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Snuif de aarden geurenzee 
schouw het schone herfsttapijt,  
wandel de bemoste paden 
blaren vallen … de herfst valt mee. 
 
uit ‘Herfst’ van Ludo Coulier 
 
Goede vrienden, 
 
We hebben een schitterende zomer achter de rug met veel zon – héél veel zon zelfs 
– en weinig regen. Misschien zelfs iets te weinig regen voor de tuinfanaten onder 
ons. We hebben volop kunnen genieten van de vakantie, al dan niet met de 
kleinkinderen, en sedert een goede maand staan we opnieuw met beide voeten in 
de herfst, de aanloop naar de eindejaarsfeesten en de winter. 
 
Men heeft ons al heel bang gemaakt met een mogelijk tekort aan elektriciteit in 
november, maar waarschijnlijk wordt dit opnieuw een storm in een glas water. Beter 
nieuws is er in elk geval met het verschijnen van de nieuwe Merckx in de persoon 
van wereldkampioen Remco Evenepoel, een jongen uit Schepdaal. 
 
De herfst is een schitterend seizoen om te fietsen en te wandelen. Tijd dus om de 
dikke truien op te diepen. De natuur trekt immers haar koudere herfstkleed aan: de 
bladeren verkleuren, paddenstoelen schieten als pianotoetsen uit de grond en het 
spinrag schittert in de schrale zon door de vele regenparels. De herfst is ook de 
herstart van een nieuw cultureel seizoen, iets waar alle kringen gretig op inspelen. 
 
Maar herfst en winter staan ook voor lange winteravonden die we doorbrengen 
voor de televisie of met een mooi boek of interessante lectuur als de  
tv-programma’s niet dat zijn wat we ervan verwachten. Een deel van die 
interessante lectuur vind je in elk geval in dit nummer van Trefpunt. Je vindt er de 
meest recente nieuwtjes van KBC en in onze retro-rubriek halen we herinneringen 
op aan 50 jaar geleden. 
 
Paul Saye 
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Sociaal Fonds KBC vzw 
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Nieuws uit Sociaal Fonds KBC 
 

Rentetrekker Roberte blaast 106 kaarsjes uit 
 

 
 
Bij nazicht van de dossiers van rentetrekkers viel het ons op dat we nog steeds rente 
uitkeren aan een 106-jarige weduwe van een KB-gepensioneerde. Je zou haar haar 
leeftijd niet aangeven. 
De verjaardag van Roberte, geboren in het Limburgse Borgloon op 9 juli 1912, werd 
gevierd in Wooncentrum De Wyngaert in Rotselaar. 
 
Roberte gaf als onderwijzeres 12 jaar lang les in Diepenbeek. Na haar huwelijk 
verhuisde ze met haar man Emanuel naar het Brusselse Schaarbeek. Ze kregen een 
zoon en een dochter. Er kwamen ook vijf kleinkinderen en al zes 
achterkleinkinderen.  
 
Roberte heeft altijd graag gekookt en dankt naar eigen zeggen haar hoge leeftijd aan 
het feit dat ze alles altijd met mate heeft gedaan en steeds gezond heeft gegeten. 
Hoewel ze nooit een ‘echt’ rijbewijs heeft gehad, is ze nog tot haar 102 met de 
wagen blijven rijden. 
 

  

Karel Vandeputte volgt Jos Aerts op als ondervoorzitter van SOFO  
In het vorige nummer van Trefpunt namen we afscheid van onze ondervoorzitter Jos 
Aerts. Er moest dus dringend uitgekeken worden naar vervanging. Tijdens de laatste 
Raad van Bestuur werd Karel Vandeputte aangesteld tot ondervoorzitter. Karel heeft 
zijn strepen verdiend als informaticus binnen KB om nadien over te schakelen naar 
de personeelsdienst binnen KBC. We wensen Karel veel succes met zijn nieuwe 
opdracht. 
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Gezondheid 
 

Gezellige of gevaarlijke winter? 
Nu de zon zich minder en minder laat zien begint bij velen de schrik voor de winter 
weer op gang te komen: ijsplekjes op de weg durven als eens zorgen voor 
ongewenste hospitaalplekjes, de koude is dikwijls de aansteker van een zware 
verkoudheid of in het slechtste geval een serieuze griep, we gaan minder naar 
buiten en zitten dus ook minder in de warmte van fijn gezelschap. Kortom, voor 
velen is de winter de minst fijne periode van het jaar. En wat doen we daar dan 
mee? 
 
