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Wie blij is met kleine dingen, zal heel de dag genieten.

Goede vrienden,
Het spreekwoord zegt: ‘na regen komt zonneschijn’, maar dit jaar was het
anders. Een zonovergoten droge zomer werd spijtig genoeg gevolgd door
neerplensende regenvlagen. Alsof men hierboven eindelijk geluisterd heeft naar
het klaaggezang van onze politiekers en snel het bodemwater opnieuw op peil
wil brengen.
In ons juni nummer hadden we het al over de gevolgen van de coronapandemie
en erg genoeg is dat liedje nog altijd niet uitgezongen. Na een eerste lange
strofe volgde een kort refreintje, maar uiteindelijk zijn we nu echt aan de
tweede strofe begonnen. Hopelijk duurt ze niet te lang. Daarom willen wij nog
eens benadrukken dat we het fijn zouden vinden, mocht ieder van ons zich strikt
aan alle corona-maatregelen houden. Dat is immers de enige juiste manier om
snel onze vrienden terug te zien op de activiteiten van de Kringen.
We lieten dit voorjaar de enquête over Trefpunt los op al onze leden en tot onze
algehele voldoening heeft een groot aantal onder u ze ingevuld, waarvoor onze
oprechte dank. Op basis van jullie input gaat SOFO in samenwerking met de
kringvoorzitters aan de slag om jullie een bestendig bindmiddel met onze
vroegere werkgever en onze collega’s uit de andere Kringen aan te bieden. In
het volgend nummer lees je hier meer over.
We beseffen dat dit voor ieder van ons een moeilijke periode is, een veel te
lange moeilijke periode. Daarom hebben we in dit nummer, naast nieuwtjes van
KBC en van Cera, gezorgd voor enkele ontspanningstips tijdens de donkere
jaarwisselingperiode. Ook zijn er opnieuw heel wat suggesties voor
museumbezoekjes en leuke boeken. En misschien kunnen we die periode ook
aanwenden om wat meer vertrouwd te raken met de technische vooruitgang.
Kinderen of kleinkinderen uit je vaste bubbel kunnen je hierbij zeker helpen.
We wensen jullie veel leesplezier en vermits het volgende nummer pas in 2021
verschijnt wensen we jullie nu al een fijn eindejaar en een spetterend begin van
wat hopelijk het jaar wordt dat we corona kwijt spelen.
Hou het gezond en geniet van alles wat op een veilige manier mogelijk blijft.
Paul Saye
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Nieuws uit Sociaal Fonds KBC
De collectieve hospitalisatieverzekering bij KBC
Nu de wereld getroffen wordt door een pandemie, rekenen mensen meer dan
ooit op hun hopitalisatieverzekering. Dit nummer van Trefpunt wil een overzicht
geven van wie en wat gedekt is door de collectieve hospitalisatieverzekering en
hoe je hierop beroep kan doen.

Wie is er verzekerd?
De collectieve hospitalisatiepolis stond open voor nieuwe toetredingen voor wie
met pensioen ging vóór 1 januari 2016. Indien je een individuele polis afsloot,
kan je voor meer informatie terecht bij je KBC-kantoor of KBC-agent.
Afhankelijk van de doelgroep is er een andere premie en franchise van
toepassing. Deze zetten we hieronder nog even op een rijtje. De huidige
voorwaarden zijn van toepassing voor 2020 en 2021. Eind 2021 wordt de polis
naar tweejaarlijkse traditie herbekeken. Eventuele wijzigingen zullen dan ook
worden gecommuniceerd.
Bent u met pensioen gegaan voor 1/1/2006?
Wie met pensioen gegaan is voor 1 januari 2006, geniet kosteloos van de
collectieve hospitalisatiepolis. De premie voor de gezinsleden wordt betaald
door de gepensioneerde zelf en bedraagt afhankelijk van de leeftijd:
leeftijd
0-24
25-60
61-65
66-70
70+

premie
3,84
7,68
28,85
28,85
38,42

De vrijstelling of franchise bedraagt 239 euro wanneer u kiest voor een
meerpersoonskamer en 650 euro als u kiest voor een eenpersoonskamer.
Bent u met pensioen gegaan tussen 1/1/ 2006 en 31/12/2015?
Wie met pensioen gegaan is tussen 1 januari 2006 en 31 december 2015 betaalt
een deel van de premie zelf. Het overige deel wordt door KBC ten laste
genomen.
leeftijd

0-24
25-60
61-65
66-70
70+

gepensioneerden
premie ten
premie ten laste van
laste van KBC gepensioneerde

gezinsleden
premie ten
laste van KBC

/
/
7,74
7,74
7,74

0
0
0
0
0

/
/
19,16
19,16
19,16

Premie ten
laste van
gezinslid
3,84
7,68
26,9
26,9
26,9

De vrijstelling of franchise bedraagt 239 euro wanneer u kiest voor een
meerpersoonskamer en 650 euro wanneer u kiest voor een eenpersoonskamer.
Bent u een weduwe(naar) of wees van een voormalige KBC’er?
De weduwe(naar) of wees betaalt de premie zelf. Indien de hoofdaangeslotene
jonger is dan 61 jaar, vindt u de premie terug in de kolom ‘categorie A’
afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde. Is de hoofdaangeslotene ouder
dan 61 jaar, dan vindt u de premie terug in de kolom ‘categorie B’ afhankelijk
van de leeftijd van de verzekerde.
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leeftijd
0-24

