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Als je denkt dat alles tegenzit, denk dan opnieuw 

Goede Vrienden, 

Eindelijk waart er een lichtje aan het eind van de tunnel. 

Stilaan herneemt iedereen zijn normale activiteiten. Bezoek van en aan familie, 
kinderen en kleinkinderen, valt stukje bij beetje weer in de normale plooien. We 
durven zelfs weer van familiale eindejaarsfeesten dromen. 

De voorbije maanden werden ook de activiteiten van onze kringen met 
mondjesmaat hervat en dat onder goed gecontroleerde omstandigheden. 

Langs deze weg willen wij onze bijzondere waardering uitdrukken voor de manier 
waarop de voorzitters van de kringen, gesteund door hun voltallig bestuur, de 
voorbije periode hun taak hebben volbracht. Met pijn in het hart moesten ze 
vorig jaar al snel alle activiteiten stilleggen en toen de lente dankzij de opgestarte 
vaccinatie-inspanningen, de eerste signalen bracht dat de crisis onder controle 
kon worden gebracht, waren zij er als de kippen bij om opnieuw activiteiten op 
te starten met aandacht en respect voor het welzijn van hun leden. 

In Trefpunt van juni vorig jaar namen we afscheid van Paul Saye als Voorzitter 
van het Sociaal Fonds. In dit nummer nemen we afscheid van Paul als lid van het 
redactieteam van Trefpunt. Het magazine lag Paul heel nauw aan het hart. Hij lag 
aan de basis van de enquête die enkele maanden geleden gelanceerd werd over 
het voortbestaan van Trefpunt, en de resultaten mochten er wezen! De voorbije 
jaren werden er heel wat artikels van zijn hand gepubliceerd. Zonder zijn actieve 
inbreng zou Trefpunt niet zijn wat het is. Bedankt Paul. 

Dit brengt ons naadloos bij het volgende punt. Trefpunt is actief op zoek naar 
nieuwe redactieleden. Heb je een goeie pen of gewoon een goeie neus om 
informatie op te sporen gericht op het lezerspubliek van Trefpunt, kom dan zeker 
het redactieteam van Trefpunt versterken.  

Geïnteresseerd? Stuur dan een mailtje naar Nathalie.Lambrix@verz.kbc.be. 

Gewoontegetrouw bevat dit nummer weer voor elk wat wils: nieuws uit de KBC- 
en Cera-hoek, culturele tips, aandachtspunten in het digitale tijdperk en zoveel 
meer. 

Alvast veel leesgenot. 

Karel Vandeputte 
Voorzitter Sociaal Fonds KBC 

mailto:Nathalie.Lambrix@verz.kbc.be
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Nieuws uit het Pensioenfonds KBC 

Beste vastgoedbeheerder 
Voor de 2e keer op rij kaapt het Pensioenfonds KBC de gouden award weg als 
beste vastgoedinvesteerder in de categorie tot 500 miljoen euro 
vastgoedbeleggingen in beheer. 

De prijs wordt uitgereikt door de IPE Real Estate Global Awards. IPE erkent en 
beloont jaarlijks uitmuntende prestaties en innovatie onder institutionele 
vastgoedbeleggers, en werkt hiervoor nauw samen met 's werelds 
toonaangevende consultants, vermogensbeheerders en andere experten. 

Kurt Termote, directeur Legal Pensions & Insured Benefits: ‘… Een IPE-award 
ontvangen creëert een bijzonder gevoel van fierheid omdat hij internationaal 
uitgereikt wordt en erkenning geniet. Het is een opsteker voor het ganse team 
en vooral een stimulans om op die weg verder te gaan.’ 

Zowel op professioneel vlak als 
privé gaat Paul Beller in het 
speelveld van de ‘kleintjes’ op 
zoek naar verborgen parels.  
Zo zet Paul zich via de vzw ‘Bij 
Ons Thuis’ ook in voor de 
integratie van nieuwkomers. Op 
de foto zie je hem met de 
Palestijnse Tia, die hij, samen 
met haar familie, tijdelijk thuis 
opvangt. 

Pensioensparen KBC enkel nog duurzaam 
De klimaatverandering is zonder twijfel één van de grootste uitdagingen van de 
21ste eeuw. De weersomstandigheden worden extremer en bedreigen 
wereldwijd mens en natuur. Een ambitieuze aanpak is nu meer dan ooit nodig. 

Duurzaamheid zit bij KBC al enkele jaren verankerd in de strategie en dagelijkse 
business. Zo zal KBC vanaf midden november pensioensparen enkel nog op een 
maatschappelijk verantwoorde manier aanbieden. 

We geven het woord graag aan Paul Beller, fondsbeheerder bij KBC Asset 
Management. 

Vanwaar de keuze van KBC om resoluut te kiezen voor maatschappelijk 
verantwoord pensioensparen? 

Sparen voor je pensioen doe je om je toekomst veilig te stellen en om ook na je 
actieve loopbaan te blijven genieten van het leven. Bij voorkeur investeer je dan 
in bedrijven die een duurzame toekomst mogelijk maken. Want onze toekomst 
is ons kostbaarste goed.  

Wat maakt maatschappelijk verantwoord pensioensparen bij KBC uniek? 

We beleggen enkel in bedrijven die de UN Global Compact Principles* 
respecteren en bannen controversiële regimes, tabak en thermische steenkool. 
Onze selectiecriteria behoren tot de strengste in de Belgische markt. En daar zijn 
we fier op, al zeg ik het zelf.  

Wat onze maatschappelijk verantwoorde fondsen echt uniek maakt is de 
zerotolerantie op fossiele brandstoffen. We kunnen en mogen de opwarming 
van de aarde niet negeren. Fossiele brandstoffen zoals olie, aardgas en steenkool 
zijn verantwoordelijk voor de uitstoot van een enorme hoeveelheid 
broeikasgassen. De transitie naar een koolstofarme economie is zonder enige 
twijfel dringend nodig.  

Met zijn duurzaam pensioensparen is KBC de eerste vermogensbeheerder op de 
Belgische markt die zo’n expliciete keuze maakt. 
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Loont het om maatschappelijk verantwoord te beleggen? Je rekent voor je 
pensioenpotje namelijk wel op een mooi rendement. 