Zorg altijd voor stevige schoenen als je naar buiten gaat. Je staat vaster op je voeten 
bij ijzel, maar ook bij natte stoepen. Ze moeten niet alleen stevig zijn, ze hebben 
best ook antislipzolen. Voel je je daarin nog niet helemaal zeker, gebruik dan een 
wandelstok met onderaan een rubberen top als bijkomende steun. Denk er ook aan 
om altijd een zaklamp of iets in die aard mee te nemen als je ’s avonds op stap 
moet. Het is niet altijd overal even klaar en dan moet je er toch voor zorgen dat je af 
en toe wat kan bijlichten om niet te struikelen of te vallen. 
 
Blijf niet te lang alleen thuis zitten. Bij koude is het dikwijls moeilijk om de stap naar 
buiten te zetten. Maar als je die stap niet zet, dan verlies je het contact met je 
omgeving en je vrienden en in vele gevallen verlies je dan ook je goede humeur. Ben 
je minder mobiel, nodig dan op tijd en stond iemand uit voor een kop koffie of thee 
om wat bij te praten. Misschien kan een van de kleinkinderen bij je komen 
studeren? Het zal je in elk geval nieuwe energie geven. 
 
Niet naar buiten gaan is vaak ook uitstellen om te winkelen. Zo bestaat de kans dat 
je onvoldoende variatie in je eetpatroon krijgt. Je hebt in de winter veel vitamine D 
nodig: eet dus veel vis zoals tonijn en zalm en drink veel melk.  
 
Slaat de winterkou toe, zorg dan dat je altijd warm ingeduffeld bent: sjaal, muts, 
handschoenen, dikke jas en wollen sokken. Sla je sjaal om je gezicht, dat is een 
bijkomende zekerheid voor de longen. En is het echt té koud, dan blijf je – net zoals 
bij echt té warm – beter binnen.  
 
Heb je een auto, dan moet je er uiteraard voor zorgen dat hij perfect in orde is om 
de wintermaanden zonder problemen door te komen. 
 
Maar denk er ook aan dat de winter naast al deze minpunten de periode is van 
huiselijke gezelligheid: Halloween voor de liefhebbers, Sinterklaas, Kerstmis, 
Nieuwjaar. Zorg dat je die feestdagen kan vieren met mensen die je nauw aan het 
hart liggen: kinderen, kleinkinderen en goede vrienden. Onze Kringen van 
Gepensioneerden zorgen er met hun vele activiteiten ieder jaar opnieuw voor dat de 
winterperiode voorbij is vooraleer je het echt goed beseft. Maak er alsjeblieft 
veelvuldig gebruik van. Je zal er samen met je vroegere collega’s veel plezier aan 
beleven. 
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Vaccineer je tegen de griep 
Griep is een zeer besmettelijke ziekte die elk jaar in de winterperiode opnieuw 
opduikt.  Elke winter krijgen gemiddeld 1 op de 10 mensen de griep.  
Vaccinatie is de enige manier om je tegen de griep te beschermen. De bescherming 
na vaccinatie bedraagt ongeveer 80%. 
 
Een griepvaccin werkt niet levenslang omdat griepvirussen elk jaar anders kunnen 
zijn.  Het Quadrivalent-vaccin wordt afgestemd op de virussen die dit seizoen 
verwacht worden. Spreekt er je apotheker over aan. En voel je je niet goed, wacht 
niet om je arts te raadplegen. 

 

 

KBC in de samenleving 
 

Verscherpte beleidslijnen voor duurzaam bankieren en 
verzekeren  
Particuliere en professionele klanten hebben steeds meer aandacht voor duurzaam 
bankverzekeren, dit aangespoord door de doelstellingen van de klimaatconferentie 
in Parijs en een toegenomen belangstelling voor duurzaamheidsthema's zoals 
milieu, mensenrechten, bedrijfswaarden en maatschappelijk gevoelige thema's. 
 
Met strengere beleidslijnen voor duurzaam bankieren en verzekeren wil KBC hieraan 
tegemoetkomen door duurzaam bankverzekeren in te bedden in onze 
bedrijfsstrategie. 
 
