employerfonds 
Om deze redenen biedt KBC sinds kort ook een multi-employerfonds aan, 
waartoe eender welke werkgever kan aansluiten om zijn pensioenplan te laten 
beheren. 
Lees meer in het volledige artikel in de Tijd. 

https://www.tijd.be/markten-live/fondsen/sectornieuws/we-moeten-beter-communiceren-over-het-nut-van-een-aanvullend-pensioen/10278168?
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Gezondheid 

Wondjes verzorgen 
Zodra de COVID-pandemie voorgoed voorbij is, krijgen we de kleinkinderen terug 
op bezoek en wordt er opnieuw geravot in de tuin of op het speelpleintje in de 
buurt. En bij dat ravotten is een wondje aan knie, hand of been al snel een feit. 
Daarom misschien toch eventjes de stappen herhalen. 
Wat doen? 

 Was je handen voor je aan de verzorging begint. 
 Stelp zo snel mogelijk het bloeden, een doekje tegen de wond drukken 

volstaat soms al. 
 Was de wonde uit met lauw water en zorg dat al het vuil verwijderd is.  
 Blijft de wonde bloeden, of zijn er deeltjes die je er niet uitkrijgt, dan ga je 

best naar een dokter. 
 Afdrogen, best met een schone handdoek of steriel doekje. 
 Ontsmet de wonde met een ontsmettingsmiddel. 
 Bedek de wonde met een pleister. 
 Zorg dat je de pleister vervangt zodra hij nat is of zeker na een dag. 

Bron: Be.care 

 Ongezond eten 
Door het lange wachten op het einde van de pandemie zitten we al sneller voor 
ons televisietoestel en bekruipt ons al snel de zin om iets ‘ongezonds’ te eten. Uit 
studies blijkt dat de Belg in de coronaperiode gemiddeld 2 kg is aangekomen.  
Grijp niet al te snel naar het zakje chips of een reep chocolade met deze gezonde 
tips: 

 neem een goed ontbijt  dan heb je minder trek in een tussendoortje in de voormiddag, 
  een gezond tussendoortje  plan je best in, voorzie bijvoorbeeld voor 10.30u een lekker stuk fruit, 

   ongezonde voeding bewaar je op een moeilijk bereikbare plaats; als je telkens een voetbankje moet 
uithalen zal je er minder snel naar grijpen, 

 zoek een alternatief in plaats van een tussendoortje rond 15u trek je je schoenen en jas aan en maak 
je een korte wandeling, de buitenlucht zorgt ervoor dat je de trek in het 
tussendoortje vergeet. 

 Bron: Gezondheid 

 Welzijn is ... aan wisselwerken doen 

 
Covid-19 heeft een wereld gecreëerd waarin digitaliteit steeds meer een plaats 
inneemt. Meer en meer worden vriendschaps- en familiebanden via pc 
onderhouden. 
Wisselwerken 
Je vermijdt dat je lichaam in sluimerstand gaat door te wisselwerken. Het 
betekent dat je elk half uur zittende activiteiten af en toe onderbreekt door eens 
recht te staan. 
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Wisselwerken is eenvoudig 
Lichaamsbeweging is niet hetzelfde als sporten. Het gaat erom je lichaam in 
beweging te houden. 150 minuten gematigde lichaamsbeweging per week, of 30 
minuten per dag is voldoende voor een volwassene om gezond te blijven. 
Telefoon? Blijf er niet bij zitten! 
Doorbreek het stilzitten en strek regelmatig je benen. Een telefoongesprek is daar 
de ideale gelegenheid voor.  
Blijf bewegen 
Maak tussenin een wandeling in de buitenlucht.  Ga even naar buiten voor je 
dagelijkse portie vitamine D, goed voor je weerstand. Trek er in je eentje - of met 
een gezinslid of vriend(in) - op uit: dat maakt je hoofd leeg en vult je lijf met 
energie. Want even in het groen doet wonderen voor je gemoed. Of neem een 
ergo-break en doe de flamingo. 
Voordeel 
Het is als beleggen met je wisselgeld: alle beetjes helpen en maken op termijn 
een groot verschil. 
 

 
 

 

KBC in de samenleving 

Solidariteitsactie KBC: maak kans op 1.300 euro voor 
jouw vereniging met sociaal doel 
Ben jij actief betrokken bij een goede-doel-organisatie die zich inzet voor 
anderen? Dan maak je kans op 1.300 euro steun van KBC. 
Wie kan deelnemen?  
KBC-collega's en -gepensioneerden die actief lid zijn van een organisatie met een 
sociaal doel kunnen een aanvraag indienen.  
Welke projecten komen in aanmerking?   

 Kleinschalige verenigingen (vzw's) met een sociaal doel die met de voorziene 
som écht een stap vooruitgeholpen zijn. 

 Organisaties die zich inzetten voor gehandicapten, migrantenintegratie, 
projecten die werken rond kansarmoede, buurtontwikkeling, zorg en welzijn 
of ontwikkelingsinitiatieven voor het Zuiden. 

 Er worden maximum 50 projecten geselecteerd, die elke 1.300 euro 
ontvangen. 

 
Welke aanvragen geraken niet door de jury? 
 Nationaal georganiseerde of zwaar gesubsidieerde projecten. 
 Organisaties met politieke banden. 
 Projecten die louter recreatief zijn zoals hobbyclubs, sportverenigingen, 

jeugdverenigingen, muziekverenigingen, zangkoor, tenzij G-werking. 
 Initiatieven die alleen tot doel hebben fondsen te werven via een 

serviceclub of een fuif, optreden, eetfestijn, ... 
 Projecten die in 2020 al steun kregen, moeten een jaartje overslaan. 