categorie A:
jonger dan 61 jaar
5,8

categorie B:
vanaf de leeftijd van 61 jaar
3,84

25-60

11,61

7,68

61-65

23,22

26,9

66-70

40,64

26,9

70+

58,06

38,42

franchise

50 euro meerpersoonskamer
250 euro eenpersoonskamer

239 euro meerpersoonskamer
650 euro eenpersoonskamer

Hoe ben je verzekerd?
De hospitalisatieverzekering vergoedt medische kosten, voor zover die niet
reeds door het ziekenfonds worden terugbetaald naar aanleiding van een
opname in een ziekenhuis na ongeval of ziekte of als je lijdt aan een van de 31
zware ziektes vermeld in de polis.
Daarnaast zijn ook de medische kosten in een bepaalde periode voor (3 maand)
en na (6 maand) deze ziekenhuisopname verzekerd (de zogenaamde ‘pre- en
postperiode’).
Specifiek in het kader van een corona-besmetting: als je wordt opgenomen in
een Belgisch ziekenhuis, dan ben je steeds verzekerd. Louter ambulante kosten
(los van een (dag)opname) zijn niet verzekerd in deze polis, tenzij ze verbonden
zijn aan een zware ziekte. Word je in het buitenland opgenomen dan ben je
beperkt verzekerd. Heb je een reisbijstandsverzekering afgesloten, dan is de
dekking hiervan in principe ruimer. Goed om te weten is ook dat er bij KBC geen
uitsluiting is als je besmet raakt in een hoog risicogebied (rode zone).

Hoe beroep doen op de hospitalisatieverzekering?
KBC Mobile
KBC wil in de huidige strategie inzetten op digitaliteit. Met de KBC Mobile-app is
het mogelijk om digitaal schade aan te geven (zowel in geval van
ziekenhuisopname als andere schade). Via deze app op je smartphone kan je
24/24 aangifte doen. Je hoeft niet langer een afzonderlijke app (zoals de KBC
Assist-app) te downloaden.
Je krijgt een bevestiging van je aangifte met jouw dossiernummer. Deze info is
steeds raadpleegbaar bij 'Mijn aangiften'. Je vindt hier ook andere nuttige
informatie zoals het nummer van de AssurCard die je in het ziekenhuis nodig
hebt. Bij ‘De terugbetaling’ vind je de streepjescode terug die je bij de apotheek
kan gebruiken. Deze kan de kosten zo ook via Assurpharma elektronisch
doorsturen naar KBC.
KBC Touch
Via KBC Touch kan je ook aangifte doen door je aan te melden in Touch op je
laptop of tablet. Door eerst ‘Gezin’ en daarna je ‘Hospitalisatieverzekering’ te
selecteren, kan je de aangifte starten.
Door deze digitale weg in te slaan, draag je bovendien bij om de beheerskosten
in de toekomst te beperken en de premies betaalbaar te houden.
Telefonisch
Je kan ook nog steeds telefonisch aangifte doen van je schade via het gratis
nummer 0800 900 68 (elke werkdag van 8 tot 12u en van 13 tot 17u).
Schriftelijk
Richt je tot KBC Verzekeringen, schadedienst gezondheidszorg – SHO, Professor
Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven.
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AssurCard
Bij zowel digitale als telefonische aangifte kan je gebruik maken van je
AssurCard. Deze ziet eruit als een bankkaart en vereenvoudigt de
administratieve en financiële beslommeringen bij een ziekenhuisopname. Het
voordeel is dat je bij een opname niets zelf betaalt aan het ziekenhuis. KBC
betaalt je opnamefacturen rechtstreeks, wat het derdebetalerssysteem wordt
genoemd. Het enige bedrag dat jezelf nog moet betalen is de vrijstelling en het
saldo dat noch het ziekenfonds, noch de aanvullende verzekering dekt.

Gezondheid
Tijdverdrijf in coronatijden
Vermits er alleen maar iets te doen is zonder publiek zijn we min of meer
genoodzaakt om heel veel televisie te bekijken. En dan besluipt ons al snel het
gevoel dat dit het enige is dat we nog kunnen doen.
Actief bezig zijn
In een vorig nummer van Trefpunt vertelden we dat er nog heel wat andere
mogelijkheden zijn om positief bezig te zijn. Een kleine wandeling of fietstochtje
werken zeker ontspannend.
Maar met de winter straks voor de deur wordt dit voor velen onder ons
misschien moeilijk. Denksporten brengt dan zeker soelaas.
Met deze puzzels ben je zeker een tijdje zoet:
beeldpuzzels: je vindt ze makkelijk op het internet met de zoekterm jigsaw,
brein-apps: maak kennis met Braingymmer, Peak, Elevate en Braindots op Radio1,
puzzelboekjes: een veelzijdig puzzelboekje met eveneens een knipoog naar woorden uit de
sociale media koop je in de webwinkel van Seniorweb; ook in krantewinkels kan
je terecht voor allerlei soorten puzzelboekjes zoals woordzoeker, kruiswoordraadsels of Sudoku,
andere spelletjes: vind je op seniornet/spellen.
Succes ermee en hopelijk verdwijnt het virus in België even snel als bij Donald
Trump.

Klaar voor de griepprik?
Het griepseizoen staat in het najaar weer voor de deur. Zoals elk jaar worden de
griepvaccins aangekocht, dit jaar 2,9 miljoen stuks voor ons land.
Risicogroepen krijgen voorrang
Door de corona-epidemie koos de overheid ervoor om het griepvaccin gefaseerd
ter beschikking te stellen, zodat risicogroepen eerst gevaccineerd zijn mocht er
een tekort dreigen. Het coronavirus slaat immers toe op de luchtwegen en dat
doet het griepvirus ook.
Contacteer je arts
Heb je een chronische ziekte of ben je 65-plus, neem dan tijdig contact op.

