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Goede Vrienden, 

‘De zomer geeft zich nog niet gewonnen, maar wij zitten met onze gedachten 
toch al bij het najaarsnummer van Trefpunt.’ Met deze oproep porde Nathalie 
Lambrix de leden van de redactieraad van Trefpunt op 5 september jongstleden 
aan om een nieuw nummer van Trefpunt het daglicht te laten zien. 

En aangezien sommige leden van de redactieraad hetzij in het verre Oosten, 
hetzij in het verre Westen van dit land wonen, opteren we ervoor om de 
vergaderingen zoveel mogelijk via videoconferencing te laten doorgaan.  

Dat biedt me dan ook de gelegenheid om via bijgevoegd screenshot die raad 
even aan jullie voor te stellen.  

Van boven naar onder en van links naar rechts herkennen jullie misschien Marc 
De Bruyckere (Kring Brussel), Koenraad Laga (Kring Brugge), Karel Vandeputte 
(SOFO), Gilbert Roos (Kring Brugge), Vic Van de Moortel (Kring Brussel), Marc van 
de Wall (Kring Limburg) en - last but not least - helemaal rechts onderaan 
Nathalie Lambrix (KBC Verzekeringen) die op een onnavolgbare wijze het geheel 
verzamelt, coördineert, bijschaaft, corrigeert en er uiteindelijk ook een mooi 
ogend magazine van maakt.  

 

Het resultaat van die noeste arbeid heb je nu bij de hand, op papier of op een of 
ander scherm. En zoals gewoonlijk vinden jullie ook in dit nummer weer heel wat 
KBC- en CERA-nieuwtjes, nieuws uit de Kringen en allerhande cultuurtips; kortom 
voor elk wat wils. 

Alvast veel leesgenot. 

Karel Vandeputte 
Voorzitter Sociaal Fonds KBC 
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 Nieuws uit het Pensioenfonds KBC 

Jaarverslag 2021 

2021 is opnieuw een bijzonder jaar geweest voor Pensioenfonds KBC en de 
aanvullende pensioenplannen. Een jaar waarin corona nog flink aanwezig was.  

Hoe het Pensioenfonds KBC het afgelopen jaar is vergaan, kan je lezen in het 
jaarverslag. Naast de behaalde resultaten en acties om de uitdagingen van 2021 
het hoofd te bieden, werpen we ook al een blik op de toekomstplannen en de 
strategie van Pensioenfonds KBC.  

Veel leesplezier: multimediafiles.kbcgroup.eu. 
 

 Gezondheid 

Wandel (een stuk) mee naar Santiago de Compostela 

 

Dat bewegen heilzaam is voor lijf en leden, hoeven we niet tot in den treure toe 
te herhalen. Wat dacht je van een pelgrimstocht? Wandelen door een stukje 
geschiedenis. De leden van KBC Compostela vieren dit jaar hun tinnen jubileum. 
Deze KBC-personeelskring staat open voor de nog actieve KBC-medewerker en 
die op rust, die graag de Jakobswegen bezuiden of benoorden de Pyreneeën 
ontdekken. Zorgen over logies mag je thuis laten, en de volgwagen is ook een 
hele dag op post. Reken maar op vriendschappen voor het leven.  

Geprikkeld? Voor info en nieuwsbrief één adres: johanbinnard@hotmail.com. 

Meer verkwikkende tips geeft je de bewegingsdriehoek: www.gezondleven.be. 
 

 
 

KBC in de samenleving 

De Warmste Week vlamt tegen kansarmoede 

Ook dit jaar verspreidt de week voor Kerstmis een warme gloed. Van 19 tot 24 
december focust De Warmste Week op kansarmoede. Gaststad is Hasselt. 

‘Ondanks de vooruitgang in onze maatschappij is er nog altijd ongelijkheid in de 
kansen die mensen krijgen. Als onderneming stevig verankerd in de samenleving 
wil KBC helpen die ongelijkheid de kop in te drukken. Want mensen die kansen 
krijgen, groeien, dromen en ondernemen.’ (David Moucheron, CEO KBC België). 

KBC is opnieuw exclusieve partner. Vanaf 14 november kan je als steun in alle 
KBC-bankkantoren en -verzekeringsagentschappen de gekende Vlammetjes 
kopen. In KBC-Mobile helpt Kate je om een vrije gift te doen. 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/multimedia/PUBLISHED/KBC/Pensioenfonds/pensioenfonds_kbc_2021_nl.pdf
mailto:johanbinnard@hotmail.com
https://www.gezondleven.be/themas/beweging-sedentair-gedrag/bewegingsdriehoek
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Organiseer je zelf een actie? Registreer ze dan via 
mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be. 

Bij het onthullen van het thema nam VRT-gezicht Linde Merckepoel je in haar 
vlog al mee achter de schermen: www.youtube.com. Alles uit de doeken? Op 
dewarmsteweek.be, newsroom.kbc.com en www.youtube.com. 
 

 

Cera 

Word vennoot 

Maak familie en vrienden warm voor het Cera-vennootschap en draag bij aan 
een samenleving waar het goed toeven is. 

De voordelen zijn legio: 

 Met Cera steun je meer dan 700 bijzondere projecten over het hele land, 
zoals Notenkrakken (een tip van die sluier vind je hieronder).  

 Als nieuwkomer krijg je tot 30 november een originele notenkraker cadeau. 

 Al vanaf 50 euro kan je Cera-vennoot worden en heb je uitzicht op een 
aantrekkelijk jaarlijks coöperatief dividend. 

 Koop je voor minstens 600 euro Cera-aandelen, dan profiteer je van unieke 
kortingen op etentjes, wijnen, reizen.  

Dit en nog veel meer vind je op www.cera.coop. 
 

 Verzamel noten voor mensen met een beperking 

 
Notenkrakken ambiëren een warme samenleving waarin iedereen de beste 
versie van zichzelf kan zijn. Mensen met een fysieke, psychische of sociale 
beperking krijgen zinvol werk in zorgateliers en blinken van trots. Ze kraken en 
pellen inheemse noten. De artisanale perser brouwt er heerlijke walnootolie van. 

https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/acties/aan-de-slag
https://www.youtube.com/watch?v=gD7qs_wc5x0
https://dewarmsteweek.be/
https://newsroom.kbc.com/als-exclusieve-hoofdpartner-zet-bank-verzekeraar-kbc-ook-in-2022-zijn-schouders-onder-de-warmste-week
https://www.youtube.com/watch?v=4g2caGZNG0A
https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2022/202210_campagnenajaar?utm_source=trefpunt&utm_medium=print&utm_term=&utm_content=trefpunt&utm_campaign=202210_werving_campagnenajaar
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Opbrengst? Nieuwe inkomsten voor de zorgateliers. Zie de krakken hier aan het 
werk: www.youtube.com. Hartverwarmend. 

Ben jij een krak met een walnotenboom of wil je noten rapen? Schenk de 
vruchten aan de zorgateliers en je krijgt een flesje ‘notenkrakkenolie’ cadeau. 

Ontdek alles over de campagne, vind een inzamelpunt in je buurt en vraag je 
notenraappakket aan: www.cera.coop/notenkrakken.  
 