 

Hoe deelnemen? 
Stuur het bijgevoegd aanvraagformulier naar rebecca.vanhove@kbc.be met als 
titel ‘Solidariteitsactie 2021’. Je hebt tijd tot 10 mei om je aanvraag in te dienen. 
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Een rookvrije toekomst met het WK wegwielrennen 
Wat een jubileum. De 100e editie van het WK wielrennen in Vlaanderen, het 
kloppend hart van het wielrennen waar vele kampioenen zijn geboren! 
Samen voor een rookvrije toekomst 
Kom op tegen Kanker zet met steun van KBC mee haar schouders onder het 
engagement van vzw WK2021 om de koers volledig rookvrij te maken. 
Hoe? Gelijk Nen Echte! 
In de periode van maart tot september worden er voor elk wat wils creatieve 
uitdagingen georganiseerd, volledig coronaproof. 
Smeer je benen al maar in 
De eerste uitdaging ‘Gelijk Nen Echte’ begint op 22 maart. Naar aanloop hiervan 
kan je een superleuke ‘Gelijk Nen Echte’ wieler- of vrijetijdsoutfit kopen voor klein 
en groot. Doe je ook mee in de grootste rookvrije ploeg tegen kanker? Klik dan 
op Gelijk Nen Echte. 
 

 

 

Sociaal Fonds KBC en Cera: een goede match 

Hoe goed ken je de coöperatie Cera? 
Misschien heb je nog gewerkt voor de vroegere CERA Bank. Of ken je Cera van 
haar steun aan een project in jouw buurt of van de lekkere wijn die je via Cera 
kan bestellen? Of van de fijne uitstappen in binnen- en buitenland?  
Welvaart en welzijn staan centraal 
Cera is geëvolueerd naar een sterke coöperatie met als missie ‘Samen investeren 
in welvaart en welzijn’. Door de krachten te bundelen met haar bijna 380 000 
vennoten, investeert Cera in onze samenleving en creëert ze een economische en 
maatschappelijke meerwaarde: 

 Cera zorgt als belangrijke aandeelhouder voor het sterke fundament van KBC 
Groep, 

 Cera realiseert een positieve impact in onze samenleving door steun aan 
waardevolle projecten, 

 Cera-vennoten genieten van unieke voordelen. 
 
Wat hebben Sociaal fonds KBC en Cera gemeen? 
Sociaal Fonds KBC en Cera hebben heel wat gemeenschappelijk zoals: 

 een sterke verbondenheid met KBC, 
 een maatschappelijke opdracht, 
 werken met vrijwilligers, 
 en mensen met elkaar in contact brengen. 

 

Vanuit die verbondenheid vinden Sociaal Fonds en Cera het een goed idee om in 
de komende jaren structureel samen te werken en elkaar te versterken waar 
mogelijk, want samen zijn we sterker. 

https://www.komoptegenkanker.be/gelijknenechte
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Realisaties 2020 en ambities 2021 

2020: een positieve balans 
Meer dan 7 500 nieuwe vennoten 
In 2020 kozen meer dan 7 500 mensen ervoor om vennoot te worden bij Cera. De 
meerderheid tekende in voor 600 euro of meer.  Zij genieten dus meteen van alle 
Cera-voordelen en kunnen zich kandidaat stellen voor een zitje in een adviesraad 
in hun buurt. 
Steun aan wie het nodig had 
Cera steunde 778 organisaties voor een totaalbedrag van meer dan 4 miljoen 
euro. Bovendien gaf Cera extra steun aan jeugdhulp, armoedeorganisaties en 
beeldende kunstenaars tegen de negatieve impact van de coronacrisis. 
Cera-aandelen via KBC Mobile 
Sinds juni 2020 is Cera altijd binnen handbereik. Je kan Cera-aandelen kopen of 
voordelen bestellen via de Cera-tegel in je KBC Mobile-app. Neem een kijkje! 

 
 2021: samen betekenen we meer 

Ook dit jaar is Cera ambitieus: enerzijds willen we graag meer vennoten in onze 
coöperatie, anderzijds willen we onze bestaande vennoten nauwer verbinden. 
Meer dan 8000 nieuwe vennoten 
Samen investeren in welvaart en welzijn. Die missie moet ook in 2021 mensen 
van alle leeftijden en generaties aanspreken om zich aan te sluiten. Want samen 
betekenen we wel degelijk meer! Op naar 8 000 nieuwe vennoten in 2021. 
3% dividend 
Over boekjaar 2020 stelt Cera een mooi dividend voor van 3%. De reserves die in 
het verleden werden opgebouwd, maken het mogelijk om continuïteit te brengen 
in het dividendbeleid. 
Mooie voordelen 
Het dividend, de steun aan maatschappelijke projecten en een brede waaier van 
aantrekkelijke vennotenvoordelen - ook op producten en diensten van KBC - 
geven glans aan het vennoot zijn van Cera. 
Leerrijk en dicht bij jou 
Naast heel wat regionale projecten in je buurt, organiseert Cera regelmatig 
interessante en leerrijke webinars die je gratis kan volgen. Meer over Cera, haar 
werking en haar projecten vind je op www.cera.coop. 
 

 

Help Cera met de opmars van buurtpunten 
Van straten weer buurten maken en van inwoners weer buren die elkaar bij naam 
kennen, in steden, gemeenten en ‘op de buiten’. Dat is onze uitdaging! 
Een warme lokale gemeenschap 
Buurtpunten zijn samenwerkingen tussen buurtbewoners, lokale ondernemers 
en verenigingen, het lokale bestuur... Een kleine of grote groep initiatiefnemers, 
meedenkers en meedoeners maken samen hun buurt leefbaarder, socialer, 
creatiever en gewoon plezanter. Hoe ze dit doen hangt af van de lokale noden en 
zorg voor buren in kwetsbare situaties. 
 