KBC in de samenleving
Kom op tegen Kanker: dikke merci!
Voor het eerst in 25 jaar ging Kom op tegen Kanker voluit voor een online
verkoop van de plantjes van 1 tot 20 september. 193 363 azalea’s gingen de
deur uit waarvan zo’n 10 000 plantjes werden weggeschonken aan de zorg. Een
warm gebaar en blijk van waardering voor zij die al maanden in de vuurlinie
staan in de strijd tegen het coronavirus.
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De plantjesactie bracht 1 353 541 euro op die Kom op tegen Kanker kan
gebruiken om zorgprojecten voor patiënten en hun naasten te financieren.

Actie: het Grootste Lichtpunt tegen Kanker
Van 19 oktober tot 13 november kan je voor 25 euro een lampionnetje kopen
dat mee het grootste lichtpunt zal vormen van Kom op tegen Kanker. Als trouwe
partner van Kom op tegen Kanker, ondersteunt KBC uiteraard deze actie. Jij
ook? Ga dan naar www.lichtpuntjestegenkanker.be en koop jouw lampje.

Solidariteitsactie KBC: ‘bij ons thuis’
KBC erkent collega’s en gepensioneerde KBC’ers die zich inzetten voor een
sociaal doel. Een van hen is Paul Beller. Hij en andere vrijwilligers van de vzw Bij
ons Thuis bieden basisbehoeften aan vluchtelingen die in het Hageland
aankomen. Kijk naar dit inspirerend filmpje (4,5 min) en kom te weten wat ze
met de steun van KBC hebben gedaan.

Atelier Groot Eiland of sociale economie
Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk mensen die het moeilijk hebben,
ondersteunen in hun zoektocht naar werk en zo armoede bestrijden. Via
werkervaring, opleiding, arbeidszorg en jobcoaching doen mensen ervaring op
in de keuken en het restaurant, de schrijnwerkerij, de biowinkel en de
stadslandbouw. Kwaliteit en duurzaamheid gaan hand in hand met sociaal
ondernemen.
Bezoek het restaurant Bel Mundo
Je kan er dagelijks terecht voor een heerlijke dagschotel. Op donderdag- en
vrijdagavond is er een uitgebreid diner en op zondag presenteren de chefs een
brunch in buffetvorm. De zaal van Bel Mundo huur je voor een feest of receptie.
Meer info
Bezoek de site of Bekijk dit filmpje (1,5 min).

Een boek lezen en zo de samenleving helpen? Het kan!
Voel jij je geroepen om een non fictie boek in jouw interessesfeer te lezen en
het boek samen te vatten? Lees dan zeker verder. Want Surf Studio, het
innovatiecentrum van KBC, heeft het idee om samen met jou al lezend te
werken aan een betere wereld.
Digitaal boekenforum
Het idee van Surf Studio is een digitaal boekenforum met vraag en aanbod:
• mensen met weinig tijd vragen om een welbepaald boek samen te vatten,
• mensen met interesse in de materie geven aan dat ze de samenvatting
willen maken.
Voor een betere wereld
Je post je samenvatting op het forum met auteursrecht: hoe beter de reviews,
hoe meer leden de samenvatting lezen, hoe meer extraatjes je kan verdienen én
hoe groter de steun aan goede doelen en verenigingen. Tegelijk leer je
levenslang en houd je je geest scherp.
Interesse?
Surf Studio wil peilen naar de interesse van vraag en aanbod. Heb je zin om af
en toe een boek te lezen en samen te vatten, neem dan deel aan deze enquête
tot 2 november.
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Cera nodigt uit
Webinar: wat gebeurt in je hoofd bij dementie?
Welke factoren spelen een rol bij het ontstaan van de aandoening? Hoe groot is
de kans dat je het krijgt? En wat gebeurt er dan precies in je hoofd? Wat zijn de
belangrijkste tekenen die kunnen wijzen op dementie?
Tijdens de webinar krijg je wetenschappelijke antwoorden over de
veranderingen in het hoofd van mensen met dementie. Aan het woord komt
Professor Mathieu Vandenbulcke, ouderenpsychiater en als arts actief in de
geheugenkliniek van Gasthuisberg.
Na de uiteenzetting van Professor Mathieu Vandenbulcke kun je vragen stellen.
Waar: webinar via je pc.
Wanneer: 16 november 2020 19:30 - 20:30 uur.
Inschrijven: gratis via www.cera.coop: ga naar het inschrijvingsformulier
onderaan de pagina en schrijf je in. Je ontvangt een elektronische uitnodiging.

Fototentoonstelling ‘Ik, Jij, samen MENS’
In Vlaanderen leven 132 000 mensen met dementie. Samen met
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, stad Leuven en Memo Leuven zet Cera
in op een genuanceerde beeldvorming over deze aandoening. Fotograaf Leo De
Bock toont wat mensen met dementie nog wél kunnen en dat ze volwaardige
ménsen zijn. De keuze van zijn tentoongestelde foto’s liet hij aan hen over.
Leuk extraatje
Als lezer van Trefpunt biedt Cera je een drankje aan in een van de naburige
drankgelegenheden. Ter plaatse krijg je een bonnetje.
Waar: Cera, Muntstraat 1, Leuven.
Wanneer: tot 24/12 – de expo is vanaf 19/10 wegens Corona een 1 maand
gesloten - alle info over heropening en over de sluitingsdagen vind je op de site.
De tentoonstelling is gratis. Vooraf reserveren hoeft voorlopig niet.
Digitaal: ben je nu al benieuwd naar de foto’s, dan verwijzen we graag naar
www.cera.coop voor de digitale foto’s en enkele filmpjes.