 

Plant een boom 

Bomen aankopen met korting bij boomkwekerijen in het hele land. Prachtig, 
toch? Cera-vennoten vinden de bon in het oktobernummer van Cera Select.  

Opzet is om zoveel mogelijk bomen te planten in onze eigen tuinen. Want bomen 
en water, da’s een match. Ze zorgen voor een betere waterhuishouding, 
doorlaatbaarheid, biodiversiteit… en zoveel meer. 

Plant mee. Alle info vind je op www.cera.coop. 
 

 Nieuwe vormen van bouwen en wonen 

KBC en Cera slaan jaarlijks de handen in elkaar voor een Horizon 2050-lezing over 
maatschappelijk relevante thema’s.  

Architect, ondernemer en visionair Thomas Rau prikkelt dit keer met humor en  
enthousiasme om de ommekeer te maken van duurzaamheid naar levens-
vatbaarheid op gebied van bouwen en wonen. Al jaren draagt Rau bij tot de 
nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van 
hernieuwbare energiebronnen en hoe te handelen bij grondstoffenschaarste. 

Stephan Olaerts, directeur van Cera en gastheer hier, brengt de belangrijkste 
inzichten uit een grootschalig onderzoek naar Coöperatief Wonen in België. 

De lezing vond al plaats, maar je krijgt nog een kans: www.cera.coop. 
 

 

Mistlicht: wat doet dementie met een mens? 

Op de Instagram van Sven Speybrouck staat een foto van zijn mama. Het beeld 
is wazig. Dat was zij toen ook al. Stilaan werd duidelijk dat ze dementie had. 
Ergens in de mist in haar hoofd zijn moeder en zoon elkaar kwijtgeraakt. 

Zovele jaren later is die foto van zijn mama het beginpunt van een zoektocht naar 
wat dementie met een mens doet. Sven vertrekt van aan de keukentafel van zijn 
moeder en luistert naar mensen met dementie, naar zorgverleners en experts, 
in een poging het ongrijpbare te begrijpen en houvast te vinden, voor zichzelf 
maar ook en vooral voor iedereen die vroeg of laat met dementie te maken krijgt. 

Radio 1 sloeg voor deze nieuwe podcast de handen in elkaar met Cera, 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen. De 5-
delige reeks lanceert elke woensdag een nieuwe aflevering: radio1.be. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-J-q7rqHOp4
http://www.cera.coop/notenkrakken
https://www.cera.coop/nl/particulieren/cera-extra/2021/210510_waterbrigade/20220805_kaboom
https://www.cera.coop/nl/cooperaties/nieuws/2022/20220914_n_opname_h2050_cooperatief_wonen
https://radio1.be/luister/podcast/mistlicht
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Trotse voorzitter geeft de fakkel door 

Na 8 jaar geeft Jacques De Raeymaeker de fakkel van het voorzitterschap van het 
BRS Instituut door aan Philip Marck. Met zijn 62 lentes is hij één van de jongste 
leden van deze KBC-medewerkers die zich na hun loopbaan als vrijwilliger 
inzetten voor BRS. Het gesprek met de voorzitters vonkt van gedeelde bezieling. 

 

Passie en vuur  

Jacques: ‘Ik herken dat vuur in Philip. Hij heeft een visie en wil die realiseren, en 
iedereen enthousiasmeren. De geknipte man om voorzitter te worden, dus.’ 

Philip: ‘Omgekeerd is het ook Jacques’ passie die me inspireerde om me in te 
zetten voor het BRS Instituut. Ik bewonder zijn gedrevenheid, hij blijft gaan!’ 

Jacques: ‘Maar ooit stopt het natuurlijk. Ik ben 75 en kijk met voldoening terug 
op mijn tijd als voorzitter. Ik denk dat we erin geslaagd zijn om de BRS-werking 
de voorbije jaren te dynamiseren. Het BRS Instituut kreeg nieuwe leden, 
waaronder eindelijk ook vrouwen. BRS lanceert nu een nieuwe strategie. Het 
ideale moment dus om een jongere voorzitter aan te stellen. Zo kan hij zijn eigen 
stempel drukken op wat komt.’ 

Verder bouwen op de fundamenten  

Philip: ‘Ik bouw natuurlijk verder op het werk van mijn voorgangers. Net zoals de 
nieuwe strategie van BRS steunt op het verleden. Ik geloof zelf heel erg in de 
kracht van microfinancieringsinstellingen (MFI’s) om mensen in het Zuiden meer 
toegang te geven tot financiële diensten en zo maatschappelijke verandering te 
ontlokken. De keuze om hen als partners via langlopende coachingtrajecten te 
begeleiden, onderschrijf ik helemaal. Agrifinanciering, coöperatief beheer en 
micro-verzekeren zijn de domeinen waarin we het verschil willen maken. 
Focussen op rurale ondernemers. Maar de basisvisie verandert niet.’ 

Nieuwe tijden, nieuwe uitdagingen  

Philip: ‘Maar nieuwe tijden brengen nieuwe uitdagingen. Zo zullen we de 
komende jaren fors inzetten op de digitalisering van de werking van de 
partnerorganisaties. Om de kosten van microfinanciering én de prijzen voor de 
klant te drukken.’ 

Jacques: ‘Uiteindelijk moet die er wel beter van worden, natuurlijk.’  

Alles evolueert, ook BRS  

Jacques: ‘Bij mijn aanstelling als voorzitter zei ik: ‘Je moet niet te snel met geld 
over de brug komen’. Daar sta ik nog altijd achter. Het grote verschil met vroeger 
is de oprichting van Microfinance Coop én dat het niet gaat om donaties, maar 
om leningen die worden terugbetaald.’  
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Philip: ‘Hierin toont zich de dynamiek van BRS. De maatschappij evolueert en om 
onze rol zinvol te maken, moeten we hierop inspelen. Ik hoop dat ik dat even 
goed zal doen als Jacques. Dan zal ik heel gelukkig zijn.’ 
 

 In de kijker 

Van herenhuis langs de boulevard tot bankkantoor 

 

KBC Oostende Centrum is gehuisvest in een standingvol herenhuis dat rond 1910 
werd gebouwd in opdracht van Henri Deweert, een rijke houthandelaar. Een 
unicum in de badplaats. Ruim 100 jaar later combineert KBC er de grandeur van 
toen met de noden van een hedendaags bankkantoor. Het pand ligt langs de 
Zuidlaan, maar Oostendenaren noemen die vaak nog De Boulevard. 

De familie Deweert woonde er tot 1958. Nadien werd het huis een 'salon', lees 
feestzaal. Begin jaren zestig onthulde het gelijkvloers een winkelruimte. Later 
brachten de Bank van Roeselare en West-Vlaanderen, een van de voorlopers van 
KBC, er twee vestigingen in Oostende in samen. Na een grondige verbouwing 
opende het nieuwe bankkantoor zijn deuren in december 1983. 

‘Een unieke realisatie, die ieders bewondering moet wegdragen’, schreef het 
plaatselijke dagblad bij de opening. ‘Niet alleen omdat de Bank is uitgerust met 
de meest moderne en technische snufjes, maar ook omdat meteen een 
herenhuis, dat wij voor Oostende bijna historisch zouden durven noemen, zover 
als mogelijk volledig gerestaureerd werd.’ 