 

https://www.cera.coop/?utm_source=artikel&utm_medium=email&utm_campaign=20210316_Trefpunt
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Onze missie 
We willen zoveel mogelijk buurtpunten in Vlaanderen. We versterken het lokaal 
engagement door buurtpunten te verbinden met elkaar en met 
ervaringsdeskundigen en experten. Samen en op maat. 
Met jouw hulp 

 Zet jouw buurtpunt of een buurtpunt dat je kent hier op de kaart. Cera helpt 
het groeien!  

 Het aantal buurtpunten breidt uit. Zin om mee te doen met het buurtpunt in 
jouw buurt? Volg dan buurtpunten op www.onsbuurtpunt.be. 

 
Met de partners 

 Innovatiesteunpunt voor landbouw en platteland 
 Landelijke Gilden 
 Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten 
 ToolBox vzw 
 Netwerk Duurzame Mobiliteit 

 
Alle info over het project buurtpunten van Cera: Cera.coop/onsbuurtpunt. 
Vragen of suggesties: mail ze naar welkom@onsbuurtpunt.be. 
 

 

Cera-webinars 

Buurtpunten 
Het lerend netwerk voor buurtpunten: iets voor jou? 
Op zoek naar inspiratie over buurtpunten? Of denk je er over na om ook in jouw 
buurt een buurtpunt op te richten en is extra ondersteuning van 
ervaringsdeskundigen en experten welkom? Of wil je gewoon wat meer 
informatie over buurtpunten? Laat je inspireren. 
Tijdstip: dinsdag 30 maart van 19.30 tot 20.30u. 
Inschrijven: gratis via het inschrijvingsformulier. 

 

Artificiële intelligentie 
Artificiële intelligentie - iets voor mij(n buurt)? 
Gebruikte jij vandaag al artificiële intelligentie? Misschien besef je het niet, maar 
het antwoord is waarschijnlijk ja. Artificiële Intelligentie is er en kan al heel wat, 
en ook heel wat nog niet. Wil je weten hoe artificiële intelligentie een positief 
verschil kan maken in de samenleving en ben je benieuwd naar haar 
mogelijkheden? Alles over ’AI’ in deze webinar. 
Tijdstip: donderdag 29 april van 19.30 tot 20.30u. 
Inschrijven: gratis via het inschrijvingsformulier. 

 

Twee niet te missen webinars over dementie 
Zorgen voor iemand met dementie: door het bos de bomen zien 
Waar ontmoet je andere mantelzorgers? Hoe vind je tijd voor jezelf? Hoe bouw 
je een netwerk uit dat je kan helpen? Waar vind je de kracht en de steun om je 
goed te voelen in je (nieuwe) rol? 
Tijdstip: dinsdag 20 april van 19.30 tot 20.30u. 
Inschrijven: gratis via het inschrijvingsformulier. 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2021/20210212_ons_buurtpunt/1-buurtpunten-op-de-kaart
https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2021/20210212_ons_buurtpunt
mailto:welkom@onsbuurtpunt.be
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210321_webinar_lerend_netwerk_buurtpunten
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210321_webinar_lerend_netwerk_buurtpunten
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210429_n_artificiele_intelligentie
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210420_webinar_dementie
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Als thuis wonen moeilijker wordt. Wat bij een verhuis? 
Hoe weet je welk woonzorgcentrum geschikt is? Waar moet je op letten wanneer 
je gaat kennismaken en welke vragen stel je dan? Hoe kan een ziekenhuis een 
plek zijn waar mensen met dementie en mantelzorgers zich welkom voelen? 
Tijdstip: donderdag 27 mei van 19.30 tot 20.30u. 
Inschrijven: gratis via het inschrijvingsformulier. 
 

 

In de kijker 

KBC geeft renovaties extra duw in de rug 
1,29% voor KBC Groene Energie- en Veiligheidslening 
Verwarming, isolatie, beglazing, zonnepanelen, thuisbatterij… maar ook ingrepen 
voor brand- of inbraakbeveiliging die vandaag al populair zijn,  gaat KBC extra 
ondersteunen met een scherp tarief van: 

 1,29% voor groene leningen en 
 2,4% voor andere renovaties en investeringen 

 

11% van de ontleners is gepensioneerd 
 In januari 2021 noteert KBC een stijging van 138% t.o.v. januari 2020 
 De klant sluit dergelijke leningen in toenemende mate snel en 

gebruiksvriendelijk digitaal af : 89% ervan zijn digitaal afgesloten. 
 Zowel jong als oud renoveert : 11% van de ontleners is gepensioneerd. 

 

Meer info: KBC-Groene Energie- en Veiligheidslening. 
 

Is jouw woning al uitgerust met branddetectoren? 
Het BRAVO-project ‘Branden Voorkomen’ van Stichting Brandwonden onderzocht 
brandpreventie in woningen. Hieruit bleek dat heel wat woningen nog niet 
(volledig) uitgerust zijn met branddetectoren, met als gevolg een hoger risico op 
brand, vooral bij de senioren.  
Is jouw woning nog niet uitgerust met rookmelders? 
Dan kan je terecht in de e-shop van Stichting Brandwonden voor goede 
rookmelders aan een correcte prijs. 

 
Bijzonder zicht op de KBC-toren in Gent 
Is de zeespiegel plots gestegen en vaart er een schip voorbij de Artevelde-toren 
in Gent?  Of is dit een surrealistisch schilderij? Toch niet. Wel een heel bijzondere 
foto, gemaakt door een verpleegkundige vanop de bovenste verdieping van het 
UZ Gent.  Het 'schip' is het dak van een flatgebouw in de wijk Nieuw Gent, de 
overige gebouwen zijn verdwenen in de mist. 

 
 
 
 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20210527_webinar_dementie
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/lenen/wonen/groene-energielening.html
https://www.brules-brandwonden.be/index.php?id_lang=4
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 Mijmeringen op leeftijd… 
Jules en Lucienne hebben elkaar pas enkele maanden terug leren kennen. Hun 
serviceflats liggen naast elkaar en ze zijn dus buren geworden. Sedert ze terug uit 
hun kamer mogen - quarantaine voor COVID 19, weet je wel - zitten ze elke 
middag samen in de zeteltjes op de gang. Van daaruit hebben ze een prachtig 
zicht op het dorpsplein, waardoor ze ook dadelijk wat aan elkaar te vertellen 
hebben over de ‘passage’ op straat. 

