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 Goede Vrienden, 

Vrijdag 13 mei 2022. Na herhaaldelijk uitstel was het dan toch eindelijk zover. De Cera-
ambassadeurs van de diverse Kringen werden samen met de Cera-adviseurs ontvangen 
in het Cera-gebouw in de Muntstraat in Leuven. 

De kiemen van het samenwerkingsproject tussen SOFO en de zeven Kringen enerzijds en 
Cera anderzijds werden in januari 2020 geplant door Kurt Termote, Paul Saye, Stephan 
Olaerts en Tom Geladé.  

Het jonge plantje moest echter al van bij de start opboksen tegen een onverwachte 
vijand: het Corona-virus stond elk fysisch contact in de weg.  

Maar een project dat gestoeld is op betrokkenheid, solidariteit en verbondenheid laat 
zich daardoor niet afschrikken. Al vielen er dan geen zoemende bijtjes te bespeuren, 
Zoom en aanverwante software werden uit de kast gehaald en al snel verschenen in de 
communicatiekanalen van de Kringen en van SOFO diverse Cera-nieuwtjes. Luc 
Boesmans nam de touwtjes in handen vanuit de vzw SOFO en elke Kring zocht en vond 
een Cera-ambassadeur met de opdracht de relaties tussen de Kringen en Cera te 
activeren en te stroomlijnen. 

Wat een opluchting om elkaar ook eens in levenden lijve te kunnen ontmoeten. De prima 
ontvangst en de inspirerende inbreng van Stephan en Tom maakten de tongen los en er 
werden banden gesmeed waarlangs het frêle plantje van twee jaar terug zich verder kan 
ontwikkelen. 

De rondgang in het gebouw onder leiding van Facility-manager Lode Goris en het 
afsluitend etentje vielen bijzonder in de smaak, zoals af te leiden valt uit de gezichten op 
onderstaande foto. 

 

We wensen al onze gepensioneerden heerlijke zomermaanden toe.  

Karel Vandeputte 
Voorzitter Sociaal Fonds KBC 
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Gezondheid 

Hoe oud is jouw rug? 

Dat kan je inderdaad berekenen. Gemiddeld is je rug 9 jaar ouder dan jij zelf bent, 
blijkt uit een onderzoek van de hogeschool Howest in Kortrijk. 

Rugklachten fnuiken bij bijna 14% van de Belgen tijdelijk of definitief de job. Acht 
op tien ervaart regelmatig pijn in dit cruciaal lichaamsdeel, en dat uit zich niet 
alleen in ons fysiek maar ook in ons mentaal welbevinden, aldus Ergodôme, 
ergonomiespecialist. Eenvoudige handvaten kunnen je rugwelzijn opknappen. 
Maar eerst even ‘berekenen’ waar het fout loopt. Op www.rugleeftijd.be. 
 

 Ongevallen gebeuren het vaakst in je vrije tijd 

In één op drie gezinnen is vorig jaar minstens één gezinslid gekwetst geraakt bij 
een ongeval. Niet het verkeer blijkt de grote boosdoener. De meeste ongevallen 
gebeuren immers thuis, op vakantie, bij vrienden of tijdens het sporten, zo wijst 
onderzoek uit. Breuken en kneuzingen komen daarbij vaak voor, naast hoofd- of 
rugletsels, psychologische trauma’s of brandwonden. Voorzichtig dus. 

Hierbij alvast enkele tips om het kwaad thuis te vermijden: www.nporadio1.nl. 

Meer over de ongevallenverzekering van KBC vind je op www.kbc.be. Even 
opletten hier. Deze polis is vanaf de 1e vervaldag na je 75e verjaardag enkel nog 
van toepassing in verkeerssituaties (dus niet meer tijdens het sporten, koken of 
tuinieren). 
 

 

KBC in de samenleving 

Samen voor Oekraïne 

De oorlog in Oekraïne woedt onverminderd en steeds driester voort. 

Ook menig KBC-collega over de grens kan niet machteloos toekijken en komt in 
actie. Robert Trubac van CSOB in Slovakije, buurland van Oekraïne, getuigt.  