Leuk detail: op de monumentale marmeren trap met gietijzeren leuning 
poseerde menig Oostends koppel voor trouwfoto’s. 
 

 
Wie wordt onderneemster van het jaar? 

Ken jij een enthousiaste, inspirerende dame die met hart en ziel een eigen zaak 
runt? Nomineer haar dan voor de Womed Award vóór 6 november. Details en 
voorwaarden vind je op markantvzw.be/womedaward. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Duurzaam ondernemen 

Eerste KBC-klimaatrapport: engagement vertaald in 
concrete doelstellingen 

Op 5 oktober jl. pakte KBC uit met haar eerste klimaatrapport. Hoe wil de groep 
de klanten in zijn kredietenportefeuille helpen minder CO2 uit te stoten? In welke 
sectoren gebeurt dat prioritair? En zullen die inspanningen volstaan? 

https://markantvzw.be/womedaward/
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In dit verslag houdt KBC de klimaatimpact van haar activiteiten voor het 
voetlicht. Hoe wil KBC heel concreet in lijn blijven met het Klimaatakkoord van 
Parijs, dat de temperatuurstijging ver onder 2°C wil houden, liefst zelfs beperken 
tot 1.5°C? Welke weg wil KBC verder nemen op korte (2030) en op langere 
termijn (2050), en hoe wil het zijn klanten ondersteunen in de omwenteling naar 
een economie lief voor moeder natuur? Die inkijk geeft het rapport. 

Onder de loep liggen sectoren en producten die een grote invloed hebben op het 
klimaat of een flink deel van de kredietportefeuille van KBC vertegenwoordigen: 
energie, transport, vastgoed en landbouw om er maar enkele te noemen.  

Hiermee schakelt de groep weer een versnelling hoger in de strijd voor een 
vergroening van de economie, na zijn eerdere ondertekening van de Collective 
Commitment to Climate Action (CCCA) van de Verenigde Naties in 2019. 

Benieuwd naar dit realistische maar ambitieuze werkstuk? Je vindt het op 
www.kbc.com/duurzaam-ondernemen, samen met het duurzaamheidsrapport. 

Graag het volledige nieuwsbericht? newsroom.kbc.com.  

Alles over verantwoord beleggen: www.kbc.be. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keuken in een nieuwe look? 

Of je woning energie-
zuiniger maken? 

Renoveer zuinig 

De energetische conditie van een woning is de kopzorg van vandaag, maar ook 
de opportuniteit van morgen. KBC slaat daarom de handen in elkaar met Setle. 

Deze start-up maakt een realistisch kostenplaatje voor de opknapbeurt van een 
pand en gidst naar de juiste premies en subsidies. Zo profileert Setle zich als 
partner voor de vastgoedmakelaar en ontzorgt de klant. 

‘… Een woning kopen, verbouwen, beter isoleren, de energiefactuur betaalbaar 
houden,… KBC kijkt over het muurtje van zijn kerntaak, zoekt partners. Denk 
maar aan ‘Mijn Energie’ in KBC Mobile waarin je energieprijzen kan vergelijken. 
Setle biedt een antwoord op het duurzame energievraagstuk’, aldus Karin Van 
Hoecke, verantwoordelijke Innovatie in Divisie België van KBC Groep. 

Alles uit de doeken op www.kbc.com. Of meteen naar de bron: www.setle.app. 
 

Welkom! 

     website Antwerpen 

     website Brugge 

     website Brussel 

     website Gent 

     website Kortrijk 

     website Leuven 

     website Limburg 

 

En hoe zit het met onze Kringen? 

Kring in de kijker 

Kring Brugge bezoekt grootste krijgsgevangenenkamp geallieerden in België 

Dat ligt in Zedelgem, op een boogscheut van Brugge en kreeg de naam 
Vloethemveld. Het is een uniek natuurdomein waar bos, heide, schrale 
graslanden en voedselarm water in elkaar verstrengeld zijn.  

De eerste maal dat dit gebied in documenten opdook was in een oorkonde van 
1296, waarbij Gewijde van Dampierre, graaf van Vlaanderen, een grond van 
pakweg 280 ha schonk aan het Brugse Sint-Janshospitaal. In de zompige grond 
werden visvijvers aangelegd want vis was tot in de 18e eeuw een belangrijk 
voedselelement. Toen het nut van die viskweek verdween, werden in de drassige 
aarde bossen aangeplant.  

https://www.kbc.com/nl/duurzaam-ondernemen/rapportering/kbc-groep-en-divisie-belgie.html?zone=topnav
https://newsroom.kbc.com/kbc-stelt-eerste-klimaatrapport-voor-met-concrete-doelstellingen-inzake-co2-vermindering-voor-toekomst
https://www.kbc.be/particulieren/nl/beleggen/verantwoord-beleggen.html?zone=topnav
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2022/20220823_PB_Setle%20_NL.pdf
https://www.setle.app/nl
http://www.kbcpagant.be/
https://kbcseniorenbrugge.be/
http://www.seniorenkbcbrussel.be/
https://www.skggent.be/
http://www.kringkbckortrijk.be/
http://www.seniorenkbcleuven.be/
https://seniorenkbclimburg.be/
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Wereldoorlog I brak uit.  Zedelgem lag slechts een 10-tal km verwijderd van de 
achterste Duitse stellingen en de bezetters installeerden zich in Vloethemveld. 
Het kaprijk hout diende voor de Duitse stellingen aan de IJzer. In 1924 werd 127 
ha onteigend door de Staat ten gunste van het Belgisch leger en 2 jaar later werd 
er een munitiedepot met kazerne aangelegd. Maar de geschiedenis herhaalt zich 
en tijdens WO II waren de Duitsers terug. Ze namen het munitiedepot zelf in 
gebruik.  

In 1944 werd, door het Britse leger, in het Vloethemveld een ‘Prisoners of War 
Camp’ gevestigd. De vroegere ‘bouwketen’ werden met de grond gelijkgemaakt 
en er verschenen tentenkampen en honderden houten barakken. Wachtposten 
en torens bakenden het concentratiekamp af. Volgens de rapporten van het 
Rode Kruis verbleven er ongeveer 62.000 Duitse en Letse krijgsgevangenen. 
Onder hen ook Helmut Schmidt, later bondskanselier van Duitsland. De 
materiële en sanitaire zorgen (ziektes, watertekort) waren niet gering. DDT was 
het middel bij uitstek voor ontsmetting. Een onbekende bladzijde in de Belgische 
naoorlogse geschiedenis: na de oorlog werden ongeveer 60.000 van de 120.000 
krijgsgevangenen door België ‘gekocht’ (met de belofte van vervroegde 
vrijlating) om in de mijnen te werken. Dit gebeurde onder impuls van Achille 
‘Charbon’ Van Acker, een Bruggeling, die tussen 1944 tot 1958 twee maal 
premier werd. Als tijdverdrijf ontsproten er in het grootste krijgsgevangenen-
kamp van de geallieerden ook een 10-tal kunstwerken, waaronder het beeld 
‘Marianne’ (moeder met kinderen), vervaardigd met kaolien (kleimineraal) en 
het wonderpoeder DDT.  