Mensen denken nog vaak dat maatschappelijk verantwoord beleggen minder 
zou opbrengen dan klassiek beleggen. Onterecht. Duurzaam beleggen wint de 
laatste jaren aan populariteit, en dat heeft niet enkel met idealisme te maken, 
maar ook omdat de financiële belangen groot zijn. 

Als je vanuit duurzaam perspectief analyseert hoe een bedrijf omspringt met 
milieu en maatschappij, dan kun je risico’s ontdekken die je niet ziet als je enkel 
naar financiële resultaten kijkt. Door de strengere regelgeving voor C02-uitstoot 
moeten energiemaatschappijen in de toekomst flink afschrijven op olie- en 
aardgasreserves en voor heel wat sectoren hangt aan de klimaatverandering een 
stevig prijskaartje. Bedrijven die daar nu al rekening mee houden en bewust 
stappen in de goede richting zetten, hoe klein misschien ook, gaan de toekomst 
gesterkt tegemoet. Dat zijn de bedrijven waar wij voor kiezen.  

Door bewust voor maatschappelijk verantwoord te kiezen geef je als belegger 
bovendien een krachtig signaal. Onderschat de impact van je geld en je 
bijhorende stem hier niet. Belegger én bank kunnen met duurzaam beleggen een 
serieuze hefboom creëren om te wegen op het beleid van bedrijven. 

Mooie boodschap. Stel, ik doe al aan pensioensparen bij KBC, moet ik dan nog 
iets ondernemen? 

We schakelen iedereen die bij ons aan pensioensparen doet, automatisch over. 
Zonder kosten uiteraard. Het beheer wordt maatschappelijk verantwoord en 
wanneer dat gebeurt, vertellen wij onze pensioenspaarders per brief. Zij hoeven 
niets te ondernemen en krijgen alleen nog de gepaste bedanking. 

*De UN Global Compact is een oproep van de Verenigde Naties aan bedrijven over de
hele wereld om hun strategieën en activiteiten op één lijn te brengen met 10 principes
op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie.

De VIP-sessies zijn terug! 

Het Sociaal Fonds KBC is verheugd om na de coronacrisis de tweedaagse 
infosessie VIP*, het vroegere AVO-programma, opnieuw te mogen organiseren 
voor personeelsleden van KBC en hun partner. Deze opleiding is volledig 
vrijblijvend en wil de KBC-gepensioneerden in spe ondersteuning bieden in 
aanloop naar een nieuwe fase in het leven. Meer dan 200 deelnemers schreven 
zich in en dat stemt ons blij!  

*Very Important Person!
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Gezondheid 

Na corona… de griep 
Met dank aan de strenge maatregelen tegen Covid-19 raakte haast niemand 
besmet met griep het afgelopen anderhalf jaar. En toch vrezen experten voor 
een zwaar griepseizoen. Waarom? Omdat onze natuurlijke immuniteit niet heeft 
moeten werken in coronatijden.  

Ouderen en risicopatiënten laten de huisarts dus best een griepspuit prikken. De 
vaccins liggen nu al in de apotheken. 

Papieren doktersvoorschrift… bijna geschiedenis 
De arts die na elke consultatie een voorschrift vol krabbelt. Een vertrouwd beeld, 
maar bijna voorgoed verleden tijd. De digitalisering laat zich immers ook hier 
voelen. En wees gerust, de apotheker zal je ook zonder papiertje het 
voorgeschreven middel kunnen bezorgen. 

De voordelen van een digitaal voorschrift zijn talrijk, niet alleen voor de arts, 
maar ook voor de patiënt: 

een beter beheer van je voorschriften, 
een actueel en overzichtelijk medicatieschema, 
ontbreekt er een voorschrift, dan kan de apotheker dit doorgeven aan de 
huisarts die het digitaal toevoegt, 
moet een inname verlengd worden, dan kan de arts ook hier het voorschrift 
digitaal naar de apotheker sturen. 

Ben je (nog) niet goed vertrouwd met alles wat digitaal is, dan kan je uiteraard 
nog altijd een voorschrift op papier krijgen. 

Een overzicht van al je voorschriften vind je trouwens op: 
www.mijngezondheid.belgie.be en www.myhealthviewer.be. 

Waarschuwingssignalen voor nierfalen 
Wanneer onze nieren niet naar behoren functioneren, betekent dit dat er 
gevaarlijke gifstoffen in het lichaam achterblijven. Deze signalen kunnen ons 
alarmeren voor mogelijk nierfalen: 

Zwelling in enkels en voeten, of gezwollen ogen. 
Vermoeidheid door verontreinigende stoffen in het bloed. 
Veelvuldige bezoekjes aan het toilet. 
Bloed in de urine of urine met schuim. 
Droge jeukende huid. 
Gebrek aan eetlust. 
Spierkrampen vooral in de benen door een laag calciumgehalte. 

Heb je soms last van een van deze symptomen, ga dan langs bij je (huis)arts. 
Nierproblemen kunnen vaak opgelost worden bij een tijdige diagnose. 

Op www.seniorennet.be vind je meer details. 

http://www.mijngezondheid.belgie.be/
https://www.myhealthviewer.be/#/login
https://www.seniorennet.be/redactie/artikel/395/8-waarschuwingssignalen-voor-nierfalen
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KBC in de samenleving 
Het welzijn en de sociale cohesie in de samenleving versterken, daar gaat KBC 
voor. In deze rubriek zetten we enkele maatschappelijke projecten in de kijker 
waar KBC graag haar schouders onder zet. 

Kom op tegen Kanker: Het grootste Lichtpunt 2021 
Wanneer de dagen weer korter worden, staat alles in het teken van de 
Lichtpuntjes tegen Kanker. Tijdens deze 2e editie kan je opnieuw lampionnen 
kopen, om zo samen met duizenden anderen het Grootste Lichtpunt tegen 
Kanker te vormen. Meer info vind je op www.lichtpuntjestegenkanker.be. 