‘Wie snel geeft, geeft 2 maal, zegt een Slovaaks spreekwoord. De ngo Mensen in 
Nood had dringend mankracht en hygiënische producten nodig. We sloegen een 
voorraad in en trokken naar een hulppost net over de grens met Oekraïne. We 
zorgden voor warm eten en drinken. Het had geregend, het was koud. We zagen 
mensen in drijfnatte kleding, met enkel een rugzak en een plastic zak bij zich. 
Wanhopig, verkleumd en moe. We boden hen een schuilplaats om te rusten en 
zich op te warmen. Ze konden hun natte kleren drogen en ruilen voor propere. 
Een emotionele ervaring was het, maar moeilijke tijden brengen het beste in de 
mens naar boven. Daarom ben ik blij dat ik dit met mijn collega’s Jaro, Martin, 
Peter, Vilo en Andrej gedaan heb. Al is het een druppel op een hete plaat.’ 

Doneren kan nog altijd via de betaalknop in KBC Mobile.   
 

https://www.rugleeftijd.be/start
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/c738cb76-1a0c-42ce-ab07-4fb4e38bb7f5/8-tips-om-ongelukken-in-en-om-het-huis-te-voorkomen
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/verzekeren/gezin/ongevallenverzekering.html


 

4 

 

 

In de kijker 

Opa, mag ik mijn bal gaan halen bij de buren? 

Evident? Het gezegde over een goede buur kent iedereen wel. Maar wanneer de 
temperaturen stijgen, kunnen de gemoederen al eens verhit geraken. Soms 
kookt je bloed zelfs zo erg dat je je buur aansprakelijk stelt of zelfs dagvaardt.  

De regeling rond burenhinder steekt sinds kort in een nieuw juridisch kleedje 
(art. 3.101 en 3.102 van het Burgerlijk Wetboek). Maar moet je voor elke 
pietluttigheid aankloppen bij de rechter? En wat met de rechtsbijstand bij KBC?  

Eerst, wat is bovenmatige hinder? 

❖ De woonkamer van je buur verandert elke nacht in een discotheek. 

❖ Barsten, waterinfiltratie. 

❖ Frequentie, intensiteit (geluid, geur) en tijdstip spelen een rol. 

Kan je overlast door je buur bewijzen, dan oordeelt de rechter wat passend is om 
het evenwicht te herstellen: een billijke vergoeding of preventieve acties. 

Op basis van artikel 3.102 kan je ook al voorkomend handelen en naar de 
rechtbank stappen nog voor de stoorzender zich heeft gemanifesteerd. 

Welke verzekeringsdekking biedt KBC? 

Klanten die een beschadiging door burenhinder vergoed willen zien, kunnen 
rekenen op de waarborg van Defendo. 

Onthoud, het gerecht inschakelen zorgt vaak voor een blijvende, donkere 
schaduw over de burenrelatie. Dus praat. Dat werkt. Meer lectuur: www.vrt.be. 
 

 

 

 

Cera 

Cera en KBC, één familie 

Voor familie doe je graag iets extra. Cera-vennoten genieten een mooie korting 
op de vergoeding van de Plusrekening van KBC en op de dossierkosten voor een 
hypothecair krediet van KBC. David Moucheron, de nieuwe CEO van KBC België, 
legt uit. 

Waarom precies deze kortingen? 

‘We willen de hand reiken naar zoveel mogelijk Cera-vennoten. Daarom hebben 
we gekozen voor kortingen op twee van onze meest populaire producten. 
Promotieacties als deze vergen een grote financiële inspanning, maar het is het 
ons waard. We zijn familie. En in een familie wil je het beste voor elkaar.’ 

Alle Cera-vennoten hebben ook toegang tot KBC Mobile, door het 
onafhankelijke onderzoeksbureau Sia Partners uitgeroepen tot de beste 
banking app ter wereld. 

‘We zijn trots op die bekroning. We investeren al jaren in onze digitale 
dienstverlening. Die investeringen kosten ons een flinke duit, maar zorgen voor 
een grote klantentevredenheid. Opvallend: de meest uitgesproken fans van KBC 
Mobile zijn klant van KBC én van een andere bank. Hun stem vind ik bijzonder 
waardevol, want zij kunnen vergelijken met het aanbod van andere banken.  

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/08/30/goederenrecht-verduidelijking/
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Bijna 80% van de KBC-klanten die vandaag Cera-vennoot worden, doet dat via 
KBC Mobile, KBC Touch en onze website. Toch een bewijs dat onze digitale 
services in de smaak vallen.’ 

Tegelijk gelooft KBC sterk in het belang van persoonlijk contact met klanten. 