Zo worden onder andere bedrijven die betrokken zijn bij de productie of 
ontwikkeling van nucleaire wapens uitgesloten van alle activiteiten van KBC Groep.  
KBC stapt nu ook in Tsjechië uit de financiering van de steenkoolsector en tegen 
2023 eveneens uit de financiering van elektriciteitsproductie uit steenkool. 
Bedrijfsklanten met activiteiten in de mijnsector moeten rekening houden met de 
milieurisico's eigen aan die bedrijfsactiviteiten, de mensenrechtenrisico's en de 
rechten van de lokale bevolking.  
En klanten die door de aard van hun activiteiten een mogelijke negatieve impact 
kunnen hebben op het dierenwelzijn moeten zich  opstellen conform de geldende 
nationale en internationale wetgeving. 
 

 Groene obligatielening Green Bonds 
KBC Groep heeft op 20 juni een eerste uitgifte gedaan van een groene 
obligatielening 'Green Bond' van 500 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar, 
voorbehouden aan institutionele en professionele beleggers. KBC is hiermee de 
eerste Belgische financiële instelling die een eigen groene obligatie op de markt 
brengt. De emissie was zeer succesvol en werd meer dan drie keer over-
ingeschreven door een ruim aantal nieuwe stabiele investeerders. 
 

 Duurzaam pensioensparen met Pricos SRI 
Met de lancering van het eerste duurzame pensioenfonds in België, Pricos SRI, 
neemt KBC zijn rol als pionier opnieuw op. Via ons duurzaam pensioenfonds willen 
we de klant de kans geven om als belegger en als mens een signaal te geven naar de 
maatschappij. 
 
Meer info: www.kbc.be 
 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/pensioensparen/duurzaam-pensioensparen.html
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KBC in de kijker 
 

4-sterrenresultaat bij regeling woningschade 
Testaankoop publiceert in z’n juli-nummer het resultaat van een telefonische 
bevraging van 3.500 abonnees die de voorbije 5 jaar een schade gelden hebben aan 
hun woning. Er werd dit keer niet enkel naar de polisvoorwaarden gepeild maar ook 
naar de tevredenheid over de manier waarop de schade werd afgehandeld. 
Schaderegeling is immers het moment van de waarheid. KBC behaalt een 
schitterend 4-sterren-resultaat. 
 

 Best Bank in Belgium 
EuroMoney, een van de leidende Britse professionele magazines in de financiële 
sector, heeft KBC voor de derde keer op rij bekroond met de award voor 'Best Bank 
in Belgium'. We beschouwen deze award als een internationale erkenning voor onze 
strategische keuze om ons als klantgerichte en duurzame bank-verzekeraar op te 
stellen. De manier waarop we onze strategie implementeren, hoe we omgaan met 
technologische ontwikkelingen en hoe we inspelen op het veranderend klantgedrag 
heeft de juryleden overtuigd om ons opnieuw deze award toe te kennen. 
We mogen dus erg trots zijn dat we deze award voor de derde keer op rij winnen, en 
daarom pakten we hiermee ook uit op social media en in belantgrijke kranten. 
 
Meer info: www.kbc.be/best bank 
 

 

Beste place to work in Europa 
Nadat KBC in maart 2018 opnieuw bekroond werd met de titel van 'Great Place to 
Work' in België werden we voor de derde keer op rij nu ook door het Europese 
Great Place to Work Institute geselecteerd als een van de 125 'Best Workplaces in 
Europe 2018'.  
 
Meer dan 2 800 bedrijven (1,6 miljoen werknemers) namen deel. KBC werd 20ste in 
de categorie van Best Large Companies. 
 
Wat de geselecteerde bedrijven met elkaar gemeen hebben is sterk leiderschap en 
een werkomgeving waar medewerkers hun management vertrouwen, fier zijn op 
wat ze doen en het fijn vinden om samen te werken met hun collega's. Echte 
'makers' dus. 
 

  

 
 

Financieel 
 

KBC Groep: resultaat tweede kwartaal van 692 miljoen euro 
Beluister Johan Thys op de site www.kbc.com 
 

 

https://kbcgroup.sharepoint.com/sites/pub140019/nl/NewsContainer/Pages/Directorates/InsuranceProducts/Test-Aankoop-peilde-klantentevredenheid-bij-regeling-woningschade-KBC-schittert-!.aspx
https://www.kbc.be/particulieren/nl/nieuws/best-bank-euromoney-awards.html
https://kbcgroup.sharepoint.com/sites/pub140019/nl/NewsContainer/Pages/KBCGroupAllCountries/d81948cd4b324141914652223c862b9e.aspx
http://www.kbc.com/
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 Beleggen op lange termijn: dé manier om je vermogen te laten 
groeien 

 
Denk je bij beleggen spontaan aan kelderende beurskoersen en uiteenspattende 
internetbubbels? Je bent niet de enige. Ook wij willen onze zuurverdiende centjes 
liever niet op het spel zetten. Alleen: sparen levert vandaag zo goed als niks op. Hoog 
tijd om onze beleggingsangst te overwinnen. Onze man sprak met KBC-
verkoopsleider Jan Olyslaegers. 
 