Duurzaam Ondernemen
In vogelvlucht
KBC Real Estate financiert groenste winkelcomplex van België
De eerste steen van het retailpark Malinas in Mechelen is gelegd. De
ontwikkelaar-investeerder wil er het groenste winkelcomplex van België van
maken. Een strikt handelsvestigingsconvenant moet leegloop van het
stadscentrum voorkomen.
KBC pakt uit met energiescan voor bedrijven
KBC is een strategisch partnerschap aangegaan met Encon. Samen kunnen ze
grote en kleine ondernemingen helpen om op relatief korte termijn hun
ecologische voetafdruk te verkleinen en zich zo voor te bereiden op de
toekomst. Belgische ondernemingen die een duurzaam krediet afsluiten bij KBC,
genieten van een belangrijk rentevoordeel.
Corona-virus geeft fietsleningen en groene leningen vleugels
Het aantal fietsleningen kende dit jaar een spectaculaire groei van maar liefst
40% tegenover 2019. Het totaal aantal renovatieleningen steeg sinds maart met
63% en het aantal groene leningen verdubbelde tegenover dezelfde periode.
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Met een heel scherp tarief voor groene leningen wil KBC een grotere bijdrage
leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving.
Wil jij renoveren? Bereken dan je winst voor 39 euro
Voor 39 euro kan je een vrijblijvende energiescan aanvragen met volledige
winstberekening samen met heel wat tips en suggesties. Je beslist zelf of je de
renovaties wilt laten uitvoeren of niet. Lees de voordelen op www.kbc.be.
Impact van de klimaatopwarming op bankieren en verzekeren
Door de opwarming van de aarde dreigen meer en meer huizen in
risicogebieden, de komende decennia te overstromen en potentieel in waarde
te dalen. Financiële instellingen bereiden zich daar best op voor, door
bijvoorbeeld bij het afsluiten van kredieten rekening te houden met de locatie
van woningen, iets wat KBC aan de verzekeringskant al langer doet.
Andere effecten van klimaatopwarming zoals langdurige droogte, kunnen
impact hebben op de productiviteit van landbouwactiviteiten of op de
bevoorrading van bedrijven via waterlopen. Nog heel wat werk aan de winkel
dus.

In de kijker
Rudi Peeters, directeur ICT, over de toekomst
Rudi Peeters werd geïnterviewd voor een podcast van het communicatie-bureau
Sigmund. Om Rudi, en het interview, aan te kondigen nemen we graag de
woorden van Sigmund over:
‘Rudi Peeters, CIO van de KBC Group in Leuven. Van opleiding is hij bioloog,
gespecialiseerd in ecologie. Bij alles wat hij doet, gelooft hij sterk in de natuur.
Zijn nieuwsgierigheid is de rode draad doorheen het leven.
Voor hem is het leven een speeltuin waar hij iedere dag kan bijleren. Met deze
ingesteldheid heeft hij ongetwijfeld een interessante visie over onze
veranderende samenleving. Hoe denkt hij over onze vroegere, huidige en
toekomstige manier van werken?’
Beluister de podcast of lees het interview op hybridchange.eu.

Hip, hip, hoera!... Eindelijk!!!
Waw! Wat een heerlijk gevoel. Na welgeteld zes maanden eindelijk onze
vrienden van de wandelhobbyclub teruggezien. We hadden al enkele weken het
geluk om terug te kunnen petanquen in een corona-vrije omgeving, maar dit
hier was toch wat anders. Een wandeling mét vrienden én officiële gidsen in het
mooie Brabantse Affligem door de natuurrijke velden en bossen van de eens zo
machtige benedictijnenabdij: wat wil je meer om de start van het
coronawandelen in te luiden. Regen was beloofd maar is gelukkig uitgebleven.

Heel wat oudgedienden hadden niet ingeschreven want de vrees van die
risicogroep is terecht. Anderen hadden afgezegd omdat er in de school of de
opvang van de kleinkinderen virussen rondwaarden en enkelen waren het
blijkbaar vergeten. Ja, als je al zo lang niets meer te doen hebt dan kijk je ook
veel minder naar je agenda en dan geraakt het al snel uit je geheugen.
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Maar wie er was heeft er van genoten. Het viel op dat er heel wat jong
gepensioneerden en zelfs nieuwelingen op het appél waren. Meerdere oude
getrouwen waren moeilijk te herkennen achter hun mondmasker. Hier en daar
al een grijs haartje meer of een totaal ander kapsel maakt de identificatie
trouwens nog veel moeilijker. Maar eens herkend, wordt alles snel weer heel
gewoon of het pas gisteren was dat we elkaar nog zagen.
Met de eerste wandelstappen dempt het gebabbel eventjes want men moet aan
het tempo wennen. Maar eens de cadans er in zit beginnen de tongen toch
opnieuw los te komen. Een nieuwelinge is zo ontzettend blij dat een vroegere
collega aangedrongen heeft om toch maar mee te gaan naar deze eerste
wandeling. Een kersverse opa vertelt met trots over zijn vierde kleinkind dat in
volle coronacrisis werd geboren. Iemand heeft het over het beleggingsforum en
een ander vertelt dat ‘sommige’ ouderen het toch wel erg moeilijk hebben met
de razendsnelle evolutie van de automatisering in de bank. Anderen, die in het
bestuur van een vereniging zitten in hun gemeente, vertellen over de
moeilijkheden die ze ondervinden om hun werking opnieuw in de startblokken
te krijgen.
Vermits we elkaar al lang niet meer gezien hebben vragen we of iemand nog iets
gehoord heeft van de een of andere ex-collega. En uiteraard moet ook de
politiek er aan geloven: de aanpak van de coronapandemie en de al of niet
vorming van een nieuwe regering zijn immers lollige items om van te snoepen.
Het is voor politiekers trouwens gemakkelijker om een naam voor een regering
te vinden, dan om die regering zelf op poten te zetten.
Je merkt dat wandelen niet alleen gezond is om je longen open te zetten, het
wandelen verruimt ook je horizon. En als je gedurende de hele wandeling je
mondmasker ophoudt dan kan je om de halve kilometer switchen van
wandelpartner. Heel wat deelnemers hebben trouwens de volledige wandeling
uitgestapt met het mondmasker en dat zonder ook maar één keer flauw te
vallen of in ademnood te geraken.
Het pintje achteraf, aangeboden door de Seniorenclub op een groot terras was
de klap op de vuurpijl. Misschien was dit zelfs de laatste dag van het jaar dat we
dit nog kunnen meemaken. We hebben in elk geval met volle teugen genoten én
van het drankje én van het gezelschap. We zien echt uit naar de volgende
wandeling.
Een gelukkige wandelaar uit het Brusselse.