Vandaag is Vloethemveld een markant en wondermooi beschermd natuurgebied 
van 350 ha groot, om in te meanderen. Het vroegere krijgsgevangenenkamp kan 
je, onder begeleiding van een gids, bezoeken. En dat is precies wat kring Brugge 
onlangs deed. Je krijgt een klaar beeld van het leven toen in tijden van oorlog. 

Erik Saelens 

 

 Kring in de kijker 

Kring Leuven op stap in Averbode en Diest 

 

Foto Theo Janssens 

Bij zomerse temperaturen trok kring Leuven in juli de wijde wereld in. Klinkt licht 
euforisch als je weet dat Averbode en Diest de bestemmingen waren. Toch was 
er een massale belangstelling, en moest zelfs een tiental geïnteresseerden 
omwille van organisatorische drempels ontgoocheld worden. 

Al bij aankomst in Averbode overvalt de vijftig gelukkigen een serene rust. De 
abdij die als historische blikvanger grootsheid en soberheid uitstraalt, dompelt je 
gewillig in een speciale sfeer. Twee enthousiaste gidsen begeleiden ons in het 
uitnodigende domein van de Norbertijnen, in de volksmond Witheren genoemd. 

 



 

10 

 

Onze blik dwaalt af naar het Moment, het belevingscentrum binnen de veilige 
muren van de abdij. Sense is een economisch sociaal geëngageerd bedrijf dat 
zich samen met de Norbertijnen inzet om mensen, die weinig kans maken op de 
reguliere arbeidsmarkt, zinvol aan het werk te zetten. De opbrengsten gaan naar 
caritatieve en erfgoedbehoudende projecten. Een geslaagd experiment. 

De gemeenschap hier telt momenteel 78 leden. De abdij huisvest een 
bibliotheek, een zieken- en bejaardenhuis voor de oudere Norbertijnen, een 
gastenkwartier en een bezinningsruimte. De hedendaagse boodschap is nog 
altijd identiek aan die uit de 19e  eeuw, het evangelie uitdragen. Elk plekje straalt 
geschiedenis en verbinding met de natuur uit. Niet verwonderlijk dus dat mensen 
hier dagelijks komen ‘vertragen’. 

Ondanks het ijverige aanplanten van bomen door de Norbertijnen zelf 
honderden jaren geleden, wil Natuurpunt nu, cynisch genoeg, de bomen 
beschermen tegen de uitstoot van de 130 koeien die hier nog zalig staan te 
grazen. Wordt zeker vervolgd.  

De uitgeverij, die bij onze generatie nostalgische herinneringen oproept aan 
‘Zonneland’ en de reeks ‘Vlaamse Filmkes’, die we als puber verslonden, is 
vandaag nog actief in het educatieve schoolmilieu.  

In het Moment worden we verwend met proevertjes van huisproducten. Een 
goodiebag, rijkelijk gevuld met abdijbier, -brood en -kaas, is de kers op de taart. 

Na een verkwikkende lunch kunnen we er weer tegenaan. Diest, here we come! 

Deze gemeente, ook wel de ‘Vlaamse Oranjestad’, telt meer dan honderd 
geklasseerde gebouwen. We starten onze wandeling in het Warandepark, met 
protserige toegangspoort en imposante beelden geplaatst in 1956. 

We bezoeken het geboortehuis van Sint-Jan Berchmans, patroonheilige van de 
studenten. Toch even zijn voeten aangeraakt, je weet maar nooit… 

Het hoogtepunt op deze lome zomerdag is echter het Diestse begijnhof. Gesticht 
in 1253 en inmiddels maakt het fier deel uit van Unesco Werelderfgoed.  

Ondanks de charme van de witte huisjes was de dorstlesser op het terras van De 
Kapel, geen kerk maar een gezellige taverne, zeer welkom. 

Je ziet, dichtbij maar zeker even geliefd. 

Monique Leempoels 

 

 

Le Carrousel de 
Waetermael, 1914 

De carrousel van Edgard Tytgat 

Edgard Tytgat werd in 1879 in Brussel geboren. Omdat zijn vader het nieuwe 
beroep van steendrukker-tekenaar in Brussel niet mocht aanleren, promoveerde 
hij in Rijsel bij drukkerij Deressauw. Toen de drukker van Rijsel naar Brugge 
verhuisde, kon vader Maximilien er aan de slag in de Gouden Handstraat.  

In een Franstalige bundel tekende Edgard zijn herinneringen op aan zijn 
kinderjaren in Brugge, stad van oorsprong van zijn ouders. 

Opmerkelijk hoe de kunstschilder over zichzelf vertelt als was het iemand anders. 

‘Toen zijn eerste pak bij de kleermaker was besteld, mocht hij het met zijn oudste 
broer Raphaël gaan afhalen. Het was een kastanjebruin kostuum, met een muts 
van dezelfde kleur en zwarte linten die in de nek neervielen. Onderweg zagen de 
twee jongens een paardenmolen. Bij de eerste toer viel Edgard in bezwijming. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgard_Tytgat
https://www.dbnl.org/tekst/_vla016196001_01/_vla016196001_01_0004.php
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Jeugdherinnering, 1927 

 

Vrouwen, in zwarte kappen gehuld, droegen de kleine naar huis. Het was het 
begin van een lange ziekte. Men voedde Edgard uitsluitend met geitenmelk. 
Iedereen was overtuigd dat het einde nabij was. Wanneer alle hoop verloren 
was, lieten de ouders de haarkapper komen, om de kleine op te maken. Ook de 
pastoor werd bijgeroepen, om hem op een engeltje te doen lijken. Nu droeg men 
het kind in bedevaart naar een kapel die hij later nooit teruggevonden heeft. 
Wanneer de ouders overtuigd waren dat het einde gekomen was, lieten zij het 
kind begaan en eten naar hartelust. Het leven haalde het.’ 

Veel van het oeuvre van Tytgat baadt in de sfeer van een feestelijke zondag. 
Ideaal voor een ritje op de carrousel. 

Bronnen: nl.wikipedia.org - www.dbnl.org - www.invaluable.com 

 

 

In de pers 

KBC brengt als eerste sociale obligatielening uit 

KBC blijft bij de uitblinkers van de klas. Als eerste Belgische financiële instelling 
geeft KBC Groep een sociale obligatielening uit. De ‘social bond’ van 750 miljoen 
euro zal geïnjecteerd worden in projecten in de ziekenhuissector. Deze zet past 
bovendien volledig in de boomende duurzaamheidstrend. 

Filip Ferrante, directeur Corporate Sustainability van KBC Groep: ‘We willen 
benadrukken dat duurzaamheid verder reikt dan milieu en klimaat. De komende 
jaren zal KBC prioriteit geven aan financieringen die vallen onder de categorieën 
‘toegang tot essentiële diensten’ (zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport en 
cultuur), ‘betaalbare huisvesting‘ en ‘het creëren van werkgelegenheid’.’ 

Alle details: www.kbc.com.  
Ook vooraan in het nieuws op Kanaal Z: kanaalz.knack.be. 
 

 

KBC pioniert met digitale munt in Europa 

Na de succesvolle lancering van digitaal assistent Kate neemt KBC opnieuw het 
voortouw inzake innovatie, met de Kate Coin, digitaal en programmeerbaar geld. 