Lucienne Zou het minder koud zijn dan ze op het nieuws gegeven hebben? Zie die mijnheer 
eens, hij heeft het precies niet al te koud zo zonder handschoenen, hoed of sjaal. 

Jules Ik denk dat hij bij de stadsdiensten werkt; ik heb hem hier nogal zien rondlopen. 
Vroeger ging hij altijd met zijn collega dáár eten, in dat café daar op de hoek. Maar 
ja! Het zal waarschijnlijk nog een tijdje duren vooraleer die dingen terug kunnen 
open gaan. 

Lucienne Zolang mijn man nog leefde gingen we daar wekelijks taart eten en koffie drinken 
als we naar de markt kwamen. Maar de markt is ook niet meer hetzelfde, heb ik 
gehoord. Kan trouwens ook niet als je alleen moet gaan en met niemand mag 
babbelen. De markt is toch altijd al een babbelplek geweest? 

Jules Ik vind het zo lastig als ze beginnen praten achter dat mondmasker. Het is net of 
ze staan met een volle mond te spreken en thuis hebben ze mij altijd geleerd dat 
zoiets ferm onbeleefd is. Maar ja, alles van vroeger is zowat uit de mode geraakt. 

Lucienne Hoeveel winkeltjes zijn er nog in het dorp, hoeveel cafés en hoeveel banken? En 
ik heb het dan niet over banken in het park, want die zijn er genoeg. Alleen 
worden ze niet altijd proper gehouden door de mannen van de gemeente. 

Jules Ja, die kleine winkeltjes, de banken, de cafés, dat waren onze dagelijkse 
ontspanningsmomenten. Ik ging onze krant halen, ik ging naar de bank wat geld 
afhalen en onze uittreksels en dan trok ik rustig naar het café om een koffietje te 
drinken, de krant te lezen en een toffe babbel te houden met de andere 
stamgasten en de patron. 

Lucienne Ja, en terwijl mijn Gerard zo op stap was trok ik naar de bakker, de beenhouwer 
en de groentewinkel om op tijd klaar te zijn met het middageten. En na de middag 
gingen we samen dan al eens wandelen of trokken we naar de markt. 

Jules Het valt nu op dat iedereen toen nog tijd maakte voor zijn klanten. Dat is nu zeker 
niet meer het geval. De banken zijn bijna allemaal weg, de cafés doen maar tegen 
de middag open en voor brood en vlees moet je in veel dorpen al naar het 
grootwarenhuis. En daar kan je dikwijls met die stomme karren niet uit de voeten 
door het vele volk. 

Lucienne ’t Is bijna drie uur, zaagske, en dan komen ze met de koffie. Fernande en Edgard 
uit de nummer 203 zullen dan ook wel afkomen om samen met ons koffie te 
drinken. 

Jules Spijtig dat die twee toch altijd over vroeger moeten leuteren. Anders zijn het wel 
toffe mensen om de middag mee door te brengen. 

Lucienne Ik vind het altijd plezant dat ze heel de uitzending van ‘Thuis’ van de avond 
voordien zitten te vertellen; precies of wij hebben geen televisie. 

Jules Hopelijk komt onze Flup vanavond nog eens langs, want met die corona heeft hij 
weeral een reden om al eens een dagje meer over te slaan. 

Lucienne Voila, Fernande is er al, dan zullen Edgard en de koffie niet lang meer wegblijven. 
Ik ga gauw nog een koekje halen, want die van hier zijn zo rap op en dan is onze 
gezellige babbel ook veel te rap voorbij. 
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 Tentoonstellingen 
Er is zoveel te beleven in de Belgische musea. En ze zijn open! Dus nu is het ideale 
moment om de musea in te duiken. Je kan er onbezorgd en in alle veiligheid 
ontspannen. Reserveer je bezoek op de website van het museum en hou je aan 
je tijdsslot. Respecteer de veiligheidsmaatregelen. 

 

 

Blind Date. Portretten met blikken en blozen. 
Deze expo belicht de portretkunst in al zijn facetten met figuren uit de 
Renaissance en de Barok. Deze expo wordt verlengd tot 5/4/2021. In de Sint-
Carolus Borromeuskerk zijn bijzondere kinderportretten te zien. In het Vleeshuis 
Museum enkele monumentale portretten van Frans Snijders. 
Waar:  

 Snijders&Rockoxhuis 
 Keizerskapel 
 Sint-Carolus Borromeuskerk 
 Museum Vleeshuis 

Wanneer: van 14/3 tot 5/4/2021 
Meer info: Snijders&Rockoxhuis. 

 

 

The Light House Brussel 
Een expo rond licht met 19 kunstenaars verdeeld over evenveel ruimtes in de 
prachtige art deco-villa Empain. Het tweede deel van het project bestaat uit een 
lichtpad dat de Franklin Rooseveltlaan transformeert. 
Waar: Franklin Rooseveltlaan 65, 1050 Brussel. 
Wanneer: nog tot 18/04/2021. 
Meer info: Boghossianstichting - Villa Empain. 

 

 

Roger Raveel. Een retrospectieve. 
Raveel wordt beschouwd als een van de belangrijkste Belgische schilders van de 
tweede helft van de 20e eeuw.  Maar hij onderscheidde zich radicaal van zijn 
generatiegenoten door een geheel eigen en bijzondere beeldtaal, balancerend 
tussen figuratie en abstractie en met zijn eigen omgeving als belangrijkste 
inspiratiebron. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn 
geboortejaar wordt een grote overzichtstentoonstelling gepland. 
Waar: Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel. 
Wanneer: van  18/3 tot 21/7/2021. 
Meer info: www.bozar.be. 