Als je beleggingsspecialisten mag geloven, is er geen alternatief: wie een beetje 
rendement wil, moét beleggen. Klopt die bewering?  
‘Zeker. De rente op de spaarboekjes staat historisch laag. Gevolg: je spaargeld 
brengt amper iets op. Sterker nog: door de inflatie, de stijging van de prijzen, wordt 
je geld steeds minder waard. Wie spaart, verliest koopkracht. Dat is de realiteit van 
vandaag. Beleggen is een betere optie voor een interessant rendement. Als belegger 
stel je geld ter beschikking van ondernemingen of overheden. Je steunt de economie 
met andere woorden. En voor die steun krijg je op lange termijn een grotere 
vergoeding dan op een spaarboekje.’ 
 
Beleggen, moet je daarvoor een grote som op tafel leggen? Of kun je ook kleine 
geldbedragen beleggen?  
‘Het is een misverstand dat je veel geld moet hebben om te kunnen beleggen. Het 
kan al vanaf 25 euro per maand. Zorg er wel voor dat je voldoende geld opzij hebt 
staan voor onverwachte uitgaven, zoals de aankoop van een nieuwe diepvriezer. 
Verder is het een goed idee om eerst je pensioen te regelen. Dankzij de fiscale 
aftrekbaarheid van pensioenspaarproducten geniet je een mooi fiscaal voordeel. Pas 
daarna kun je aan beleggen beginnen te denken.’ 
 
Is het nu het ideale moment om te beginnen? De VS vechten een handelsoorlog 
uit, verschillende Europese landen worstelen met een politieke crisis, er is de 
Brexit ... De onzekerheid is groot. 
‘Ik begrijp je vraag, maar eigenlijk doet ze niet ter zake. De wereld is altijd al een 
onzekere plek geweest en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook blijven. Je kunt 
onmogelijk wachten tot alle sterren gunstig staan. Beleggers laten zich het best niet 
te veel door hun emoties leiden. Je kunt er beter de statistieken bijnemen. Beleggen 
op lange termijn is dé manier om je vermogen te laten groeien. Al mag je niet 
verwachten dat de koersen continu stijgen, beleggingen schommelen altijd.’  
 
Moet je eigenlijk iets van economie kennen om te beleggen? Ik heb namelijk geen 
zin om elke dag de Financial Times te lezen … 
‘Hoeft niet. Onze experts volgen alles op. Het zijn stuk voor stuk mensen die er dag 
in dag uit mee bezig zijn. De KBC-analisten spreiden de risico’s en reageren alert op 
signalen uit de markt. Je hoeft er dus zelf niets van te kennen. Voor amper 25 euro 
per maand krijg je toegang tot aandelen, obligaties en waardepapieren uit de hele 
wereld.’  
 
Smaken verschillen, ook op het vlak van beleggingen. Hoe weet ik welke belegging 
bij mij past?  
‘Alles begint bij een correcte inschatting en een bespreking van je risicoprofiel. 
Sommige mensen zijn zeer behoudend: ze willen zeker geen geld verliezen of ten 
minste de mogelijke verliezen sterk beperken. Dat kan: er bestaan beleggingen die 
hieraan tegemoet komen. Anderen zijn iets avontuurlijker: ze hebben graag een 
hogere opbrengst en zijn bereid daarvoor grotere risico’s te lopen. Je risicoprofiel 
bepalen kan op verschillende manieren. Je kunt het online doen, op kantoor of via 
KBC Live.  
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Zijn er kosten verbonden aan beleggingen? En kan ik aan mijn geld, wanneer ik het 
nodig heb?  
‘Een beleggingsplan is gratis, maar op elke storting ben je wel instapkosten 
verschuldigd. Het exacte percentage hangt af van het product en bedraagt ongeveer 
2,5%*. Verder zijn er beheerskosten, een vergoeding voor de transacties en het 
beheer. In de productfiche vind je alle bijhorende kosten terug. Beleggingsplannen 
zijn erg flexibel: je kunt je geplande stortingen op elk moment stopzetten of zelfs 
van fonds veranderen. En je mag ook altijd je geld opvragen, al kan het zijn dat je 
daar in sommige gevallen een vergoeding voor moet betalen.’  
 