Tentoonstellingen
Hotel Beethoven
In het kader van de festiviteiten rond de 250ste verjaardag van Beethoven
wordt in Bozar een originele tentoonstelling georganiseerd die wil laten zien hoe
groot zijn invloed was op verschillende kunsten en niet enkel op muziek.
De bezoeker krijgt niet alleen te zien maar ook te horen via een auditief traject
gekoppeld aan een programma van life-evenementen.
Waar: Bozar, Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel.
Wanneer: van 13/10 tot 7/1/2021.
Meer info: www.bozar.be.
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Giacometti (1901-1966) en de menselijke figuur
Deze tentoonstelling belicht drie decennia uit de carrière van deze Zwitserse
beeldhouwer met bovendien een terugblik op zijn na-oorlogs werk.
Giacometti had toen vaak contact met J.P. Sartre, wiens existentialistische
filosofie hij deelde.
De expo presenteert 35 beelden uit de collectie van de Fondation Giacometti en
litho’s uit zijn befaamd boek ‘Paris sans fin’. De kunstenaar werkte 10 jaar aan
dit boek met 150 platen. Het is een soort dagboek, een reis in beeld door het
dagelijkse leven, met liefdes en vriendschappen.
Waar: La Cite Miroir, Place Xavier-Neujean 22, Luik.
Wanneer: van 17/10 tot 17/1/2021.
Meer info: www.citemiroir.be.

Warhol (1928-1987),the American dream factory
Deze expo geeft een snelle, flitsende maar toch grondige samenvatting van
Andy Warhols leven en werk en van de tijd waarin hij leefde. Ruim 100 originele
werken worden tentoongesteld en met audio gecommentarieerd.
Waar: Musee de la Boverie, Parc de la Boverie, 4020 Luik.
Wanneer: tot 28/2/2021.
Meer info: www.expo-factory.be.

Be Modern: van Klee tot Tuymans
Met deze tentoonstelling wordt in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten te
Brussel een collectie moderne en hedendaagse kunst uit binnen-en buitenland
in de kijker gezet. Het is een selectie van 150 schilderijen, sculpturen en werken
op papier. Verder is in dit museum ook nog de permanente expo Bruegel, the
Originals te zien met de meesterwerken van Pieter Bruegel de Oude.
Waar: KMSK, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel.
Wanneer: van 2/10 tot 24/1/2021.
Meer info: www.fine-arts-museum.be.

100 x Congo. Een eeuw Congolese kunst in A’pen
Exact honderd jaar geleden werd de Scheldestad eigenaar van zo’n 1 500 kunsten gebruiksvoorwerpen. Gaandeweg groeide de collectie tot 5 000 stuks. Het
MAS selecteerde honderd blikvangers voor deze tentoonstelling. Hierbij wordt
de discussie rond dekolonisatie en teruggave niet uit de weg gegaan. Congolese
onderzoekers en kunstenaars spreken zich op deze expo hierover uit.
Waar: MAS, Hanzestedenplaats 1, 2000 Antwerpen.
Wanneer: nog tot 28 maart 2021.
Gratis: elke laatste woensdag van de maand.
Meer info: www.mas.be.

Podcast
glorie en schaduw van Louis XIV
Meesterverteller Johan Op de Beeck doet het levensverhaal van De
Zonnekoning uit de doeken. Verwacht u aan een weergaloos verhaal, vol van
anekdotes, soms smakelijk, soms bijzonder onsmakelijk en gruwelijk.
Je kan alle afleveringen volledig gratis downloaden op www.Klara.be.
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Literatuur
Het Lortcher syndroom
Zo heet de eerste roman van Dimitri Leue, naar de gelijknamige voorstelling van
zijn oom Warre Borgmans waarin hij de voorbije jaren speelde.
'De appel valt niet ver van de boom' is hier niet alleen toepasselijk omdat beide
heren in het theater zitten, maar ook omdat de kans op Alzheimer in hun familie
groot is. Het Lortcher syndroom, doopte Warre dat. Zijn moeder was verre
familie van een tak die Lortcher heette.
Meer info: Standaard Boekhandel.