 

Bezoek het KBR museum en beleef de 15de eeuw 
In de Koninklijke Bibliotheek van België op de Kunstberg werd in mei 2020 het 
nieuwe museum KBR geopend. Daar is nu een unieke verzameling oude 
manuscripten rond de Librije van de Hertogen van Bourgondië te zien, sommige 
zijn 600 jaar oud. Voor de liefhebbers. 
Waar: Kunstberg 28, 1000 Brussel. 
Wanneer: doorlopend van dinsdag tot zondag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Meer info: www.kbr.be. 

https://www.snijdersrockoxhuis.be/wat-is-er-te-zien/tentoonstelling-verwacht/376-blind-date
https://www.brusselsmuseums.be/nl/tentoonstellingen/the-light-house
https://www.bozar.be/nl/activities/168443-roger-raveel
https://www.kbr.be/nl/museum/
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Masculinities. Kleerkast van de man. 
Voor het eerst in België presenteert een modemuseum een tentoonstelling over 
de kleerkast van de man. Men kan er werk bewonderen van een imposant lijstje 
ontwerpers. 
Waar: Mode & Kant Museum, Violetstraat 12, 1000 Brussel. 
Wanneer: nog tot 13/6/2021. 
Meer info: www.fashionandlacemuseum.brussels. 

 
Oog in oog met de Romeinen 

 
In het Gallo-Romeins Museum van Tongeren is er een speciale tentoonstelling. 
Hoe was het écht om te leven in de Romeinse tijd, in Rome en ver daarbuiten?  In 
deze unieke tentoonstelling verneem je het van de Romeinen zelf: jong en oud, 
arm en rijk. Hun oprechte verhalen voeren je 2000 jaar terug in de tijd. Ga op 
tocht door het Romeinse Rijk en bewonder 250 topstukken van het British 
Museum, in een sfeervol en strak decor. ‘Oog in oog met de Romeinen’: een 
verrijkende ervaring voor de hele familie! 
Waar: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren 
Wanneer: eenmalig nog tot 1/8/2021 en de moeite waard 
Meer info: Gallo-Romeins Museum Tongeren 
 

 Literatuur 
Wij willen graag volgende lezenswaardige boeken onder de aandacht brengen. 

 
Lize Spit. Ik ben er niet. 
Na haar succesrijk debuut uit 2016 ‘Het smelt’ is dit haar tweede roman. Hij speelt 
zich af in de hedendaagse maatschappij. 570 blz. 
Uitgeverij: Das Mag Uitgeverij B.V. 
Meer info: verkrijgbaar bij o.a. Standaard Boekhandel. 

 

 

Douglas Stuart. Shuggie Bain. 
De schrijver schreef 10 jaar aan deze roman, die zich afspeelt in het Glasgow van 
de Thatcherjaren, een stad van stilgevallen scheepswerven, mijnen en 
staalfabrieken, van werkloze arbeiders, armoede, geweld en gebroken gezinnen. 
Het is voor een groot deel een autobiografisch werk. De schrijver won de Booker 
Prize 2020 en woont nu in New York en werkt daar als mode-ontwerper voor 
Calvin Klein en Banana Republic. 430 blz. 
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam 
Meer info: Boek en recensies | Hebban.nl. 

https://www.fashionandlacemuseum.brussels/nl/expos/masculinities-3
https://www.galloromeinsmuseum.be/nl/te-zien/Oog-in-oog
https://www.standaardboekhandel.be/p/ik-ben-er-niet-9789493168718
https://www.hebban.nl/boek/shuggie-bain-douglas-stuart-2
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Barack Obama. Een beloofd land. 
Het eerste deel van de memoires van Barack Obama, die de 44ste president van 
de Verenigde Staten was tussen 2009 en 2017. In zijn bespiegelingen over het 
presidentschap toont Barack Obama op een bijzondere en scherpzinnige wijze 
welke mogelijkheden en beperkingen presidentiële macht met zich meebrengt. 
Daarnaast biedt hij ons een uniek inzicht in de dynamiek van de Amerikaanse 
partijpolitiek en de internationale diplomatie. Een zeer goed boek met veel 
persoonlijke gedachten en ervaringen. Openhartig geschreven en zeer verrijkend 
om de werking van het presidentschap en het Witte Huis beter te leren kennen 
en begrijpen. 864 blz. 
Uitgeverij: Hollands Diep 
Meer info: verkrijgbaar bij o.a. Standaard Boekhandel. 

 

 

Sylvain Tesson. De sneeuwpanter. 
Reizen in het hoofd, nu de grenzen wegens corona gesloten zijn, kan perfect met 
het boek 'De sneeuwpanter' van de Franse schrijver Sylvain Tesson. In Frankrijk is 
het een enorm succes: meer dan een half miljoen verkochte exemplaren én 
winnaar van de literaire prijs Renaudot. Het wordt wereldwijd vertaald en is net 
verschenen in het Nederlands. 187 blz. 
Uitgeverij: De Arbeiderspers. 
Meer info: VRT NWS 

 

 

Beleggen  

De belg en zijn spaargeld 
Een (te) lange liefdesgeschiedenis 
Het is geen geheim: de bedragen op spaarrekeningen bereikten eind 2020 een 
nieuw record, met meer dan 293 miljard euro tegenover 282 miljard eind 2019.   
Al langer dan vandaag zitten de rentevoeten op een bodemniveau.  Hoog tijd dus 
om de Belg wakker te schudden.  Het is immers absurd om zulke grote bedragen 
onaangeroerd op een termijnrekening te laten staan. 
We weten allemaal, de Belg is voorzichtig, wil in de 1e plaats een reservepotje 
om onzekerheden in het leven op te vangen. Maar de deflatie is niet lief voor je 
geld, en dat zal op korte termijn ook niet veranderen. 
Daarom… beleg.  Maar spreid je centen en wed niet op 1 paard.  Doe het ook op 
lange termijn en gooi niet direct de handdoek in de ring na een tegenvallend 
resultaat, zo legt CBC Hoofdeconoom Bernard Keppene ons uit in zijn blog. 