Slotvraagje: moet ik vanaf nu de koersen op de voet volgen of is dat geen goed 
idee?  
‘Beleggers willen dat hun belegging dag na dag stijgt. Begrijpelijk, maar het hoeft 
niet. Want als de koersen dalen, koop je voor eenzelfde bedrag meer fondsen. Het 
gaat in tegen onze intuïtie, maar door gespreid aan te kopen, beperk je net het 
risico. Het leuke is dat je je dus geen zorgen hoeft te maken of je nu al dan niet op 
het juiste moment bent ingestapt. Je hoeft je slaap er dus niet voor te laten, nee.’ 
 
Waarom beleggen? 
 

• Geld op een spaarrekening wordt steeds minder waard door de lage rente 

en de inflatie. 

• Wie koopkracht wil behouden, moet dus beleggen. 

• Zorg eerst voor een financiële buffer en maak optimaal gebruik van 

pensioensparen. 

• Beleggen kan vanaf 25 euro. 

• Geen voorkennis nodig: experts beheren de beleggingsproducten actief: ze 

kopen en verkopen op het ideale moment.  

• Flexibel: je kunt je beleggingsplan stopzetten, van fonds veranderen, je geld 

opvragen.  

*KBC-personeel en -gepensioneerden aan personeelsvoorwaarden. 

Heb je vragen? Contacteer je kantoor of adviseur beleggingen. 

Bron: KBC-klantenmagazine Dialoog September. 

 

 

 

KBC digitaal 
 

Financiële geletterdheid voor iedereen met DIGIwijs 
Via  DIGIwijs doedagen in kantoren zorgt KBC voor een begeleide kennismaking met 
digitaal bankverzekeren. Dat aanbod naar klanten omvat vier modules:  

• Een instapmodule: kennismaking met smartphone en tablet. 

• Digi-dinsdag: grondige verkenning van de eigen KBC-apps met focus op KBC 
Touch en KBC Mobile. 

• Apps voor gevorderden: hier verkennen de deelnemers een aantal tools in 
KBC Touch en KBC Mobile en apps rond sparen en beleggen, ondernemen 
en verzekeren. 

 
De eerste Digi-dinsdag op 6 februari kon alvast rekenen op meer dan 800 
deelnemers in 50 KBC-kantoren. Ondertussen namen al een 4 000-tal KBC-klanten in 
Vlaanderen deel aan een van de modules.  
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Interesse? Twijfel niet! 
Op de KBC-website vind je per regio de data waarop de sessies plaatsvinden en de 
telefoonnummers voor inschrijving. Uiteraard kunnen alle klanten ook meteen hun 
kantoor contacteren om de data te kennen en zich in te schrijven.   
  
KBC verwacht dat het tegen het einde van 2018 zo’n 10.000 klanten begeleid zal 
hebben op de digitale bankverzekeringssnelweg. 
 

 

 

Mobiel parkeren via KBC Mobile 
Met KBC Mobile kun je meer dan alleen maar gemakkelijk je bankzaken beheren. 

Voortaan zorgt KBC Mobile immers ook voor een handig extraatje. Je vindt er nu ook 

de mogelijkheid om mobiel een parkeerplaats te betalen via 4411. Geen gedoe meer 

met kleingeld, of met inschatten hoe lang je de wagen gaat laten staan. je start, 

stopt en betaalt je parkeersessie gewoon via de app, makkelijk en veilig.  

Lees hier hoe het werkt 

 Neem de bus en en betaal simpelweg met KBC Mobile 
Om een tram-of busticket van De Lijn te kopen, heb je vanaf nu geen aparte app 

meer nodig. Je koopt het simpelweg met KBC Mobile. 

Lees hier hoe het werkt  

Heb je vragen over KBC Mobile? Neem dan contact met KBC Live op 078 152 153. 
 

Team Blue 
 

Challenge 4: Aim for the moon 
Op één september gaf KBC het startschot van de 4e challenge voor Team Blue:  
Aim for the moon. Al sportend streven alle collega’s van KBC Groep, samen met 
vrienden en familie, 384.000 km te verzamelen: de afstand tot de maan. 
 
Op de website van teamblueconnects kunnen de collega’s een activiteit aanmaken, 
activiteiten zoeken, een dashboard creëren om je kilometers bij te houden, goede 
doelen zoeken, enzovoort. Uiteraard doen zij dit ook voor het goede doel en daarom 
proberen ze op verschillende manieren geld in te zamelen via sponsoring door 
vrienden, familie en collega’s. 
 