De nieuwe politiek van Europa
Improvisatie en Oppositie, de nieuwe politiek van Europa (2017)
De auteur Luuk van Middelaar is Nederlands historicus en politiek filosoof en
speech schrijver geweest van Herman Van Rompuy. Haarfijn beschrijft Van
Middelaar hoe de gebeurtenissenpolitiek zich ontpopt als antwoord op de
overrompelende onvoorspelbaarheid van de geschiedenis. Deze nieuwe politiek
wil vorm geven, niet aan het einde van de geschiedenis maar aan het begin. Van
Middelaar biedt perspectief, schept helderheid in over elkaar heen tuimelende
crises, spanningen en conflicten, en zet de grote lijnen uit. Europa is
ontegenzeglijk in een politiek revolutionaire fase beland.
Meer info: www.langzullenwelezen.be.

Beleggen
Matti, de eerste slimme beleggingsassistent
Heb je als belegger geen tijd of zin om elke dag je aandelenportefeuille op te
volgen, maar wil je toch zelf de touwtjes in handen houden? Dan heb je Matti,
de slimme beleggingsassistent van Bolero. Het enige wat je moet doen, is een
aantal vragen over jezelf beantwoorden.
Om jou een gespreide beleggingsportefeuille voor te stellen, op maat van jouw
profiel, moet Matti je namelijk eerst wat beter leren kennen. Geloof je
bijvoorbeeld sterk in technologie of in duurzaamheid? Dan kan je die
voorkeuren meegeven zodat Matti er rekening mee kan houden voor je
portefeuille.
Simuleer wat je beleggingsassistent je kan opbrengen via Matti van Bolero.

De wereld evolueert razendsnel: surf mee met KBC
De wereld evolueert razendsnel. Dit brengt uitdagingen en opportuniteiten met
zich mee. Voor ondernemingen is het cruciaal om oplossingen te bieden voor
nieuwe en toekomstige noden. Beleggers die succesvol weten mee te surfen,
plukken hiervan de vruchten op lange termijn. Deze trends geven onze toekomst
een beslissende wending: vergrijzing, digitalisering, consumptie, innovatie,
verstedelijking en energie. Lees er alles over in deze scrolpage.

10

Internal

Duurzaam Beleggen tegen droogte en wapens
Beleggen tegen droogte
Ondanks de recente regenval blijven we kampen met zeer lage
grondwaterstanden. Sinds het begin van de metingen in 1901 was het
neerslagtekort nooit groter dan dit voorjaar. Dat is ongezien, maar helaas een
zeer tastbaar gevolg van de klimaatverandering. Droogte blijft een acuut
probleem en is een van de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst. Als
belegger kunt u uw bijdrage leveren door duurzaam te beleggen tegen droogte.
En je kan zelf ook heel wat doen. Hoe je de droogte te lijf gaat en duurzaam
belegt, lees je op deze scrolpage met verhelderend filmpje (2,5 min).
Nultolerantie van wapens
21 september werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale
Dag van de Vrede. Op die dag vraagt de VN aandacht voor wereldvrede en roept
op tot tijdelijk staakt-het-vuren in een gevechtszone om toegang tot
humanitaire hulp mogelijk te maken. Een mooi moment voor KBC Asset
Management om de nultolerantie van wapenproductie in zijn fondsen toe te
lichten in deze scrolpage.
Wist je dat?
Beleggen in fondsen bij KBC al kan vanaf 25 euro? Alle info vind je op
www.kbc.be.

Nieuw in Mobile en Touch
Schadedossiers lichamelijk ongeval opvolgen
Schadedossiers auto en rechtsbijstand kan je perfect opvolgen in Mobile of
Touch. Nu kan dit ook voor een lichamelijk ongeval.
Je vindt alle belangrijke info over je schadedossier terug op een tijdslijn in de
digitale schadezone van je Mobile of Touch. Als we informatie nodig hebben,
dan vragen we je dat gewoon digitaal, en je kan ineens de vragen
beantwoorden. Zo neem je een foto met je smartphone of laadt een bestand
op, en stuurt de bewijzen door naar KBC. De schadebeheerder kijkt nog even na
of de kosten terecht zijn, en als alles in orde is, dan krijg je een berichtje op je
digitale tijdslijn : ‘Je kosten zijn vergoed’. Simpel.
EFMA Innovation Award
Met de schade-afhandeling in KBC Mobile ging KBC dit jaar weer voor goud!

Goal Alert op het Mobile aanmeldscherm van KBC
In de pers - 16/7/2020: KBC koopt rechten Belgisch voetbal
De geschreven pers, Eén, Kanaal Z, Radio 1, … ze waren allemaal geïnteresseerd.
Een bank houdt zich toch in eerste plaats bezig met kredieten, beleggingen,
betalingen? Maar voetbal op onze Mobile? Huh?
Met ‘Goal Alert' kunnen alle voetballiefhebbers op KBC Mobile hoogtepunten
tijdens een match én alle samenvattingen op het einde van het voetbalweekend
bekijken. Voor klanten met een plusrekening is de service gratis, voor nietklanten is er een beperkte maandelijkse kost.
Go Alert nog niet geactiveerd op je Mobile? Zeker doen! www.kbc.be.

Uitstapjes worden nog leuker
Via KBC Mobile kan je nu ook je pretparktickets bij Plopsa en Bobbejaanland
aankopen via Extra Diensten. En wist je dat je ook al een tijdje filmtickets bij
Kinepolis kan aankopen vanuit Mobile?
Meer dan genoeg opties dus om jouw vrije tijd te regelen via KBC Mobile.
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Online shoppen
Is jouw vereniging al lid van Trooper?
Moeilijke tijden
Geen mosselfestijn, geen dansshow, geen quiz, geen wafelbak… Covid-19 heeft
serieus wat roet in het eten, zeg maar in de kas van de verenigingen gestrooid.
Gemiddeld zagen verenigingen de helft van hun werkingsmiddelen wegslinken.
Maak jouw vereniging lid van Trooper
Mobiliseer je leden en sympathisanten om zoveel mogelijk online te shoppen.
Geniet van kortingsbonnen en andere leuke acties die Trooper opzet. Per shop
en per aankoop gaat er gemiddeld 5% commissie van het aankoopbedrag
rechtstreeks naar de kas van jouw vereniging.
Hoe word je lid?
Op de website van Trooper vind je een registratieformulier. Vul alles mooi in, en
hup, 5 minuten later is jouw vereniging een Troopervereniging.