 Duurzaam beleggen 
Zorg dragen voor onze planeet… het is ondertussen een manier van denken 
geworden.  Duurzaamheid ligt ook KBC na aan het hart.  En KBC mag zich op dit 
vlak gerust één van de primussen van de klas noemen.  Sinds 1 april treedt KBC 
opnieuw strenger op tegen het gebruik van fossiele brandstoffen. Voortaan 
wordt steenkool uit alle beleggingsfondsen gebannen, duurzame én 
conventionele.  
Hoe en waarom verneem je in deze video (9,30’). 
Het aanbod duurzame beleggingen van KBC vind je op www.kbc.be. 

https://www.standaardboekhandel.be/p/een-beloofd-land-9789048840748
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/01/29/frans-succesboek-vertaald-in-het-nederlands-sylvain-tesson-op-z/
https://blogs.cbc.be/bernardkeppenne/
https://www.youtube.com/watch?v=NsocDMdLOsw
https://www.kbc.be/particulieren/nl/beleggen/duurzaam-beleggen.html?zone=topnav
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 Digitaliteit 

Rekeninguittreksels bij KBC worden digitaal 
Vanaf april kan je je rekeninguittreksels niet meer afdrukken aan de automaten 
in de kantoren. Wil je ze toch op papier? Ben je geboren voor 1/1/1941, dan krijg 
je ze automatisch en gratis toegestuurd. Voor anderen wordt dat betalend. Maar 
geen zorgen, KBC heeft aan een gratis alternatief gedacht. Onze digitale coaches 
helpen iedereen graag op weg. 
KBC Mobile of KBC Touch 

 Met KBC Mobile en KBC Touch raadpleeg je altijd en overal al je 
rekeninginformatie. 

 Met KBC Touch raadpleeg je ook eenvoudig je rekeninguittreksels en kan je 
zelf je rekeningafschriften maken. 

 

Heb je nog geen KBC Mobile of KBC Touch? Vraag dan een startpakket aan via 
deze link of contacteer je kantoor. Zij helpen je graag op weg. 
De digitale coaches van KBC 
Ken je iemand die hulp nodig heeft met KBC Mobile of Touch of heb je zelf hulp 
nodig? Dan staan de digitale coaches van KBC klaar om je telefonisch stap voor 
stap te helpen met online bankieren.  
Maak een afspraak op het nummer 016 43 25 50. 
Koudwatervrees? Je bent niet alleen! 
De top 3 van de bezorgdheden van de klant: 

 ‘zijn KBC Mobile en KBC Touch veilig en betrouwbaar’? 
 ‘ben ik digitaal genoeg’? 
 ‘kan ik dat allemaal wel onthouden’? 

 

Digitale coaches getuigen over hun contact met klanten 
Sabine Ze waren super gestresseerd maar enthousiast. Er was vooral verwarring en 

hilariteit met de vele codes: geheime codes, aanmeldcode, startcode. Conclusie, 
hoe fijn is het toch om deze mensen die eerst in de stress zaten, zo te horen 
lachen van opluchting. 

Mireille Ik heb mijn digicall-doop gehad met een hele moedige en geduldige 80-plusser. 
Ook al blijven zijn rekeningafschriften op papier gratis, kiest hij ervoor om deze 
voortaan via KBC Touch op te vragen. 

Ellen Ook een paar keer de kaartlezer weer moeten activeren, dat hoort er blijkbaar 
bij. Maar we zijn telkens opnieuw begonnen en we bleven positief en met humor 
naar de situatie kijken. Heel fijn om dit te kunnen doen. En blij dat ik de klant heb 
kunnen helpen! 

Gunter Een klant was bang voor hacking. Ik heb gezegd dat KBC nooit mails doorstuurt 
waar gevraagd wordt om in te loggen of om een paswoord of code te geven. 
Gewoon nooit doen. Krijg je zo een mail, dan stuur je hem gewoon naar 
secure4u@kbc.be. De klant was gerustgesteld. 

 
 Al kennis gemaakt met Kate in je KBC Mobile? 

Met de jonge Kate onderscheidt KBC zich van andere banken. In je KBC Mobile 
staat Kate klaar om je te helpen. Jij vraagt, en Kate draait. Gedaan met de kleine 
schermpjes en knopjes! 
Meer info op www.kbc.be/wie-is-kate. 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/campagne/digitale-start.html#startpakket
mailto:secure4u@kbc.be
https://www.kbc.be/campaigns/kate/nl/index.html#/wie-is-kate
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Secure4u 

Ook Johan Thijs ontvangt phishingmails 

Let op voor phishingmails in je mailbox. Zo ontving KBC-CEO Johan Thijs onlangs 
een phishingmail waarin werd gevraagd om dringend zijn vervallen login-
gegevens aan te passen. 
Hoe herken je een phishingmail? 
Herken de alarmsignalen die vaak duiden op phishing: 

 ze proberen je vertrouwen te winnen met valse logo’s, aanspreking…  
 je hebt een probleem 
 het is dringend 
 ze bieden een beloning aan 
 ze maken je nieuwsgierig 

 
Wees de oplichter te snel af 
Voer deze 3 stappen uit om te bepalen of de mail betrouwbaar of verdacht is: 

STOP 
 

Intuïtief zal je de neiging hebben om door te klikken op een phishingmail omdat 
je nieuwsgierig bent, omdat je een fantastisch aanbod ontving of omdat … Het is 
net die reflex waar cybercriminelen gebruik van maken. Deze reflex moeten we 
ombuigen naar STOP. 