‘KBC staat klaar om zijn eigen digitale munt uit te rollen’, aldus trotse CEO Johan 
Thijs. ‘Met deze munt stappen we mee in een volledig nieuwe economie op basis 
van nieuwe technologie, en stomen we KBC klaar voor de toekomst. Binnenkort 
zal de particuliere klant die dat wenst, Kate Coins kunnen verwerven en die, via 
zijn Kate Coin ‘wallet’ in KBC Mobile, ook effectief gebruiken. Samen met Kate 
zal de digitale munt onze klanten ontzorgen, hen tijd en geld besparen.’ 

Op 19 juni vormde Werchter Boutique het decor van een grootschalige test van 
de Kate Coin. Liefst 8000 aanwezige KBC-medewerkers betaalden hapjes en 
drankjes met Kate Coins. Kijk mee: www.youtube.com. 

Het volledige nieuwsartikel rond de Kate Coin vind je hier: newsroom.kbc.com. 
 

 Hoe de oorlog in Oekraïne KBC impacteert 

Risicobeheer zit in de kern van het bankverzekeringsmetier. De KBC- 
medewerker achter de schermen moet bedacht zijn op alle mogelijke scenario’s.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgard_Tytgat
https://www.dbnl.org/tekst/_vla016196001_01/_vla016196001_01_0004.php
https://www.invaluable.com/auction-lot/edgar-tytgat-1879-1957-carrousel-32-c-8a749b5b84
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2022/20220818_PB_Socialbond_NL.pdf
https://kanaalz.knack.be/nieuws/z-nieuws-19-08-22-kbc-pioniert-met-sociale-obligatielening/video-normal-1892845.html
https://www.youtube.com/watch?v=gY3NCQAUOtw
https://newsroom.kbc.com/kbc-zorgt-met-de-kate-coin-een-eigen-op-blockchain-gebaseerde-digitale-munt-voor-een-primeur-in-europa
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Zsuzsanna Langi: ‘De oorlog in Oekraïne veroorzaakt veel druk op de organisatie 
omdat er snel geschakeld moet worden. Het verhoogde risico op cyberaanvallen 
bijvoorbeeld moet altijd van heel nabij gemonitord worden. Nu gaat het leven 
stilaan terug naar een meer normale situatie, maar risico’s blijven bestaan, dus 
we blijven waakzaam.’ 

Guy Huylenbroeck: ‘De situatie is heel complex met plots grote schommelingen 
op de financiële markten en mogelijk ook wijzigingen in klantengedrag. We 
polsen bij onze lokale risicomanagers. Die ‘flavour’ is belangrijk, want zowel 
klanten als medewerkers ervaren de situatie anders wanneer ze bijvoorbeeld in 
Hongarije leven en werken, waar de oorlog vlakbij is. De rechtstreekse impact op 
KBC was nog beperkt. Maar onrechtstreeks is er natuurlijk wel een grote 
weerslag, zoals op de inflatie.’ 

Niek Van Branteghem: ‘Vooral in Tsjechië, Slowakije en Hongarije was er 
aanvankelijk wantrouwen in de stabiliteit van de banken. We zagen er meer 
geldopnames aan de cashautomaten. Een aantal Russische banken in de regio 
ging dicht. De plaatselijke overheden hebben wel meteen gereageerd om de 
gemoederen te bedaren, en we hebben nooit een liquiditeitsprobleem gekend. 
Integendeel zelfs, want dankzij onze goede naam in de lokale markt stapten 
klanten van andere banken zelfs over.’ 
 

 

KBC in de prijzen 

Het beste van België is wereldtop 

Onze frietjes, wafels en chocolade zijn al wereldvermaard. KBC Mobile mag 
triomfantelijk dat lijstje vervolledigen, want opnieuw uitgeroepen tot Beste 
Banking App van België door het onafhankelijk onderzoeksbureau Sia. 

‘Het aanbod reikt verder dan enkel het integreren van de noodzakelijke 
producten en diensten. Je wisselgeld beleggen, een renovatie- of energielening 
aanvragen en zelfs groepsuitgaven delen,… het kan allemaal in een mum van tijd 
en gebruiksvriendelijk’, oordeelt Sia. 

In het persbericht klonk het zo: www.kbc.com. Stukje Belgische trots op je 
smartphone? www.kbc.be. 
 

 De meest duurzame in de sector van beleggingen 

Ook deze award mag KBC zich trots op de borst spelden. Vermogensbeheerder 
KBC Asset Management, krijgt de erkenning van het financiële blad World 
Finance Magazine o.a. 

 voor zijn afstemming op de Overeenkomst van Parijs en het EU-actieplan, 

 voor zijn doelstellingen om het gebruik van groene elektriciteit te verhogen  

 en het aantal fondsen ‘Verantwoord beleggen’ tegen 2025 te verdubbelen. 

Een topprestatie van collega’s én trouwe klanten.  

Nieuwsgierig naar meer? Hierbij: www.worldfinance.com en Duurzaamheid zit 
in ons DNA. 
 

https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2022/20221013-sia-award-nl.pdf?zone=
https://www.kbc.be/particulieren/nl/nieuws/kbc-mobile-beste-banking-app.html
https://www.worldfinance.com/sustainability-awards
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/am/funds/APC/Fondsen_Commerciele_ondersteuning/most_sustainable_investment_company.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/am/funds/APC/Fondsen_Commerciele_ondersteuning/most_sustainable_investment_company.pdf
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Tentoonstellingen 

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen 
heropend 

Met een heus festival gooide het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen eind september de deuren weer open. Herrezen na jaren van breken, 
asbest verwijderen en renoveren. Wist je trouwens dat de oorsprong van het 
KMSKA in de Sint-Lucasgilde ligt, opgericht rond 1450?  

Het museum pakt nu uit met de grootste Ensor-collectie ter wereld – een 
goudmijn -, dit dankzij mecenas François Franck. De vaste collectie van oude en 
moderne kunst moet zeker niet onderdoen voor de grootmeester. 

Waar? Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Leopold de 
Waelplaats 2, 2000 Antwerpen 
Meer info? kmska.be 
 

 Alexandrië: vervlogen toekomsten 

Een terugblik op de glorieperiode van deze artistieke grootstad. Met werken uit 
de grootste Europese museumcollecties. 

Waar? Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel 
Wanneer? Nog tot 8 januari 2023 
Meer info? www.bozar.be 
 

 

Joan Miró - The Essence of Past and Present Things 

Schilderijen, gouaches, tekeningen, keramiek en beeldhouwwerken die de ganse 
carrière van deze bekende, Catalaanse kunstenaar overspannen. 

Waar? BAM, rue Neuve, 8, 7000 Mons 
Wanneer? Nog tot 8 januari 2023 
Meer info? en.bam.mons.be 
 

 Rothschild’s vrouwelijke verzamelaars 

De schijnwerpers gericht op enkele uitzonderlijke vrouwen uit de Franse tak van 
de legendarische Rothschildfamilie. Deze dynastie staat synoniem voor 
financiële successen net als voor intellectuele en artistieke rijkdom. I.s.m. het 
Louvre. 