Iedereen die wil kan zijn eigen Team Blue dry fit T-shirt bestellen en de opbrengst 
hiervan gaat integraal naar het goede doel! Het bestelformulier is terug te vinden op 
de homepage van de website: https://www.teamblueconnects.com.  

https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/betalen/zelf-bankieren/digiwijs.html
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/betalen/zelf-bankieren/met-je-smartphone/mobile/parkeren-met-4411.html?CRE=button_na_na_nl&TYPE=em&CID=pa_dig_1807_DUC_kbcOP221_KBC-Mobile&PLA=na_na_na_WKF269_unique_sales
https://www.kbc.be/campaigns/delijn/nl/index.html
https://www.teamblueconnects.com/nl/bestelformulier
https://www.teamblueconnects.com/
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Clubkampioenschap petanque: Seniorenclub KBC Brussel in Team Blue-stijl. 

 

Ooit gemist? 
 

Uit het KB-bulletin van 1968 
 

De Bank van Morgen… 
Heeft de automatie de administratieve en organisatorische deskundigen 
nieuwe mogelijkheden aan de hand gedaan, zij heeft hen ook voor nieuwe 
moeilijkheden geplaatst. Nu de wonderen van de cybernetica de wereld lang 
nog niet uit zijn, mag het ons niet meer verrassen dat in een bedrijf als de 
Kredietbank, die als eerste bank te lande eraan dacht om naast het inzetten 
van meer mensen en snellere machines ook haar interne arbeidsorganisatie te 
herzien (taakanalyse, werkmethodeverbetering, taakinstructie zijn er de 
resultaten van), zodat iedereen, van hoog tot laag, constant blijft streven naar 
meer functioneel gerichte werkorganisatie. 
Dat recente op dit doel afgestemde initiatieven de aandacht gaande maken van 
de betrokken beambten, is het bemoedigend bewijs dat zij nog ‘denken terwijl 
zij doende zijn’. 
De ‘Bank van Morgen-equipe’ evenals de mensen van ‘Systemen en 
Methodes’ hebben opdracht gekregen deze projecten ter vereenvoudiging van 
het werk – in de kantoren vooral – te realiseren. 
De heer Van Lerberghe, die deze veelomvattende projecten persoonlijk van 
zeer nabij volgt, is de mening toegedaan dat de administratieve taken, 
waarmee helaas ook de kantoren zitten ‘geplaagd’, niet noodzakelijk een 
administratief blok aan een commercieel been moeten betekenen. 
Op de lange weg die leidt naar een beproefde vereenvoudiging van onze 
administratieve bezigheden, is de overgang van de mecanografie naar de 
computer wellicht een eerste stap geweest. Een moeizame stap voor velen die 
er destijds hadden mee te maken. Maar nu is iedereen er onverdeeld gelukkig 
om dat het systeem gesmeerd loopt en onze productiecapaciteit verhoogde. 
Doch ook in de computer-evolutie in onze KB is men nog niet aan het einde, 
bij lange niet…’ 

 
Deze tekst van 50 jaar geleden was een helder vooruitzicht op onze KBC van 
vandaag: ‘bijlange niet aan het einde’. Maar bij het lezen van deze tekst over ‘de 
bank van morgen’ moet ik, in deze tijd, toch grif toegeven dat dit echt geen 
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boodschap is van ‘de bank van gisteren’, maar eerder een boodschap van ‘de bank 
uit de vorige eeuw’. 
 
Paul Saye 
 

 Bedankt 
 

KBC-vrijwilligers: dank je wel! 
Iedereen weet via de jaarlijkse ’Week van de Vrijwilligers’ dat er in Vlaanderen heel 
veel mensen aan vrijwilligerswerk doen. Ook bij onze KBC-gepensioneerden is dit het 
geval. Velen helpen in het verenigingsleven van hun woonplaats, anderen zetten 
zich in voor nationale projecten, nog anderen zelfs voor internationale projecten. 
Ook de bestuursleden van onze zeven Kringen van Gepensioneerden doen hun werk 
op volledig vrijwillige basis. Dat zij hierdoor heel wat mensen gelukkig maken hoef ik 
zeker niet te vertellen. Zij verdienen een heel dikke proficiat van ieder van ons. 
 