De Warmste Week: kunnen zijn wie je bent 
Kijk jij ook al uit naar de warmste week van het jaar? Die valt in december, 
inderdaad. De VRT gaat voor de gekende solidariteitsactie op zoek naar 21 
jongeren die heel Vlaanderen op sleeptouw willen nemen rond één 
maatschappelijk thema: kunnen zijn wie je bent. Vlaanderen laat weer zijn grote 
hart zien en zamelt geld in voor allerlei projecten hierrond. KBC als partner van 
De Warmste Week steunt de actie met een warm hart. Doe je mee? 

Meer info vind je op dewarmsteweek.be. De presentatoren maken je warm in 
deze video: www.youtube.com. 

Buddy’s gezocht 
Mensen in armoede kampen met meer dan alleen een gebrek aan financiële 
middelen. Vaak is hun zelfbeeld beschadigd door een kluwen aan problemen. 
Schaamte, schuldgevoel en geen familie, vrienden of collega’s om hen te helpen. 

Een wereld van verschil 

Als buddy heb jij de sleutel in handen om een stadsgenoot in kansarmoede 
vooruit te helpen. Niet met geld, wel met aandacht en vriendschap, als buddy bij 
ArmenTeKort. Trek eens wat tijd uit … Voor iemand in kansarmoede maakt jouw 
beetje tijd een wereld van verschil. 

Iedereen kan buddy worden 

Alle info én getuigenissen vind je op www.armentekort.be. Een hartverwarmend 
initiatief, voor buddy en buur. Je kan nog infosessies volgen in Antwerpen of 
online bij je thuis. Je krijgt een klare kijk op wat buddy worden voor jou zou 
kunnen betekenen. 

Nieuwe bewoners in BRUhav12 
16 September 2021. Opmerkelijk nieuws in de pers: ‘250 Mensen zonder 
papieren nemen eind augustus hun intrek in de Havenlaan 12, een van de 
vroegere hoofdkantoren van KBC in Brussel.’ KBC trok naar de Havenlaan om 
poolshoogte te nemen. Het resultaat kan je bekijken in dit filmpje. 

https://www.komoptegenkanker.be/lichtpuntjestegenkanker/op-weg-naar
https://dewarmsteweek.be/
https://www.youtube.com/watch?v=DVmwGMXINrE
http://www.armentekort.be/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=UGvv9teixjQ
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Bart Simons: ‘Ik kan als 
blinde geen keuze maken op 
een aanraakscherm.’ 

KBC geeft antwoord voor mensen met een beperking 
Je bankzaken regelen met KBC Mobile. Fluitje van een cent. Maar het gaat niet 
altijd even vlot als je slechtziend bent of een andere beperking hebt. KBC neemt 
de handschoen op om hieraan iets te doen. 

Iedereen maakt het wel eens mee 

Op een bepaalde leeftijd verslechtert je zicht, je gehoor, je motoriek. En iedereen 
maakt het wel eens mee: in volle zon niets zien op je gsm. Ben je slechtziend, dan 
kan je nu een groter lettertype kiezen op je scherm of kan je je informatie laten 
voorlezen via je app. Voor mensen met dyslexie is een heldere taal dan weer 
primordiaal. 

De nodige begeleiding 

Bart Simons is blind en werkt bij AnySurfer, een vzw gespecialiseerd in 
toegankelijkheid. Hij adviseert bedrijven zoals KBC, geeft opleidingen en 
sensibiliseert. En dat is goed, zegt hij, want werken aan toegankelijkheid is een 
proces dat altijd aandacht vraagt.  

Op het uniek aanspreekpunt toegankelijkheid@kbc.be kan je je besognes over 
de toegankelijkheid van KBC Mobile kwijt. 

Iedereen wind in de haren: 
ritten kunnen functioneel zijn 
of recreatief zoals brood 
halen bij de bakker of een 
ritje in de natuur. 

Solidariteitsactie KBC 
In Trefpunt van maart lanceerden we de Solidariteitsactie van KBC, weet je nog? 
Eind juni heeft KBC opnieuw 50 projecten gelukkig kunnen maken met 
1.300 euro. Een greep uit de initiatieven. 

Iedereen wind in de haren 

Al een riksja of een ander ‘vreemd’ mobiel exemplaar in het straatbeeld zien 
opduiken? Wel, het is een initiatief van Patricia Claes waarmee ze minder 
mobiele mensen en ouderen de kans wil geven opnieuw in contact te komen met 
de natuur, de gemeente, met mensen van alle generaties. Dankzij de steun van 
KBC kunnen zij nu ook een fietspomp, achteruitkijkspiegel of EHBO-etui 
aanschaffen voor hun stalen ros. 

Meer info: www.iksteunmijngoededoel.be/iedereen-wind-in-de-haren 

Belgisch Centrum voor Geleidehonden  

Een geleidehond geeft mensen met een visuele beperking de nodige mobiliteit 
en zelfstandigheid, om bijvoorbeeld boodschappen te doen, te werken of een 
tentoonstelling te bezoeken. De wachttijden voor deze dieren zijn echter 
ellenlang en daarom start het Belgisch Centrum voor Geleidehonden met een 
eigen kweekprogramma, mogelijk gemaakt met de bijdrage van KBC.  

Meer info: www.geleidehond.be 

Zorgcirkels Jongdementie 

KBC-medewerker Marleen Ruelens verloor enkele jaren geleden haar man aan 
jongdementie. Ze is actief betrokken bij de fondsenwerving voor Zorgcirkels 
Jongdementie en wil vooral informatie delen met mantelzorgers om de 
levenskwaliteit van personen met jongdementie te verhogen. Activiteiten zorgen 
dan weer voor contacten met lotgenoten.  

Meer info: www.zorgcirkelsjongdementie.be 

mailto:toegankelijkheid@kbc.be
https://www.iksteunmijngoededoel.be/iedereen-wind-in-de-haren/
http://www.geleidehond.be/
https://www.zorgcirkelsjongdementie.be/
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Helpen helpt! 

De watersnood heeft ons allemaal geraakt 

Doorregende lentes en ongeziene overstromingen hier, kurkdroge zomers met 
menige verschroeiende bosbrand aan de andere kant van de oceaan. Ons klimaat 
is in de war, en dat hebben we geweten. 