Waar? La Boverie, Parc de la Boverie, 4020 Luik 
Wanneer? Nog tot 26 februari 2023 
Meer info? nl.laboverie.com 
 

https://kmska.be/nl
https://www.bozar.be/nl/kalender/alexandrie-vervlogen-toekomsten
http://en.bam.mons.be/events/expo-joan-miro-the-essence-of-things-past-and-present
https://nl.laboverie.com/tentoonstelllingen/aanstaande-tentoostellingen/the-rothschild-collector
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Wim Opbrouck – Open hart 

Acteur, zanger, presentator, taalvirtuoos en goedlachse speelvogel. Dat is Wim 
Opbrouck allemaal, weten we. Dat hij ook met papier en potlood meer dan 
verdienstelijk werk levert, is minder bekend.   

Opbrouck wil de mens tot tekenen aanzetten, want in een tekening schuilt 
kracht. Kracht om te ontdekken, maar ook om te ontsnappen. 

Waar? Museum Dr. Guislain, Jozef Guislainstraat 43b, 9000 Gent 
Wanneer? Nog tot 8 januari 2023 
Meer info? www.museumdrguislain.be 
 

 

Literatuur 

Kamala Harris - The truths we hold 

Biografie van de eerste vrouwelijke vice-president van de VS en één van de 
meest inspirerende politieke leiders van deze tijd. 

Uitgeverij Spectrum – 368 blz. – 2019 
Meer info www.standaardboekhandel.be - Stukje lezen? books.google.be 
 

 

Raynor Winn 

Deze Britse langeafstandsloopster debuteerde overweldigend. Bloedmooie 
verhalen over de instinctieve verbinding tussen onze ziel en de natuur. 

Het zoutpad 
Uitgeverij Pelckmans – 256 blz. – 2018 
Meer info www.standaardboekhandel.be - Stukje lezen? books.google.be 

De wilde stilte 
Uitgeverij Pelckmans – 280 blz. – 2020 
Meer info www.standaardboekhandel.be 

Landlijnen 
Uitgeverij Pelckmans – 351 blz. – 2022 
Meer info www.standaardboekhandel.be - Stukje lezen? books.google.be 
 

 Jonas Jonasson - De 100-jarige man die uit het raam 
klom en verdween 

Fantasierijke eersteling van deze Zweed over de memorabele avonturen van de 
100-jarige Allan. Uitgegeven in 45 talen en verschenen op het witte doek. 

Uitgeverij Bruna Uitgevers, A.W. – 358 blz. – 2014 
Meer info www.standaardboekhandel.be - Stukje lezen? books.google.be 
 

https://www.museumdrguislain.be/nl/onview/wimopbrouck-openhart
https://www.standaardboekhandel.be/p/the-truths-we-hold-9780525560739
https://books.google.be/books?id=VAQiEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=mijn+verhaal+kamala&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=mijn%20verhaal%20kamala&f=false
https://www.standaardboekhandel.be/p/het-zoutpad-9789463821513
https://books.google.be/books?id=VoyCDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=raynor+winn&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjgp_PH1c76AhVWPuwKHaF4C8cQ6AF6BAgIEAI#v=onepage&q=raynor%20winn&f=false
https://www.standaardboekhandel.be/p/de-wilde-stilte-9789463821049
https://www.standaardboekhandel.be/p/landlijnen-9789463822398
https://books.google.be/books?id=EYmJEAAAQBAJ&pg=PT2&dq=raynor+winn+landlijne&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwiL06evnd_6AhWGuaQKHXL1C78Q6AF6BAgEEAI#v=onepage&q=raynor%20winn%20landlijne&f=false
https://www.standaardboekhandel.be/p/de-100-jarige-man-die-uit-het-raam-klom-en-verdween-9789056726744
https://books.google.be/books?id=3RB3AAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=jonas+jonasson&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjstPGg1s76AhUR2KQKHfhSARMQ6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=jonas%20jonasson&f=false
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Bernard Dewulf – Jaargetijden 

Eind vorig jaar overleed de meest geliefde cursiefjesschrijver van De Standaard. 
Maar hij had zo veel meer in zijn mars. Dichter, essayist, kunstcriticus stond ook 
op zijn naamkaartje. Dewulf maakte het alledaagse groots. Net als in ‘Kleine 
dagen’, bekroond met de Libris Literatuur Prijs, en ‘Late dagen’ blijft hij in dit 
postuum verschenen ‘Jaargetijden’ dicht bij huis. Gretig naar het leven maar ook 
angstig voor de dood. Weemoedig, verstild, poëtisch. Net in de boekenwinkel. 

Uitgeverij Atlas / Contact – 240 blz. – 2022 
Meer info www.nl.fnac.be - Stukje lezen? books.google.be 

 Film 

Close 

 

De Grand Prix of de zilveren medaille won Lukas Dhont op het filmfestival van 
Cannes met zijn tweede prent. Al honderd landen hebben de film gekocht. En 
‘Close’ doet ook een gooi naar een Oscar. Herinner u ‘Girl’, de eersteling van 
Dhont (nog altijd maar 31!), dat bekroond werd met de Caméra D’Or in Cannes 
voor beste debuut.  

‘Close’ vertelt het verhaal van een bijzondere, jarenlange vriendschap tussen 
twee tienerjongens. Tot een ondenkbare gebeurtenis hen abrupt scheidt.  

Volgende maand in de Belgische zalen. 

Regie Lukas Dhont – met Eden Dambrine, Gustav de Waele – 2022 
Trailer www.youtube.com 
 

https://www.nl.fnac.be/a16848118/Bernard-Dewulf-Jaargetijden#omnsearchpos=12
https://books.google.be/books?id=hc6AEAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=bernard+dewulf&hl=nl&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=bernard%20dewulf&f=false
https://www.youtube.com/watch?v=-T12kvsAfjk
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Le otto montagne 

Felix van Groeningen en eega Charlotte Vandermeersch maakten een al even 
opgemerkte entrée in Cannes als collega Lukas Dhont. Met deze Belgisch-Frans-
Italiaanse productie haalden ze de juryprijs binnen in de Franse badstad. Van 
Groeningen is bovendien niet aan zijn proefstuk toe. Kassucces ‘The Broken 
Circle Breakdown’ en de Amerikaanse film ‘Beautiful Boy’ zijn van zijn hand. 

‘Le otto montagne’, naar de bestseller van Paolo Cognetti, is het relaas van een 
vriendschap in een ongerept stukje Alpen. Eenzaamheid en liefde, afkomst en 
bestemming, leven en dood zijn de thema’s erin verweven. 

Regie Felix van Groeningen & Charlotte Vandermeersch – met o.a. Alessandro 
Borghi – 2022  
Trailer www.bing.com 

 Muziek 

Yannis Markopoulos - The Liturgy of Orpheus 

Monumentale muziek gebracht door bas-bariton José Van Dam, sopraan Elena 
Kelessidi, het Vlaams Opera Koor en het Symfonisch Orkest o.l.v. Edwig Abrath. 

Een voorsmaakje: music.apple.com. 
 