Maar in onze kringen zijn er ook vrijwilligers die een deel van hun vrije tijd 
spenderen aan het bezoeken van oudere of zieke collega’s. De werking verschilt wel 
wat van Kring tot Kring, maar overal zorgt men ervoor dat niemand de indruk krijgt 
dat hij of zij helemaal vergeten is. 
 
Het zijn de mensen die alleen zijn, hun partner verloren hebben of in het ziekenhuis 
belanden, die het echt fijn vinden om dat bezoekje te krijgen. Alleen het babbeltje is 
al ruimschoots voldoende, maar omdat de kringen meestal ook zorgen voor een 
kleine attentie, worden die ontmoetingen meestal gelukkige momenten zowel voor 
de bezochte collega als voor de bezoeker zelf. 
 
De familie, kennissen, vrienden, zelfs de professionele verzorgers van die oudere of 
zieke leden, vinden het geweldig dat KBC zoveel warme aandacht heeft voor zijn 
gepensioneerden, dikwijls vele jaren nadat zij of hij de bank verlaten heeft. 
Regelmatig krijgen we via brief of email bedankingswoorden toegestuurd door de 
familie. 
 
Het valt op dat er vanaf het eerste bezoek een band ontstaat die er vroeger 
waarschijnlijk niet zo direct geweest is. Bezoekers van 60 jaar hebben collega’s van 
20 of 25 jaar ouder immers weinig of nooit ontmoet in de bank. En toch is er die 
band van ‘wij zijn één grote familie, wij zijn één groot Team Blue’.  
 
Mocht je eventjes tijd willen vrijmaken om ook iemand te bezoeken, neem dan 
gerust contact op met de voorzitter van je Kring. Hij zal je met open armen 
ontvangen om zijn groep vrijwilligers te vervoegen en te versterken. Onze oudere en 
zieke collega’s zullen je  dankbaar zijn. 
 
Paul Saye 
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Cultuur 
 

Adriaen Brouwer: Meester van Emoties 
De mooie overzichtstentoonstelling van deze Vlaamse schilder loopt van 15 
september tot 16 december in het MOU Museum van Oudenaarde en de Vlaamse 
Ardennen. Dit museum is gehuisvest in het oude en prachtig gerestaureerde 
stadhuis op de Grote Markt van Oudenaarde. 
 
Adriaen Brouwer werd geboren rond 1605 in Pamele als zoon van een tapijtwever 
en sterft vrij jong in 1638 in Antwerpen. Hij wedijverde met Rubens in het schilderen 
van landschappen en bracht de thematiek van Pieter Bruegel radicaal bij de tijd. 
 
Deze tentoonstelling geeft Brouwer de plaats die hij verdient: bij de allergrootsten. 
Het is geen toeval dat zowel Rembrandt als Rubens zeer geïnteresseerd waren in 
wat Brouwer maakte en dat beide grootmeesters werk van hem verzamelden.  
 
De expo in Oudenaarde werd voorafgegaan door grondig wetenschappelijk 
onderzoek en is bovendien een wereldprimeur: nooit eerder werden zoveel 
authentieke Brouwers met een zo grote variatie aan thema’s bij elkaar gebracht. 
De naam Adriaen Brouwer is ook verbonden met verschillende producten zoals 
bruin Roman bier, en evenementen zoals de traditionele Brouwer-feesten.   
 
Wij bezochten deze tentoonstelling in de schitterende lakenhalle van het stadhuis 
waar ook nog religieus en profaan zilverwerk en een collectie van Oudenaardse 
wandtapijten te zien is, alsook een overzicht van de oude geschiedenis  
van deze stad. Een aanrader voor de komende herfstperiode. 
 
Meer info: www.adriaenbrouwer.be 
 

 

Gaspar de Crayer (1584-1669) 
De altaarstukken van deze schilder hangen in tal van onze kerken: Brussel, 
Dendermonde, Kortrijk, Brugge en vooral Gent. Deze tijdgenoot van Rubens stond 
lang in aanzien maar verdween uit het zicht. Pas op initiatief van het Musée de 
Flandre in Cassel (Watou/Frankrijk) is er nu tot 4 november een 
overzichtstentoonstelling van deze barokschilder. 
 
Gaspar de Crayer werd geboren in Antwerpen, het artistieke centrum van de barok, 
maar verkoos Brussel, het centrum van de macht, waar hij zijn opleiding genoot en 
in de hoogste kringen vertoefde. Hij werd hofschilder van de aartshertogen Albrecht 
en Isabella en maakte talrijke portretten van notabelen, burgemeesters en machtige 
figuren aan het hof van de Spaanse regenten. 
Later onderscheidde hij zich vooral met religieuze schilderkunst: altaarstukken, 
markante taferelen uit het leven van heiligen of stichtende taferelen uit het Nieuwe 
Testament. 
 