De Cera Waterbrigade bundelt daarom de krachten voor een water-duurzame 
toekomst. De coöperatie roept haar vennoten op solidair te zijn met de 
slachtoffers van de watersnood die ons land trof afgelopen zomer want de echte 
wederopbouw moet nog beginnen. Zo schonk Cera zelf 25.000 euro aan het Rode 
Kruis en verdubbelt de steun van haar vennoten met een maximum van 
25.000 euro. Ook verhoogt Cera haar budgetten voor lokale projectsteun gelinkt 
aan de watervloed. 

Lezing 
Wat zijn de gevolgen en risico’s van klimaatverandering en urbanisatie in België? 
Professor Dr. Patrick Willems beantwoordt tijdens de Horizon 2050-lezing jullie 
vragen en reikt oplossingen aan. Inschrijven kan hier: Horizon 2050 (cera.coop), 
en de lezing kan je live volgen in Brussel of thuis via je computer. 

Meer info 

Experten laten we aan het woord op www.cera.coop. 

Tips rond waterverbruik vind je op www.cera.coop/nl/waterbrigade. 

Volg de Waterbrigadiers op de Facebookpagina en Instagram. 

Cera-ambassadeur Kring Brugge op projectbezoek 
De lagere school Sint-Leo Hemelsdaele in Brugge Sint-Pieters kreeg een nieuwe 
lees- en speelhoek. De regionale adviesraad Cera Brugge gaf het project graag 
een duwtje in de rug. Filip De Pauw, kringlid van deze raad en ‘peter’ van het 
project, bezocht de school, samen met Regine Vanhollebeke, Cera-ambassadeur 
SOFO van Kring Brugge. 

De beide directeurs van de basisschool toonden trots en dankbaar het resultaat, 
volledig gerealiseerd door vrijwilligershanden: een frisse leeshoek aangekleed 
met een tapijt, gezellige lichtjes, aanlokkelijke boeken en grappige zitzakken. 
Wat leuk om hier te leren lezen! 

Een maatschappelijk project in gedachten? 

Ook jouw kring heeft een Cera-ambassadeur die je uitleg kan geven over de 
maatschappelijke werking van Cera en over mogelijkheden voor steunaanvragen 
uit je omgeving, je gemeente of uit de leefwereld van je kinderen of 
kleinkinderen.  

https://www.cera.coop/nl/Particulieren/Cera%20extra/20210830_Horizon_2050
https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2021/210510_waterbrigade
http://www.cera.coop/nl/waterbrigade
https://www.facebook.com/cera.coop
https://www.instagram.com/cera_gram/
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We zetten de Cera-ambassadeurs SOFO nog eens op een rij: 

Kring Antwerpen Roger Lenaerts, Kring Brugge Regine Vanhollebeke, Kring 
Brussel Jo Debruyne, Kring Gent Jean-Pierre Bauwens, Kring Hasselt Paul 
Peeters, kring Kortrijk Henk Delrue en Danny Vandenbulcke en Kring Leuven 
Nicole Alaerts. Zij wensen je van harte welkom! 

Webinars Cera 

Dementie: tijdige diagnose en passende opvolging 
Hoe ver staat de wetenschap in de behandeling van dementie? Hoe zet je je leven 
terug op de rails na de diagnose en wat is zorgdiagnose? 

Datum: 8 november 2021 om 19.30u 
Inschrijven: www.cera.coop 

Dagbesteding voor mensen met dementie 
Om samen sociaal, cultureel en sportief actief te blijven. 

Datum: 16 december 2021 om 19.30u 
Inschrijven: www.cera.coop 

‘Verder zou het stadsuitzicht 
bedorven zijn en en het zicht 
op onze gratievollen O.L.-
Vrouwentoren belemmerd 
worden door een twintig 
verdiepingen hoog gebouw 
met een toren van 75 meter 
hoogte. 

Bron: Volksgazet 20/8/1928 

In de kijker 

De Boerentoren, toonbeeld van ‘financieelen bloei’ 
Afgelopen zomer werden de sleutels van de Boerentoren in Antwerpen 
overgedragen aan de Katoen Natie Groep. En ook al is het gebouw nu definitief 
uit het bankpatrimonium verdwenen, zijn geschiedenis blijft onlosmakelijk met 
die van KBC verbonden. Een blik in het historisch archief. 

Het was een voorganger van de Kredietbank, Algemeene Bankvereeniging, die in 
1928 op zoek was naar een nieuwe, prestigieuze vestiging in Antwerpen, een 
‘waardige afsluiting’ van de Meir, die in 1914 zwaar had geleden onder het 
oorlogsgeweld. De keuze viel op een braakliggend perceel aan de Schoenmarkt.  

De wolkenkrabber bevatte naast kantoorruimte ook appartementen en 
handelszaken en een heuse panoramazaal op de bovenste verdieping, open voor 
het publiek. In de jaren ’70 werd de toren omgebouwd tot een kantoorgebouw 
inclusief auditorium. Sinds 1981 is het een beschermd monument. 

De bouw van het nieuwe complex deed in de Sinjorenstad aanvankelijk veel stof 
opwaaien, letterlijk en figuurlijk. En het pand kreeg vrij snel de spotnaam 
'Boerentoren', vanwege hoofdaandeelhouder Boerenbond.  

Na de woelige beginjaren maakte de kritiek plaats voor bewondering en 
waardering. De toren maakte sinds begin jaren ’30 deel uit van de Antwerpse 
skyline en was nu hét uithangbord bij uitstek: commerciële reclame, het KBC-
logo, Antwerpse handjes… Zo figureerde de constructie in toeristische brochures 
van de Koekenstad. Ook het gedicht van Tom Lanoye op de torengevel is 
menigeen ongetwijfeld bijgebleven. 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20211108_webinar_dementie_diagnose_opvolging
https://www.cera.coop/nl/particulieren/kalender/2021/20211216_n_webinar_dementie_samen_actie_blijven
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Een nieuwe bestemming 

In de loop van 2024 zullen de nodige renovatiewerken en asbestsanering volledig 
afgerond zijn en zal de oude, monumentale Toren een nieuwe, hedendaagse 
invulling krijgen. 