DENK  
 

Verwacht je deze e-mail ? Ken je de afzender ? Heb je met de afzender al over dit 
onderwerp via e-mail gecommuniceerd? DENK. 

KLIK? 
 

Beoordeel je de e-mail als verdacht, verstuur dan de e-mail naar 
secure4u@kbc.be. Iedere mail wordt onderzocht en als het een échte 
phishingmail is, worden maatregelen genomen. 
 

 Uit de oude doos 
Vorig jaar vierde Kring Gent zijn 60ste verjaardag, maar door de coronacrisis is dit 
een heel mager beestje geworden. Toch blijkt dat zij als Kring vanaf de beginfase 
heel erg in de weer waren. In het KB-Bulletin van juni 61 vind ik dit verslag van 
een daguitstap naar de SOLO-fabriek te Antwerpen. Let niet op eventuele 
schrijffouten, zij zijn immers ook al 60 jaar oud. 
 

’n Croque-Monsieur, SOLO-pannekoeken en belegde broodjes vielen de 
oprustgestelden van groep Gent ten deel op dinsdag 2 mei, tijdens hun 
autocartochtje naar het Antwerpse … maar dan toebereid met gulhartigheid en 
vriendschap. 
Een geleid bezoek aan de fabrieken van de N.V. Belgische Margarine Unie te 
Merksem, een wandeling in de middenstad-Antwerpen en een bezoek aan de 
collega’s oprustgestelden van KB. Groep Antwerpen, stonden op het programma 
van de 38 kranige gepensioneerden. 
De dames werden vertrouwd gemaakt met het bereiden van ’n Croque-
Monsieur-Eierkoek met hesp, en Solo-pannekoeken. De heren konden in de 
gelagzaal al dat lekkers proeven. Nadien hebben wij vernomen dat in de week 
daaropvolgend, bij al de reisgenoten veel pannekoeken werden gesmuld. 
Aan de hand van kleurdia’s werd ons het wordingsproces van de Solo (van het 
doseren der oliën tot de verpakking toe) haarfijn uiteengelegd.  
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Wij hebben ons kunnen overtuigen hoe een dagelijkse productie van 250 000 
kilo’s margarine vóór, tijdens en na de fabricage met de grootste zorg omringd en 
aan strenge controles onderworpen, naar de verbruikers wordt gedraineerd:  
65000 winkels over het ganse land worden regelmatig bevoorraad in een 
rekordtijd! 
Na de wandeling in de middenstad, belandden wij rond 17 uur in het 
Torengebouw waar onze gepensioneerde collega’s van groep Antwerpen op ons 
wachtten. 
De heer L. De Lentdecker, voorzitter van de Gentse Kring, dankte voor de 
prachtige ontvangst. Hij feliciteerde de collega’s van groep Antwerpen met het in 
september 1959 genomen initiatief: een Kring van de Oprustgestelden. Gesterkt 
door dit voorbeeld is groep Gent dezelfde weg ingeslagen. Thans kan men 
gewagen van twee bloeiende verenigingen die door onderlinge verstandhouding 
en samenwerking het beste laten verhopen. 
 

 Die twee Kringen zijn intussen uitgegroeid tot de mooie 7 Kringen, die nu na 60 
jaar nog altijd zorgen voor onze onderlinge vriendschap en een schitterende 
ontspanning. 
 

 

Amadeus Cornelius Teur 
 
Beste vrienden, 
 
Net zoals SAM (niet Bettens, maar de Salzburgse Amadeus Mozart) vanuit de 
kerken zijn horizon verlegde naar koninklijke en keizerlijke paleizen, net zo kreeg 
ik een tijdje vóór mijn experiment als regisseur, een totaal andere kans 
voorgeschoteld. Een collega-acteur figureerde bij de toenmalige BRT en hij 
beloofde mijn naam door te geven aan de wervingsploeg voor figuranten. Ik dacht 
dat er audities aan te pas zouden komen, maar ik kreeg gewoon een telefoontje 
en kon beginnen. 
Ik heb heel veel gefigureerd en dus ook heel veel bijgeleerd, maar enkele 
programma’s zijn toch echt bijgebleven. Vooral Margriet Hermans heeft in de 
beginjaren 90 letterlijk en figuurlijk een zware indruk nagelaten. Ik figureerde in 
haar eindejaarsshow, was één van de vijf vaders van haar vijfling en ik was ook 
reporter op haar proces in het justitiepaleis van Leuven. Dat laatste was 
‘geweldig’, zou Eddy Wally gezegd hebben. 
We kwamen al van het KMI in Ukkel en dus moest er eerst gegeten worden. We 
trokken naar het restaurant recht tegenover de ingang van het justitiepaleis. De 
naam ben ik vergeten. We waren tamelijk vroeg en buiten onze tafel was het 
restaurant helemaal leeg. Margriet zou Margriet niet zijn zonder haar gulle, 
weelderige lach. Bij elke grap rolde die bulderend over alle tafels tot ver buiten 
het restaurant. En wonder boven wonder: toen we opstapten zat het restaurant 
stampvol met mensen die meer oog hadden voor onze tafelgasten dan voor hun 
opgediende eten. 
Een mooie productie was ‘Het Pleintje’. Het was 1986 en het verhaal kwam als 
het ware uit mijn eigen gemeente. Het ging immers over de tegenstelling tussen 
het ‘veilige conservatisme’ en het ‘gevaarlijke socialisme en liberalisme’, 
vereenzelvigd in twee stamcafés (bijna Salieri versus Mozart?). Ik mocht 
toevallige bezoeker spelen in het ‘katholieke’ café van Poliet en ik mocht dit zelfs 
doen als ‘edelfigurant’.  
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Een edelfigurant is iemand die tijdens de figuratie ook iets mag zeggen: ‘Baas, nog 
eens hetzelfde aub!’ was de quote waardoor ik van de BRT iets meer centjes kreeg 
dan mijn drinkebroers.  
Maar het fijne van het Pleintje was vooral dat ik heel wat toffe mensen heb leren 
kennen: Jef Burm, de gebroeders Verreth, Johny Voners, Jacky Morel, Nora Tilley 
en nog velen meer.  
In de tweede helft van de jaren 80 werkte Ivan Heylen aan een reeks ‘Op zoek 
naar België’, waarvan één uitzending over uniformen. Het was een reeks gags met 
diverse beroepen in uniform. In één ervan speelde ik kaartjesknipper op de trein. 
We waren met tien: de regisseur en cameraman, de geluidstechnicus, vier 
kaartspelers, twee bijkomende reizigers en ikzelf, en voor die 10 mensen was er 
een halve wagon afgehuurd op de trein van Brussel naar Oostende. De heenreis 
diende om de gag op te nemen. In Oostende kregen we met 10 een lekkere 
warme maaltijd en de terugreis bracht voor velen het onafwendbare 
middagdutje. De speelkaarten konden we niet meer gebruiken, ik had ze immers 
doorgeknipt op de heenreis. 
Toen ‘Zeg eens euh!’ werd geprogrammeerd wilde men de opnameset technisch 
volledig uittesten, het ging immers om een liveprogramma.  Men zocht 4 
panelleden om met Gert Verhulst een try-out op poten te zetten. Het vaste 
beginpanel was hiervoor niet beschikbaar. Het werd een heel plezierige 
bedoening, die ons met de neus op de werkelijkheid drukte: ‘euh’ vermijden in 
een onvoorbereide tekst van meerdere volzinnen is echt niet evident.  
In elk geval bracht de samenwerking met Verhulst nog een figuratie op in een van 
de eerste video’s van Gert en Samson. We veranderden toen eventjes in ‘piraten 
van de zee’. Ik sta nu nog altijd in bewondering voor de manier waarop Danny 
Verbiest (oorspronkelijke poppenspeler van Samson) zich liggend en kronkelend 
weg kon moffelen in al die schitterende decors. Echt een buitengewoon lenig, 
maar vooral gezellig man. 
Tot volgende keer. 
 