 

Beleggen 

Beweeg mee en investeer in de toekomst 

Thematische beleggingen zijn populair, en dat is geen toeval. Ze bieden 
diversificatie en maken persoonlijke accenten in je portefeuille mogelijk. Met 
deze nieuwe aanpak speelt KBC Asset Management in op de belangrijkste 
megatrends, zoals klimaatverandering, vergrijzing, natuurlijke grondstoffen-
schaarste, technologische transformatie of de groeiende focus op gezondheid of 
ongelijkheid. Als belegger kies je dus voor bedrijven die innovatieve oplossingen 
aanreiken voor de structurele uitdagingen van vandaag en morgen.  

Wil je er het fijne van weten? Surf dan naar www.kbc.be/thematisch-beleggen. 
 

 
 Wat doe je graag?  

 Wat wil je nog leren?  

 Wat vind je belangrijk?  

 

Personeel 

Je kleinzoon of -dochter nog op zoek naar een job? 

Goed nieuws. KBC zoekt jong talent voor maar liefst 300 vacatures. 

‘Een juiste studiekeuze maken was al geen sinecure, laat staan een job treffen 
die mij op het lijf geschreven staat’. Is jouw kleinkind met zijn/haar diploma op 
zak nog zoekend? Wordt het overdonderd in een zee van vacatures? 

KBC draait de rollen om en gaat met de alumnus in gesprek over 3 vragen. 

Misschien kan jij het vuur voor je vroegere werkgever aanwakkeren bij je 
oogappel. Verwijs naar www.kbc.be/jobs. 

https://www.bing.com/videos/search?q=trailer+le+otto+montagne&view=detail&mid=6972F8B7787D2A96D1376972F8B7787D2A96D137&FORM=VIRE
https://music.apple.com/us/album/markopoulos-the-liturgy-of-orpheus/301189817
https://www.kbc.be/particulieren/nl/beleggen/thematisch-beleggen.html
https://www.kbc.be/jobs/nl/vacatures/algemene-vacature.html
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Verzekeren 

Je lederen salon beschadigd door de poetshulp? 

Moet alles spic en span? Tja, dan zal de huishoudhulp nu en dan een zetel of kast 
verplaatsen, en dan kunnen er al eens brokken vallen. Het bedrijf zal dat wel 
vergoeden, toch? 

De (summiere) uitleg op de website van de Vlaamse overheid leert dat ‘de 
erkende dienstencheque-onderneming burgerlijk aansprakelijk is voor de 
eventuele schade die de huishoudhulp bij u thuis aanricht. Uw huishoudhulp is 
enkel persoonlijk verantwoordelijk voor opzettelijke of zware fouten of kleine 
fouten die herhaaldelijk voorkomen.’ 

Bij een schadegeval klop je dus aan bij het dienstenchequebedrijf dat jouw 
poetshulp tewerkstelt. Toch zal die firma niet altijd tussenkomen, en al zeker niet 
voor alle kosten opdraaien. Punt is de kleine lettertjes in het contract te lezen. 

Geef je poetshulp zeker ook het geschikte schoonmaakproduct in handen. 
Immers, je marmeren keukenblad naar de vaantjes na een poetsbeurt met een 
bijtend product? Dan kan je zelf dokken. 
 

 KBC digitaal. Blijf bij! 

Kate helpt 

De digitale assistent van KBC wordt alsmaar straffer. In 50% van de conversaties 
helpt ze de klant zelfstandig verder. Sinds de zomer kan ze nog meer. 

 Met Kate vind je snel je fiscale attesten terug. 

 Kate helpt je phishing te herkennen en biedt bescherming. 

 Verzekeringsbewijzen zijn ook voor volmachthouders beschikbaar via Kate. 

 Kate helpt je met alle vragen over je woningkrediet of autoverzekering. 

 Een vraag over beleggen? Stel ze gerust aan Kate. 

Kate is er ondertussen ook op maat van en voor minderjarigen. En geregeld 
steekt ze je tips en inzichten toe om tijd en geld te besparen. 
 

STOP 

DENK 

KLIK? 
 

 

Secure4u 

Kijk uit voor oplichting via de telefoon 

Cyberrisico’s zoals telefoon-, SMS- en Whatsapp-fraude, oplichting via tweede-
handswebsites of veilingsites zijn tegenwoordig schering en inslag.  

Welke scenario’s hanteren oplichters bij een telefoontje? 

1. Robocalls 

Een onbekend nummer… Een robotstem meldt dat Europol of Interpol een 
onderzoek gestart is naar allerlei criminele activiteiten (drugstrafiek, diefstal, 
…). De fraudeur stelt voor om je geld om te zetten in cryptomunten en door te 
storten… naar zijn portemonnee, uiteraard. Het geld is onherroepelijk weg. 
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2. ‘Hallo, met Jan van KBC’ 

De zwendelaar geeft zich uit voor een medewerker van KBC en beweert 
frauduleuze betalingen van jouw rekening te hebben tegengehouden. Hij biedt 
aan om je geld over te schrijven of bij jou thuis langs te komen. 

Wat te doen? 

Is een aanbod te mooi om waar te zijn? Ga er nooit op in! Krijg je een verdachte 
oproep? Haak meteen in en meld het aan secure4u@kbc.be of bel 016 432 000. 

KBC biedt een vangnet voor deze wanpraktijken met de nieuwe CyberSecure-
Verzekering, inclusief waarborg voor: 

❖ financiële schade door fraude en oplichting, 

❖ financieel verlies door identiteitsdiefstal via het internet, 

❖ psychologische bijstand bij reputatieschade via het internet. 

De details vind je op newsroom.kbc.com. 

Ook op safeonweb.be waarschuwt de overheid voor alle mogelijke vormen van 
phishing, zoals valse verkeersboetes of QR-codes, verdachte berichten van B-
post of zelfs over energiesteun. Installeer dus best de app op je smartphone. 
 

 

 

Voorkom een woningbrand 

Het aantal branden in ons land neemt elk jaar toe, zo blijkt uit cijfers van het 
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid. Bovendien gaan de 
energieprijzen nog steeds door het dak, en gaan mensen op zoek  naar 
alternatieven. Maar wees gewaarschuwd, allerhande verwarmingstoestellen zijn 
ook niet zonder risico. Daarom, wapen je. 

‘Je smartphone of laptop opladen terwijl je slaapt, is uit den boze.’ Tim Renders, 
brand-preventieadviseur en auteur van het boek ‘Brandveiligheid thuis’ 
adviseert: 

Hou de inkomhal vrij van 
obstakels 

Laat je schoorsteen vegen 

Branddeken in huis? 

 

❖ Leg niets op je toestel, zeker niet je donsdeken. 

❖ Warm je elektrisch deken vooraf op en schakel uit bij het slapen gaan. 
Gebruik het zeker niet opgeplooid. 

❖ Roken in bed is taboe. 

❖ Sluit alle binnendeuren. Dat geeft je 20 minuten meer tijd om te ontsnappen 
bij een beginnende brand. 

 
Toch opladen? Gebruik alleen de originele en onbeschadigde oplader en leg op 
een onbrandbare ondergrond. 

En plaats voldoende rookdetectors. 
 

 

Voorkom autodiefstal 

In België worden gemiddeld 45 auto’s per dag gestolen. Daarmee staat ons land 
op de Europese ranglijst op plaats 9. Een slechte score.  