De Katoen Natie Groep zal het gebouw omvormen tot een cultuurtoren waar ook 
plaats is voor handel, kantoren, horeca en huisvesting voor particuliere gezinnen. 
De Boerentoren krijgt bovendien een plaats tussen de andere grote erfgoed- en 
cultuurinstellingen van Antwerpen. Maar… het KBC-logo zal de top van het 
gebouw blijven sieren als herkenbaar landmark. 

Johan Thijs, CEO KBC Groep: ‘… We voelden een onmiddellijke connectie met 
het voorstel van Katoen Natie Groep om de iconische Boerentoren om te vormen 
tot een cultuurtoren met een ruime maatschappelijke functie. Voor dit 
historische gebouw vormt dit project de ideale wissel op de toekomst. … We 
kunnen ‘onze ‘ Boerentoren met een gerust hart overdragen aan de Katoen Natie 
Groep. Hij komt terecht in 100% Antwerpse handen en zal onder de bezieling van 
de nieuwe eigenaars voluit zijn rol als icoon van de stad kunnen waarmaken. ‘ 

Ed Kooyman en zijn kompanen brengen een muzikale ode aan de Boerentoren in 
deze Youtube-video (3,19). 

Levenslang leren 

We blijven nog even in Antwerpen met de School voor Comparatieve Filosofie. 
‘Ik wil een burger van de wereld zijn’, is het motto van de universiteit die zich 
situeert in Wilrijk.  

Patrick Windels van kring Brussel volgt er al enkele jaren les: ‘Je verwerft inzicht 
in de denkwijzen van het Westen en het Oosten, proeft van een brede waaier 
van levensvisies van vroeger en nu,’ vertelt hij ons. ’Uitermate boeiend. 
Voorkennis is niet vereist, alleen een open geest.’ 

‘Het is ook geen klassieke school. De lessen en lezingen gaan door op zaterdag, 
thuis digitaal, of op de campus. Je kan vrij kiezen welke les je volgt en uit welk 
jaar, zonder enige verplichting.’  

Gebeten om terug te gaan ‘studeren’?  Alle info vind je op 
www.comparatievefilosofie.be. 

Zin in meer? 

Ook op de site www.langlevenleren.be ontdek je heel wat projecten en Europese 
initiatieven waarmee je volop kan leven, leren en werken ‘met zin’! 

https://www.youtube.com/watch?v=wOf1GblmM78
http://www.comparatievefilosofie.be/
https://langlevenleren.be/
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Welkom! 

��� website Antwerpen 

��� website Brugge 

��� website Brussel 

��� website Gent 

��� website Kortrijk 

��� website Leuven 

��� website Limburg 
(userid: 99999, 
paswoord: kbc3500) 

En hoe zit het met onze Kringen? 
Kameraadschap, samen op stap, gezond en plezant, gezellig genieten… 

Samen lachen, samen kletsen, samen verenigen: wat hebben we dat gemist! 
Gelukkig stonden de regionale besturen klaar met een aanbod om ‘U’ tegen te 
zeggen. 

Van zodra het licht op groen stond, was het opnieuw genieten geblazen: 
daguitstappen, voordrachten, wandelingen, fietstochten, bowling, petanque… 
Zelfs de zo geliefde banketten krijgen opnieuw vorm. 

Kijken we naar de websites van de verschillende KBC Seniorenkringen, dan zien 
we bruisend van energie, vol nostalgie en levenslust, de eerste geslaagde fysieke 
samenkomsten. 

Ook de derde prik is op komst voor alle 65-plussers. Maak er dankbaar gebruik 
van als je wordt gecontacteerd. Dit impliceert dat we zonder veel beperkingen 
opnieuw kunnen verenigen. 

Nog wat onwennig? Ja, we zijn nu zo gewoon geraakt aan die mondmaskers. En 
die handhygiëne is ook een van de gebruiken die verankerd zijn in ons doen en 
laten. En voel je je veiliger met een mondmasker, draag het dan gewoon. 

Met de aangekondigde derde prik voor 65-plussers, zijn we met z’n allen extra 
beschermd tegen Corona. Toch blijft het raadzaam nog een paar regels in acht te 
nemen: 

Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies je? Blijf thuis en neem geen risico om 
anderen te besmetten. 
Als we mekaar ontmoeten, laat ons dan vermijden om elkaar te kussen en 
de hand te schudden. 
Een vriendelijk gebaar (vuiststootje, elleboogje, …) kan overwogen worden. 

Hopelijk zijn er in jouw omgeving niet te veel slachtoffers gevallen door Covid-
19. Was dit wel het geval, dan wensen we jou in ieder geval veel sterkte om door
te zetten en positief naar de toekomst te kijken.

Laten we vooral voorzichtig positief zijn en de regels in acht nemen! 

Marie Jeanne Loyez 
Kring Brussel 

http://www.kbcpagant.be/
https://kbcseniorenbrugge.be/
http://www.seniorenkbcbrussel.be/
http://www.koggent.be/
http://www.kringkbckortrijk.be/
http://www.seniorenkbcleuven.be/
https://seniorenkbclimburg.be/
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Duurzaam ondernemen 

Duurzaam renoveren op jouw maat 
Energiezuinig renoveren, er is geen ontsnappen meer aan. Je verhoogt immers 
de waarde en het comfort van je woning én je bespaart heel wat euro’s op je 
energiefactuur. KBC lanceert een pilootproject tot eind 2021 onder de vlag ‘Beter 
renoveren’. De KBC-specialisten maken een renovatiescan van je woning op jouw 
maat en tekenen een volledig plan uit: offertes, aannemers en premies. 

Je kan aan de slag op www.kbc.be/beterrenoveren. 

Betalen 

Eén universele bankdienst voor niet-digitale klanten 
Door de digitale bankapplicaties worden manuele bankverrichtingen steeds 
duurder. Hierdoor komen mensen die niet over de middelen of de vaardigheden 
beschikken om digitaal te bankieren, in de problemen. 

Elf banken in ons land engageren zich met een charter om een universele 
bankdienst te voorzien voor niet-digitale klanten zodat ook zij op een niet-
digitale manier vlot kunnen betalen en hun geld beheren. 
Het volledige artikel lees je op www.vlaamse-ouderenraad.be. 
Details over het aanbod vind je op www.febelfin.be. 
En wat is de opinie van Test-Aankoop? Je leest het op www.test-aankoop.be. 