Blijf op de hoogte van de creativiteit van hier
Wonen, mode, kunst, films, videogames, noem maar op. Met de keuze voor
Belgisch maak je de dromen waar van ondernemers van hier én gun jij jezelf de
leukste aanwinsten.
Persoonlijk assistent
Ons land telt een pak talent, wat je stijl of budget ook is, met Belgische creaties
zit je altijd goed. schrijf je in op de nieuwsbrief en laat je persoonlijk assisteren.

Betalen op Europese webshops wordt nog veiliger
Vandaag is je kredietkaartnummer vaak genoeg om online te betalen, vooral op
buitenlandse websites. Met de nieuwe Europese richtlijn zal je voor de
afrekening van je aankoop meer moeten authentificeren dat jij het écht bent
door middel van tweestapsverificatie ‘2FA’: vingerafdruk, code via GSM…
Deadline eind 2020
Om te voorkomen dat er op het einde van het jaar nog handelaren zijn die hun
webshop niet hebben aangepast vraagt Europa aan de banken om vanaf einde
augustus geleidelijk alle betalingen afkomstig van webshops die niet klaar zijn,
te weigeren.

Secure4U
Wat hebben onderbroeken en paswoorden gemeen?

Kies keurig
Kies een sterk wachtwoord. Hoe langer, hoe beter! De lengte die momenteel
door security experten wordt aanbevolen is 20 karakters. Kies daarom voor een
wachtwoordzin die je zelf verzint en die je voluit schrijft.
Is de lengte van het wachtwoord beperkt, dan behoud je enkel de 1e letter van
elk woord uit je wachtwoordzin. Bijvoorbeeld 'Twee meisjes op het strand, ze
lezen Flair' levert dan '2mohszlF' op.
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Eéntje voor elke gelegenheid
Als je hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere accounts, dan maak je het
voor de hacker heel makkelijk. Van zodra hij de logingegevens van één account
te pakken krijgt, kan hij ook in je andere accounts.
Maar hoe onthoud je meerdere wachtwoorden? Opschrijven of opslaan in een
document is geen goed idee. Er zijn gratis wachtwoord managers beschikbaar
via internet zoals Lastpass en 1Password.
Hou ze privé
Als anderen je wachtwoord kennen dan kan dat verregaande gevolgen hebben.
Dat wil je absoluut voorkomen! Deel je wachtwoorden nooit, ook niet met je
partner.
Ga mee met de tijd
Criminelen hebben zeer krachtige computers waarop ze robots activeren die
gigantisch veel wachtwoorden kunnen uitproberen in een mum van tijd. Je
toegang enkel beschermen met een sterk wachtwoord volstaat niet meer.
Je hebt een extra slot, een tweestapsverificatie of 2FA, nodig om je accounts te
beschermen. Hoe je dit inschakelt lees je hier.

Uit de oude doos
Etiquette
Bij de recente regeringsvorming zagen we heel wat partijvoorzitters rondlopen
in vrijetijdskleding. Hier en daar werd in de kranten gewezen op de witte
sloefkes, de jeansbroek, het polohemdje die de laatste weken de belangrijke
onderhandelingen moesten in de verf zetten en de gewiekste onderhandelaars
moesten onderscheiden van ons, simpele mensen.
In 1950 (de mensen die toen huwden zijn nu 70 jaar getrouwd) hechtte men
enorm veel belang aan de etiquette in de omgang. Vandaar dat de directie van
onze vroegere werkgever het belangrijk vond om er een artikeltje over te
publiceren in het ‘Tijdschrift voor en door het personeel’. Ik heb er een leuke
passage uitgehaald.

Houding in de kantoorlokalen
Buiten de gewone regelen van beleefdheid en hoffelijkheid, inzonderheid
tegenover dames, zij hier op een paar punten gewezen.
Kleding: mag in hemdsmouwen worden gewerkt?
Bij zeer warm weder kan hiertegen, behoudens andersluidende instructies, geen
bezwaar worden ingebracht, maar dan alleen op de uitdrukkelijke voorwaarde
dat een zeer zuiver hemd met manchetten en een behoorlijk passende das
wordt gedragen (van het dragen van bretellen kan in dergelijk geval geen sprake
zijn).
Wanneer hoge bezoekers of dames worden gemeld is het verkieslijk in elk geval
een jas aan te trekken. Wie belast is met het ontvangen van bezoekers dient
altijd een jas te dragen.
Eten en roken
In lokalen waartoe het publiek toegang heeft (loketzalen, gangen, overlopen of
paliers) wordt door het aldaar werkzaam personeel niet gerookt en zeker niet
gegeten.
Is iemand om uitzonderlijke redenen toch verplicht iets te gebruiken dan
geschiede zulks discreet en derwijze dat men steeds behoorlijk kan antwoorden
indien een bezoeker zich aanmeldt.
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Er dient zorgvuldig vermeden dat thermosflessen of drinkkruiken (de zgn.
drinkbussen) zich op een zichtbare plaats bevinden.
Deurwachters en loopjongens
Staan recht telkens een bezoeker binnenkomt. Hetzelfde geschiedt tegenover
chefs, wanneer deze ’s ochtends binnenkomen of in de namiddag het kantoor
verlaten.
Loopjongens die ’s morgens voor het eerst in een kantoor komen groeten
beleefd de aanwezigen.
Loopjongens tonen zich zeer voorkomend door het openen, openhouden en
sluiten van deuren voor bezoekers en chefs. Zij onthouden er zich van in de
gangen te hollen, te fluiten, te zingen of elkaar van verre toe te roepen.
Op de trappen verlenen zij doorgang door de kant van de leuning vrij te geven.
Is de trap te smal of de doorgang moeilijk, dan wachten zij boven of beneden
aan de trap.
Zij zullen er met de uiterste nauwgezetheid over waken dat elke indiscretie
vermeden wordt over datgene wat hun ingevolge hun functie wordt
toevertrouwd of wat ze door hun functie rechtstreeks of toevallig hebben
vernomen.
Je merkt dat dit 70 jaar geleden neergepend werd. Kantoren zijn een
uitzondering geworden in de banksector, deurwachters en loopjongens bestaan
al lang niet meer, roken wordt wereldwijd verkettert en dames en heren
worden op dezelfde manier aangesproken via de onpersoonlijke
computerschermen of toestellen. Een geweldige vooruitgang.