Hoe dit onheil te vermijden? 

https://newsroom.kbc.com/nieuwe-kbc-cybersecure-verzekering-biedt-ruime-dekking-tegen-courante-cyberrisicos
https://safeonweb.be/nl
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❖ ‘Laat het voertuigidentificatienummer op elke ruit graveren. Dieven moeten 
dan betalen om het glas te vervangen’, aldus Confused.com. 

❖ Laat je auto in versnelling staan wanneer je parkeert, met de wielen naar de 
stoeprand gericht. Lastiger voor dieven om je wagen weg te slepen. 

Meer nuttige tips vind je hier: www.politie.be. Is het kwaad toch geschied? KBC 
helpt je verder: www.kbc.be. 
 

 

Vakantie 

De hitte heeft het loodje gelegd, het volgende seizoen laat zich al gevoelen. Toch 
nog vakantiekriebels? Of is je inspiratievat voor een daguitstap leeg? KBC-
collega’s hebben indrukken in overvloed, in eigen land of net over de grens. 

Zwevend boven de wijngaarden in het Heuvelland: www.kabelbaancordoba.be. 

Nog een spectaculaire luchtreis. Bezoek het Belgisch paviljoen van de 
Wereldtentoonstelling 2015. Met bonus Biotopia (expo tot 27 november 2022): 
citadelle.namur.be. 

Van strand naar street. Streetart aan de kust: www.visitoostende.be. 

Industrieel Unesco Werelderfgoed in het Ruhrgebied: www.zollverein.de. 

Liefhebber van botanische tuinen? gardens.brussels. 

Combi natuur – cultuur op 45 km van Brussel: villers.be. 

Vliegtuigen spotten met de kleinkinderen? De max! www.brusselsairport.be. 

Oud KB-collega Guy Coemans prijst de Loonse natuur: ‘Als je de wandeling in de 
omgekeerde richting doet, zie je heel andere dingen.’ www.borgloon.be.  

Trip naar Londen? Laat dan zeker Little Venice en het pittoreske Hampstead niet 
links liggen. Je kan er met de boot naartoe. www.visitlondon.com 
 

Op 24 oktober 2022 viert 
KBC Verzekeringen feest. 

Dan is het immers 100 jaar 
geleden dat haar voorloper 

de ‘Belgische Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij’ 

(B.O.V.) werd opgericht. 
Naar aanleiding hiervan een 
terugblik in de praktijk, anno 

1950.       

 

 

Nostalgie of schitterende herinneringen? 

100 jaar KBC Verzekeringen 

Altijd Prijs       

Onlangs bood zich een landbouwer op onze burelen aan en tussen hem en de 
bediende, die hem ontving, ontspon zich het volgende gesprek. 

Landb.: Meneer, ik kom aangeven dat mijn zoon, die zich ook als landbouwer 
gevestigd heeft, eigenaar geworden is van één van mijn twee tractors. 

Bed.: Da’s goed. Wij zullen eens uw dossier opzoeken en dan zien. 

Bed.: U zei dat U twee tractors hadt; volgens uw polis is er toch maar één 
verzekerd. 

Landb.: ’t Is mogelijk, Meneer, maar het waren toch juist twee dezelfde. 

Bed.: Allemaal goed en wel, maar welke van de twee was er dan verzekerd? 

Landb.: Wel, Meneer, die welke een ongeval zal veroorzaken! 

https://www.politie.be/5454/vragen/preventie/autodiefstal-en-autokraak-voorkomen
https://www.kbc.be/particulieren/nl/verzekeren/voertuig/schade-of-diefstal/wat-doen-bij-autodiefstal.html
https://www.kabelbaancordoba.be/nl/
https://citadelle.namur.be/nl/node/126
https://www.visitoostende.be/nl/thecrystalship
https://www.zollverein.de/
https://gardens.brussels/nl/groene-ruimten/tenboschpark
https://villers.be/nl/bezoeken
https://www.brusselsairport.be/nl/onze-luchthaven/brussels-airport-en-jij/vliegtuigen-spotten/bereikbaarheid-spottersplatformen
https://www.borgloon.be/wandelen
https://www.visitlondon.com/things-to-do/london-areas/hampstead


 

20 

 

Dat zou een mop kunnen zijn, ware het niet echt gebeurd. Het is in alle geval 
kenschetsend voor de mentaliteit van sommige verzekerden. 

Zonder veel omhaal van woorden is hiermee ook aan de agenten uitgelegd 
waarom het noodzakelijk is elk voorstel zo volledig mogelijk in te vullen en hierin 
alle gegevens op te nemen die nodig zijn tot de identificatie van het te verzekeren 
voertuig.      

Bron: Huisorgaan van de Assurantie van de Belgische Boerenbond, mei 1950. 

 

 

 

Uitsmijter 

In een verandering van tijdperk… 

In 1974 werd de Japanse legerofficier Hiroo Onoda gevonden in de wildernis van 
het Filippijnse eiland Lubang. Bijna dertig jaar lang had hij er zijn eigen guerilla-
oorlog gevoerd tegen de lokale autoriteiten, in de rotsvaste overtuiging dat de 
Tweede Wereldoorlog nog volop aan de gang was. 

Na de capitulatie in september 1945 bracht Japan zijn buitenlandse 
strijdkrachten in onherbergzaam gebied op de hoogte door pamfletten uit 
vliegtuigen te strooien. Onoda had die wel gezien, maar ‘er stonden te veel 
fouten in om waar te zijn’, vertelde hij achteraf. ‘Ik dacht dat het een valstrik van 
de Amerikanen was.’ 

Omdat Onoda na de oorlog niet tevoorschijn kwam, ging men ervan uit dat hij 
dood was. Uiteindelijk werd hij in 1974 gevonden door een Japanse student die 
zich in het verhaal had vastgebeten. Pas na een officieel bevel van een – intussen 
bejaarde – commandant was Onoda bereid om te missie af te breken. 

Onoda keerde naar Japan terug, gekleed in zijn tot op de draad versleten 
legeruniform en met een Arisaka Type 99-geweer over de schouder. Het leek 
alsof hij uit een teletijdmachine was gestapt: hijzelf een fossiel uit een oorlog die 
iedereen wilde vergeten, het land bijna onherkenbaar veranderd door de 
technologische vooruitgang. Kun je je de schok van Onoda voorstellen toen hij in 
Tokio de wolkenkrabbers aanschouwde en de wirwar van snelwegen, auto’s en 
lichtreclame? 

De levensles in dit relaas zou kunnen zijn: verandering gebeurt idealiter 
geleidelijk aan. Maar minstens zo belangrijk: verzorg je spelling, anders gelooft 
niemand een woord van wat je schrijft. 

En laat net dit onwaarschijnlijke verhaal filmmaker Werner Herzog geïnspireerd 
hebben voor zijn eerste roman, ‘Het schemeren van de wereld’. 

Een straf stukje geschiedenis: www.bing.com. 
 

 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 2023. 

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=hiroo+onoda&docid=608036647933711754&mid=BE2E4D65C90DFDEA0AA4BE2E4D65C90DFDEA0AA4&view=detail&FORM=VIRE
mailto:sociaalfonds@kbc.be?subject=Trefpunt%20digitaal