KBC in de prijzen 

KBC Mobile behaalt goud 
KBC Mobile wordt dit jaar genomineerd als beste bankapp ter wereld. 
Onderzoeksbureau Sia Partners verwoordt het als volgt: ‘KBC Mobile is een 
perfecte en efficiënte bankapp voor de dagelijkse behoeften. De app verrast de 
klanten met een brede waaier aan functionaliteiten en met de virtuele assistente 
Kate.’ 

Nieuwsgierig naar het volledige artikel? www.techpulse.be 

Best Bank in België 
KBC rijft voor het 6e jaar op rij deze trofee binnen, uitgereikt door Euromoney, 
het toonaangevende internationale vakblad voor de financiële sector. 

David Moucheron, CEO Divisie België: ‘Dit toont dat KBC de referentie is én blijft 
in klantgericht bankverzekeren. We spelen ook maximaal in op de wijzigende 
verwachtingen van de klanten. De snelheid waarmee de klant een accuraat 
antwoord krijgt, wordt belangrijker dan de plaats waar dat gebeurt. Daarom zet 
KBC veel in op innovatie en digitaliteit, voor een maximale ontzorging. Klanten 
wisten dat heel erg op prijs te stellen tijdens het voorbije Covid-19-jaar.’ 

http://www.kbc.be/beterrenoveren
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/actualiteit/inkomen-armoede/elf-banken-engageren-zich-tot-universele-bankdienst-belgie?utm_source=Vlaamse+Ouderenraad&utm_campaign=0e6856eeae-EMAIL_CAMPAIGN_2021_07_23_11_39&utm_medium=email&utm_term=0_66ad0c5858-0e6856eeae-115490693
https://www.febelfin.be/nl/artikel/universele-bankdienst
https://www.test-aankoop.be/geld/betalen/nieuws/universele-bankdienst
https://techpulse.be/nieuws/325090/onafhankelijk-onderzoek-wijst-uit-kbc-mobile-de-beste-bankapp-ter-wereld/
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Tentoonstellingen 

David Hockney 

David Hockney is terug in Brussel na 30 jaar. Een langverwachte retrospectieve 
brengt zijn hele carrière in kaart. Van dubbelportretten tot monumentale 
landschappen, met werken uit de Tate Collectie, inclusief de kleurrijke 
schilderijen die de kunstenaar maakte op zijn Ipad tijdens de eerste lockdown. 

Waar? Bozar, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
Wanneer? Nog tot 23 januari 2022 
Meer info: www.bozar.be 

Europalia Trains & Tracks: Sporen van moderniteit 
Tal van kunstenaars uit de 19e en 20e eeuw, zoals Monet en Delvaux, vonden 
inspiratie in trein en spoor. Twee originele rijtuigen van de legendarische Oriënt-
Express worden naar Brussel gebracht en toegankelijk gemaakt voor het publiek. 

Waar? Kon. Musea voor Schone Kunsten België, Regentschapsstraat 3, Brussel 
Wanneer? Nog tot 13 februari 2022 
Meer info: www.fine-arts-museum.be 

Leven & dood. Over goden en mensen. 
Gruwelijke goden, een tocht door de duistere onderwereld op klanken 
verwijzend naar het geluid van de Big Bang. Goden en mensen gaan in op onze 
grote levensvragen en trachten mythes te verklaren. Niet voor angsthazen! 

Waar? MAS, Museum aan de Stroom, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen 
Wanneer? Tot de zomer van 2022 
Meer info: www.mas.be 
Ook te zien in het MAS: de collectie precolumbiaanse kunst van Paul & Dora 
Janssen-Arts. 

En nog: Het Middelheim Park/Museum is weer open! 

https://www.bozar.be/nl/kijk-lees-luister/david-hockney-bij-bozar
https://www.fine-arts-museum.be/nl/tentoonstellingen/europalia
https://mas.be/nl/content/leven-dood
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Botticelli, kunstenaar en ontwerper 
Een uitstapje naar Parijs in het najaar? Sla dan zeker de expo van de beroemdste 
kunstenaar van de Renaissance niet over. Sandro Botticelli (ca 1445-1510) dankt 
zijn faam aan o.m. ‘De geboorte van Venus’ en ‘De Lente’. De tentoonstelling 
haalt de rest van zijn oeuvre uit de schaduw van deze meesterwerken. 

Waar? Musée Jacquemart-Andre, Boulevard Haussmann 158, 75008 Parijs 
Wanneer? Nog tot 24 januari 2022 
Meer info: www.musee-jacquemart-andre.com 

De dynastie Francken 

In de Francken-dynastie is er één waar je niet naast kan kijken: Frans II (1581-
1642). Een tijdgenoot van Rubens, met een heel eigen, geraffineerde stijl, een 
grote diversiteit aan thema’s en een omvangrijk oeuvre. 

Waar? Musée de Flandre, Grand’ Place 26, 59670 Cassel, Frankrijk 
Wanneer? Nog tot 2 januari 2022 
Meer info: www.museedeflandre.fr 

Op wereldreis in ‘t stad 
Een citytrip dicht bij huis! Cera laat je proeven van het Zuiden, letterlijk en 
figuurlijk.  Met tentoonstellingen in 3 cultuurhuizen en culinaire verwennerij. 

De expo ‘Koffiestories’ leid je in het Snijders&Rockoxhuis door de fascinerende 
geschiedenis van koffie. In het belevingsmuseum Chocolate Nation word 
je ondergedompeld in een Belgisch chocoladebad. Voor Vracht moet je naar het 
MAS, een expo over Antwerpen en de wereldhandel. 

De Zuidreis kan je volgen op je eigen tempo en in de volgorde die je wenst. 
Wanneer? De Zuidreis loopt in Antwerpen van 15/10/2021 tot 6/3/2022 
Meer info en bestellen als Cera-vennoot: www.cera.coop 

Literatuur 

Sarah Chayes - De terugkeer van de chaos 
Afghanistan van binnenuit. De schrijfster werkte als correspondente voor de 
National Public Radio. Zij schetst een beeld van mens en politiek in dit land 
tijdens en na de val van de Taliban en de inmenging van het Witte Huis. 