Amadeus Cornelius Teur
Beste vrienden,
Ik had voor mijn toneeloptredens al enkele mooie beoordelingen gekregen en
dan gaat je naam, net zoals die van Malle Babbe, ook sneller rond bij het blond
schuimend bier in je toneelomgeving. Er kwamen vragen om met andere
groepen mee te spelen, maar de sfeer in onze toneelgroep was zo fijn dat ik er
niet aan dacht om vaandelvlucht te plegen, vooral ook omdat ik bij quasi elke
productie terug op de planken mocht.
En dan kwam plots vanuit een totaal onverwachte hoek de vraag waardoor ik na
heel lang nadenken aan de moeilijke taak van regisseur begon. Een jeugdgroep,
die graag aan cabaret wou doen, zocht iemand die kon helpen om wat te sturen
en te begeleiden naar echte plankenvastheid. Het waren allemaal 16- tot 19jarigen en cabaret werd in die tijd echt als intellectuele kunst gezien. Voor
teksten en muziek zouden ze dus zelf wel zorgen. Ik moest bekennen dat ik van
dat intellectuele geen kaas had gegeten, maar als ze met toneel wilden starten
dat ik dan wel wist waar ik de mosterd kon halen.
En zo begon ik, net zoals mijn naamgenoot en lichtend voorbeeld uit Salzburg,
met de opleiding van jonge talenten, een totaal nieuwe uitdaging. We zochten
een naam voor onze toneelgroep en we begonnen met een twintigtal leden.
Alleen wist ik nog niet zeker of die allemaal kwamen om echt toneel te spelen of
gewoon om thuis weg te geraken en regelmatig hun lief te zien. Het was voor
die tijd immers ongewoon dat er een quasi gendergelijkheid in de groep was.
We begonnen wel zonder één cent in kas en vooral zonder repetitielokaal. Het
werd dus zoeken en vooral heel veel improviseren.
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We verhuisden van een café op sluitingsdag, naar de refter van een bankkantoor
om te eindigen in de feestzaal van de gemeenteschool. Daar vonden we voor
het eerst een podium, waarop ik eindelijk kon werken aan hun plankenvastheid.
Vermits ik ze het intellectuele plezier van het cabaret had afgenomen stond de
jeugd er op om zelf de toneelstukken te kiezen, iets wat voor een beginnend
regisseur heel veel werk meebrengt. Maar het jeugdige enthousiasme had me
meegesleurd en ik wilde - net zoals de andere Amadeus - absoluut slagen. Af en
toe kregen we uiteraard problemen omdat hun stukkeuze niet altijd paste bij de
leeftijd van de voorhanden zijnde spelers. Je kan vader Van Paemel (Het gezin
Van Paemel door Cyriel Buysse) moeilijk laten spelen door een achttienjarige.
Zelfs met een halve kilo schmink op zijn aangezicht, een zware snor en een grijze
pruik haal je er nooit een ‘oudere’ man uit. Het zal altijd een tiener blijven.
Vandaar dat we geleidelijk aan evolueerden naar een volwaardige toneelgroep
waar ook oudere leden bij aansloten. We brachten één productie per jaar, maar
na een drietal jaren konden we ze al twee dagen na elkaar opvoeren omdat we
toen al voldoende toeschouwers kregen. We haalden er na 7 moeilijke, maar
echt plezierige jaren eindelijk een gastregisseur bij zodat ik zelf ook nog eens op
de planken kon staan tussen al dat jonge geweld.
Het was een schitterende ervaring, maar ook geweldig stresserend. Je weet dat
regisseren zowat hetzelfde is als voetbaltrainer. Wint je ploeg dan hebben de
spelers het schitterend gedaan. Verliest de ploeg dan is het altijd de fout van de
trainer. Bij de toneelopvoering is het net zo. Je kan als regisseur niets meer doen
zodra het doek opgaat, dat weet je. En flopt de opvoering dan is het
waarschijnlijk de regisseur zijn fout.
Daarom dat ik er na 10 volle jaren gelukkig van af geraakte. De jongelui van in
het begin waren toen immers allemaal grote twintigers geworden, die
interessantere prioriteiten gevonden hadden dan toneel spelen. Ik heb het
regisseren dan ook voor altijd afgesloten.
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 2021.
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