Met deze ambitieuze retrospectieve breit het Musée de Flandre een mooi 
verlengstuk aan het Antwerpse Barokjaar. Het MSK in Gent is de belangrijkste 
partner van deze tentoonstelling. Het organiseert in eigen huis een 
collectiepresentatie met monumentale religieuze schilderijen en stippelt ook een 
wandeling uit langs negen Gentse kerken. 
 
Meer info:  www.museedeflandre.fr 
 www.mskgent.be 
 

http://www.adriaenbrouwer.be/
http://www.museedeflandre.fr/
http://www.mskgent.be/
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Rubens: Schilder van schetsen 
Op 8 september opende het Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam een 
mooie tentoonstelling geheel gewijd aan de olieverfschetsen van Peter Paul Rubens 
(1577-1640). Deze expo was eerder dit jaar al te zien in het Museo Nacional del 
Prado in Madrid. Beide musea bezitten immers de grootste collectie 
olieverfschetsen van Rubens ter wereld. 
Rubens was kennelijk de eerste kunstenaar die een groot aantal van zijn schilderijen 
door middel van olieverfschetsen voorbereidde. Beslist ook een passende aanvulling 
op het reeds goed gevulde Barokjaar. 
 
Meer info: www.boijmans.nl 
 

 

Beyond Klimt 
In Bozar Brussel loopt tot 20 januari 2019 een interessante tentoonstelling die een 
verzameling brengt van zo’n tachtig kunstenaars uit avantgardebewegingen zoals 
surrealisme, expressionisme, nieuw realisme, constructivisme en Bauhaus. Ze omvat 
de periode 1914 tot 1938.  

Deze expo zal voor velen een ontdekking zijn omdat, naast bekende schilders zoals 
Klimt en Schiele, ook minder bekende namen in deze selectie werden opgenomen. 
 
Meer info: www.bozar.be 

 

 
 

Raoul De Keyser (1930-2012) 
Aan de hand van schilderijen, aquarellen en tekeningen brengt het museum SMAK in 
Gent nog tot 27/1/2019 een eerste postume overzicht van het oeuvre van deze 
schilder.  
Raoul De Keyser wordt beschouwd als de directe grootmeester onder de Belgische 
schilders van de voorbije vijftig jaar. Zeker aan te bevelen voor de liefhebbers van 
moderne kunst. 
Meer info: www.smak.be  
 

 
Opinie 
We willen iedereen, die reacties ingeleverd heeft bij het vorig nummer, oprecht 
bedanken voor die input. Elke opmerking, elke suggestie is voor ons een hulpmiddel 
om Trefpunt nog beter te maken. 
 
Info over overleden collega’s 
Eén van de opmerkingen bij het vorige nummer was het gebrek aan info over de 
overleden collega’s. Gezien we het aantal nummers van Trefpunt per jaar beperken 
tot drie zouden we telkens met zeer oude informatie hierrond voor de dag komen. 
Op de website van je Kring echter vind je courante aanpassingen aan de lijst van de 
overleden leden in je Kring. Hier krijg je alle informatie dus uit de eerste hand. En via 
de webstek van je eigen kring kan je ook de andere kringen raadplegen.  
Heb je geen computer om naar die websites te surfen, vraag dan af en toe aan de 
kinderen of kleinkinderen om dat eens op te vragen op hun computer of tablet. Zij 
zullen dat met heel veel plezier voor je doen. En misschien is dat ook nog een enige 
gelegenheid om op die website eens naar de foto’s van alle activiteiten te kijken. Ik 
ben er zeker van dat je nog heel wat ex-collega’s zal herkennen en dat dit dan ook 
een aanleiding kan zijn om zelf eens naar die vele mooie activiteiten van de Kringen 
te komen. 
 
 
 

http://www.boijmans.nl/
https://www.bozar.be/nl/activities/133869-beyond-klimt
http://www.smak.be/
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Je mening telt 
We hopen uiteraard dat er nog velen verder feedback willen geven over dit nieuwe 
nummer van Trefpunt. Stuur je suggestie door naar sociaalfonds@kbc.be of naar 
Sociaal Fonds KBC, dienst LPO, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Bedankt hiervoor. 
 

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