Uitgeverij Meulenhoff Boekerij - 406 blz. – 2007 
Verkrijgbaar bij o.a. www.booksinbelgium.be 

Ook de klassieker van de Afghaan Khaled Hosseini, ‘De Vliegeraar’, is nu weer 
brandend actueel. 

http://www.musee-jacquemart-andre.com/
https://museedeflandre.fr/la-dynastie-francken
https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2021/20210714_cera_zuidreis
https://www.booksinbelgium.be/nl/b/s-chayes-de-terugkeer-van-de-chaos-9789029079853
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Minouche Shafik - Samen 
Een nieuw sociaal contract voor de 21e eeuw. De schrijfster is directeur van de 
Londense School of Economics and Political Science, was vicepresident van het 
IMF en vicegouverneur van de Bank of England. Ze onderzoekt in dit boek de 
relatie tussen burgers en staat en stelt een herziening van ons huidig stelsel voor. 

Uitgeverij Nieuw Amsterdam - 272 blz. - 2021 
Verkrijgbaar bij o.a. www.standaardboekhandel.be 

Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het 
paard 

‘Wat wil jij worden als je groot bent?’ vroeg de mol. ‘Lief,’ zei de jongen. 
Een moderne fabel voor jong en oud. Levenswijsheden aan de hand van het 
verhaal van een bijzondere vriendschap. Een troostrijk boek, dat je kijk op het 
leven verandert. Al weken in de top 10 van meest verkochte boeken. 

Uitgeverij KokBoekencentrum Uitgevers - 128 blz. – 2020 
Verkrijgbaar bij o.a. www.standaardboekhandel.be 

Film 

Supernova 

Een ingetogen, hartverwarmend drama, met Colin Firth en Stanley Tucci in 
fenomenale doen. ‘Wat is liefhebben in de schaduw van een ingrijpende ziekte?’ 

Regie Harry Macqueen - Met Colin Firth en Stanley Tucci 
Officiële trailer www.bing.com 

https://www.standaardboekhandel.be/p/samen-9789046826799
https://www.standaardboekhandel.be/p/de-jongen-de-mol-de-vos-en-het-paard-9789026623844
https://www.bing.com/videos/search?q=supernova+film&docid=607986267665270647&mid=24F6AB8BDC3BAB3B366F24F6AB8BDC3BAB3B366F&view=detail&FORM=VIRE
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KBC digitaal. Blijf bij! 

Digitale nalatenschap? 
Je materiële erfenis heb je misschien al geregeld. Maar wat met je 
Facebookaccount als je er niet meer bent? En je familiefoto’s op Google Drive? 
Je digitale nalatenschap neem je best zelf in handen. 

Facebook 

Doe je niets, dan blijft je virtuele zelf nog maanden en misschien jaren 
rondspoken op het net, tot iemand aan Facebook meldt dat je er niet meer bent. 
Daarom, onder Instellingen/Algemeen vind je ‘herdenkingsstatus’. Daar kan je 
verzoeken je account te laten verwijderen bij overlijden. 

Twitter 

Volgens de gebruiksvoorwaarden wordt je account op Twitter automatisch 
verwijderd als er zes maanden niet ingelogd werd. 

Digitale bezittingen 

Waardevolle foto’s op de harde schijf van je computer zijn allicht vindbaar. Maar 
het beeldmateriaal op Google Drive niet. Gebruik daarom een kluis. De digitale 
kluis www.izimi.be is een gratis dienst van de Koninklijke Federatie van het 
Belgisch Notariaat. Via een notaris krijgen je erfgenamen er toegang toe. Maar 
ook je KBC Mobile heeft een digitale kluis bij de ‘Extra diensten’. 

Als het enkel om paswoorden gaat, is het simpel: gebruik een wachtwoordkluis 
op www.lastpass.com of www.1password.com om al je actieve wachtwoorden 
te bewaren.  

Let op 
 Een document in een digitale kluis is geen wettelijk testament,

erfgenamen zijn dus niet verplicht de wensen erin verwoord uit te
voeren.

 Bitcoins zijn wél deel van je nalatenschap. Als je erfgenamen het
wachtwoord van je cryptoportefeuille hebben, dan kunnen ze aan je
bitcoins.

 Voor meer info kan je terecht bij je advocaat of bij de Koninklijke
Federatie van het Belgisch Notariaat.

STOP 
DENK 
KLIK? 

Secure4u 

Snel geld verdienen 
Dat is de slogan waarmee oplichters jongeren lokken op sociale media. 
Criminelen zijn immers voortdurend op zoek naar ‘geldezels‘ om verduisterd geld 
door te kunnen sluizen. De jonge slachtoffers worden in hun eigen leefwereld 
geworven via sociale media, in het uitgaansleven of zelfs aan de schoolpoort en 
beseffen het misbruik niet. De veiligheid van de ‘geldezel’ wordt op het spel 
gezet, soms ook fysiek, ze plegen onbewust strafbare feiten en de bank kan 
weigeren hen nog een bankrekening, bankkaart of lening te geven. 

http://www.izimi.be/
http://www.lastpass.com/
https://1password.com/
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Spreek erover met je (klein)kinderen en voorkom dat ze in de val trappen: 
Geef nooit je bankgegevens of je bankkaart en pincode door aan derden. 
Een vraag om snel en makkelijk geld te verdienen is vaak te mooi om waar 
te zijn. Ga er niet op in. 
Blokkeer je bankkaart via CardStop en bel naar Secure4u op 0800 65 650 of 
mail naar secure4u@kbc.be als je denkt gebruikt te zijn als geldezel. 

Meer tips op www.kbc.be. 

Laad ’s nachts je smartphone of laptop NIET op 
De apparaten kunnen immers vuur vatten door de warmteontwikkeling. 
‘Brandpreventiecampagnes zijn belangrijk om mensen bewust te maken van 
brandrisico's’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden. 

Nog wenken: 
Laad het toestel op met de originele lader 
op een onbrandbare ondergrond. 
Trek de lader uit het toestel zodra het volledig opgeladen is. 

Dus, voor een verkwikkende slaap: laad ’s nachts enkel je eigen batterijen op. 
Meer tips vind je op www.speelnietmetvuur.be. 