A.C.Teur 
 

 Papier of digitaal? 
 
Krijg je Trefpunt nog op papier maar heb je ook een e-mailadres, kies dan resoluut 
voor digitaal. Laat het ons weten via sociaalfonds@kbc.be. Zo help je ons om de 
kosten in bedwang te houden en het is bovendien goed voor het milieu. Volgend 
Trefpunt: juli 2021. 
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	Goede vrienden,
	2021 is al een tijdje aan de gang en binnenkort switchen we terug naar het zomeruur. De donkere dagen zijn voorbij en we kunnen weer volop genieten van de natuur en haar kleurenpracht.
	We hebben onlangs elkaar nieuwjaar gewenst en daarbij de hoop uitgesproken dat 2021 heel wat beter zou zijn dan 2020. Dat eindelijk het dwaze ‘blijf in uw kot’ kan switchen naar ‘kom úit je kot’ en dat het éénpersoonsknuffelcontact terug mag uitgroeien naar de vrolijke maandelijkse knuffelontmoetingen tijdens de vele gezellige activiteiten van onze Kringen.
	We missen uiteraard allemaal ons vroegere leven: onze kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. Niet alleen ons geduld maar ook onze haardos en onze goesting werden maandenlang op de proef gesteld. Het lijkt wel alsof onze ouwe, getrouwe zandloper helemaal verstopt is en dat we hem enkel met een vaccinspuitje opnieuw in werking kunnen krijgen. Nog even geduld dus, want volgens het Nederlandse taaleigen is geduld een mooie deugd en wordt het zelfs beloond.
	En voor dié beloning zijn onze kringbesturen in deze aartsmoeilijke omstandigheden volop aan het werken. Het jaarprogramma 2021 ligt op heel wat plaatsen vast op papier - ‘on hold’ zoals men dat in deze tijd geleerd zegt - en wordt systematisch verschoven zolang de coronamaatregelen gelden. Het is gewoon wachten op het fiat van de regering om het veilige startschot te geven. Eigenlijk dromen we er allemaal wat van dat elke Kring dit startschot zou geven met een gewoon samenzijn ergens in openlucht, waar we zoveel mogelijk gemiste vrienden kunnen herontdekken, waar we het verloren jaar in één keer kunnen wegtoveren. Laat ze er een hapje en een tapje bij doen en we zijn er zeker van dat dit overal een perfect schot in de roos zou zijn.
	Wij blijven met Trefpunt in elk geval verder zorgen voor interessante KBC-nieuwtjes, cultuurtips en ontspannende lectuur om rustig in het zonnetje te genieten van de stille momenten thuis of misschien wel op vakantie, voor zover dit uiteraard al toegelaten is.
	Geniet van uw lente. In de zomer zijn we er opnieuw en zien we elkaar hopelijk ook terug.
	Het redactieteam
	Paul Saye
	Nieuws uit Pensioenfonds KBC
	/
	Over Pensioenfonds KBC

	Gezondheid
	 Was je handen voor je aan de verzorging begint.
	 Stelp zo snel mogelijk het bloeden, een doekje tegen de wond drukken volstaat soms al.
	 Was de wonde uit met lauw water en zorg dat al het vuil verwijderd is. 
	 Blijft de wonde bloeden, of zijn er deeltjes die je er niet uitkrijgt, dan ga je best naar een dokter.
	 Afdrogen, best met een schone handdoek of steriel doekje.
	 Ontsmet de wonde met een ontsmettingsmiddel.
	 Bedek de wonde met een pleister.
	 Zorg dat je de pleister vervangt zodra hij nat is of zeker na een dag.
	Bron: Be.care
	Bron: Gezondheid
	Wisselwerken
	Wisselwerken is eenvoudig
	Telefoon? Blijf er niet bij zitten!
	Blijf bewegen
	Voordeel

	KBC in de samenleving
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