Nostalgie of schitterende herinneringen? 
Ook in 1970 ondervonden werknemers al dat af en toe een sportieve pauze 
inlassen geen overbodige luxe was. Meer zelfs, het verhoogt de productiviteit. 

Geniet even mee. 

Waarom niet? Het hangt van U en van de mogelijkheden in uw afdeling af. Vraag 
de mening van collega’s die PG-ondervinding (pauzegymnastiek) hebben en deel 
uw belangstelling mee aan uw chef. Hij zal met U de mogelijkheid onderzoeken 
om zijn medewerkers van deze actieve en productieve rust te laten profiteren. 

Ruimte noch kleding kunnen moeilijk een bezwaar vormen. De oefeningen zijn 
immers zo opgevat dat met het verplaatsen van een stoel, het uitschieten van 
een jasje (de mode heeft onze dames vanzelf al luchtig gekleed) of het lossen van 
een boordje – de hele voorbereiding af is. 

Eén ding nog: gooi toch voor een tiental minuutjes de ramen open! 

Voor de materiële organisatie – bandopnemer, geluidsbandjes en elementaire 
instructie van een monitor uit uw afdeling – zorgt het Centrum voor Opleiding en 
Vorming op verzoek van uw chef. 

José Amerijckx, C.O.V. (Centrum voor Opleiding en Vorming) 

mailto:secure4u@kbc.be
https://www.kbc.be/particulieren/nl/info/secure4u/muilezels.html
https://www.speelnietmetvuur.be/
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Amadeus Teur 
Vorige keer vertelde ik dat we dikwijls plezier maakten tijdens opvoeringen door 
af en toe eens wat fout te doen. Ik zei er toch ook wel bij dat dat heel gevaarlijke 
momenten konden zijn voor nieuwelingen en zelfs voor geoefende acteurs. Men 
zit meestal zo diep in zijn rol dat een onverwacht gebeuren je helemaal uit 
evenwicht kan halen. 

Toen ik als nieuweling bij de grotere toneelvereniging begon speelden we 
‘huwelijkslessen’. Twee professoren zijn al enkele jaren getrouwd en plots duikt 
een jong ding op, dochter van een Italiaanse collega, die zegt dat zij een kind wil 
van de man (mijn rol) omdat dit kind dan heel mooi en heel slim zou zijn. 
Natuurlijk is mevrouw jaloers en komen er vodden van. Op een bepaald ogenblik 
zegt ze hem dat zijn jonge vlam aan het zonnen is in de tuin en hij gaat door het 
venster kijken. Groot was mijn verbazing toen daar achter de schermen een 
levensechte grote paspop lag zonder kleren. Op zo’n onverwachts moment moet 
je dan wel even slikken en nadenken vooraleer je verder kan. 

Tijdens de opvoering van ‘De tante van Charly’ was een van de acteurs zijn tekst 
kwijt een twintigtal minuten voor het einde. In plaats van aan de teksthulp een 
tip te vragen of ons te laten voelen dat hij zijn tekst kwijt was, vertelde hij 
gewoon: “zo, dan ben ik er maar mee weg”, hij verdween van het podium en liet 
ons perplex staan. Gelukkig was de echte tante een oude rot in het vak die er ons 
op een ongelooflijke manier doorhaalde zonder dat het publiek er veel van 
gemerkt had. De man van de verdwijntruck heeft die avond meer dan één rondje 
mogen betalen in de foyer van het theater. 

Een mond vol tanden kwam er tijdens de opvoering van ‘Paljaske’, een 
Commedia del’ Arte. Ik speelde de vader van een bloedmooie dochter die 
verliefd was geworden op de zoon van mijn opponent in het stuk. Gezien we op 
het podium niet zo’n goede vrienden waren beviel die vrijage mij niet en gelastte 
ik mijn dochter om de brave jongen de laan uit te sturen. Die ontstak in grote 
woede en kwam mij opzoeken om te duelleren. De schande moest gewroken 
worden. Hij beschikte over een zwaard en ik had slechts een kleine dolk. We 
spraken af dat we met dat ijzer wat zouden zwieren naar elkaar en dat ik dan 
heel bang zou weglopen. Tijdens de opvoering verliep dat zwieren niet zo 
evident. Het lemmet van mijn dolk vloog uit het heft (gelukkig niet in de zaal) en 
daar stond ik met alleen een stompje hout in de handen. Als eerste reactie van 
verbazing zei ik volgend zinnetje: “Ik had al zo’n kleintje, en nu heb ik bijna niets 
meer.” En het was niet ik die van het podium liep, maar mijn duelleermaat die in 
een lach schoot en minutenlang niet kon ophouden.  

In ‘De laatste rivier’ was ik scheepsofficier en voerde ik een muiterij aan tegen de 
kapitein. Ik werd verslagen en werd opgeknoopt. Men had een kraan 
gemonteerd boven het kelderluik en men zou mij daar al hangend naar beneden 
laten. Alles werd geregeld met een kapstok in de vest zodat de koord daaraan 
kon bevestigd worden. Spijtig genoeg brak de hele constructie en donderde ik 
met veel gedruis naar beneden in de kelder. Gelukkig stond er iemand uit 
voorzorg om me op te vangen, maar we zijn toch met twee met een smak op de 
vloer gerold. 

Je merkt dat het een echte waterval wordt als een toneelspeler met jaren 
ervaring begint te vertellen.  
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Het is een boeiende hobby waarbij elke nieuwe productie telkens één grote 
uitdaging wordt: je (soms heel zware) tekst aanleren, de collega’s aanvoelen, de 
regie-instructies zo goed mogelijk trachten te benaderen, je inleven in je rol, vele 
avonden opofferen om naar de repetities te gaan. Maar je leert er je plan trekken 
en je leert vooral durven. En dat durven heeft mij later nog heel veel geholpen. 

Vrienden, ik ga hierbij mijn verhaal definitief afsluiten. Een toffe voetbalmatch 
duurt normaal gezien maar twee maal 45 minuten en daar zit ik met dit 
schrijfwerk al heel lang over. De dokter heeft mij trouwens verteld dat ik meer 
moet bewegen. Ik zal daar dus noodgedwongen prioriteit aan geven. 

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: maart 2022.

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