‘Klopt. We praten niet alleen met onze klanten via een computerscherm. Digital 
first, ja, maar niet digital only. Ik durf zelfs te zeggen dat we dichter bij onze 
klanten staan dan ooit tevoren, mede dankzij onze digitale kanalen. We kunnen 
hen sneller en efficiënter gepersonaliseerde diensten en producten aanbieden. 
We springen bijzonder zorgvuldig om met de informatie die onze klanten ons ter 
beschikking stellen. We zijn niet zoals de grote social media kanalen, die persoon-
lijke gegevens over hun klanten verkopen aan commerciële partners.’ 

Hebben de principes van het coöperatieve model van Cera een plaats in de 
missie van KBC? 

‘Zeker. Cera staat aan de wieg van het huidige KBC. Een van onze belangrijkste 
strategische doelen is duurzame groei. Economische, ecologische en sociale 
vooruitgang. De resultaten van het volgende kwartaal zijn belangrijk, maar 
belangrijker is het besef dat er nog vele kwartalen volgen. We durven 
beslissingen te nemen waarvan we weten dat ze niet onmiddellijk winst 
opleveren maar waarde op langere termijn creëren. Veel van onze medewerkers 
zetelen bovendien in de regionale adviesraden van Cera en engageren zich voor 
de maatschappelijke projecten van Cera.’ 

Tot slot, wat kan u als nieuwe CEO van KBC België betekenen voor de vennoten 
van Cera? 

‘Hier past enige nederigheid. Ik wil mezelf geen grote eer toedichten. KBC steunt 
op de inzet van duizenden medewerkers. Zij staan in voor onze hoogwaardige 
service en het persoonlijke contact met onze klanten. Een van mijn belangrijkste 
taken bestaat erin om de goede relatie met Cera te onderhouden en te 
versterken. We moeten onze krachten bundelen om tegemoet te komen aan de 
nieuwe en veranderende noden van onze klanten. De maatschappij evolueert 
snel, wij moeten dus mee evolueren. We kunnen niet teren op ons verleden, we 
moeten blijven vernieuwen.’ 
 

 

Ontzorg de mantelzorger 

‘Het gaat wel, we trekken onze plan wel.’ Mantelzorgers worstelen vaak met 
vraagverlegenheid. Mantelzorg overkomt je ook, je rolt er onbewust samen in. 
En wanneer de zorg eindigt, is soms weinig voorspelbaar.  

Om deze mensen te ontlasten gooien Cera, het Expertisecentrum Dementie 
Vlaanderen en Alzheimer Liga Vlaanderen het over een andere boeg. Met een 
concreet aanbod, neergeschreven op een waarderingskaartje: ik maak graag 
soep voor jullie, ik doe boodschappen of speel taxi. Vul zelf maar aan, en ontzorg 
mantelzorgers in jouw omgeving. Het kleine helpen heet dat. 

Via de sites www.cera.coop, www.dementie.be, www.alzheimerliga.be kan je je 
kaarten versturen of downloaden en persoonlijk afgeven. Wie het weekblad 
Knack van 22 juni in huis haalt, ontdekt de 3 kaartjes in blisterverpakking. 
 

http://www.cera.coop/
https://www.dementie.be/
https://www.alzheimerliga.be/nl
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Mariana Arana, CEO van de 
spaar- en kredietcoöperatie 
Union El Ejido, op bezoek bij 

klant Edmundo Ruiz, cacaoboer 
in San Roque, Ecuador 

 

Iedereen verdient krediet   

Koffieboeren en andere ondernemers uit het Zuiden moeten hard werken om 
rond te komen. Bij traditionele banken vangen ze vaak bot voor kapitaal om hun 
familiebedrijven te doen groeien. Microfinanciering is voor hen het perfecte 
antwoord. Daar komt BRS in beeld. BRS ruggensteunt coöperaties in het Zuiden 
die microkrediet en advies verlenen aan deze entrepreneurs. 

BRS, Cera en KBC: 3 handen op 1 buik   

In 1992 richtte Cera de Belgische Raiffeisenstichting (BRS) op. Hiermee breidde 
de coöperatie haar activiteiten uit naar het Zuiden. Via samenwerking en 
kennisuitwisseling schraagt BRS spaar- en kredietcoöperaties in Afrika, Latijns-
Amerika en Azië. De stichting geeft ook financiële impulsen aan deze 
organisaties. Zo kunnen zij op hun beurt nog meer leningen en andere financiële 
diensten aanbieden.   

De medewerkers van de microfinancieringsinstellingen waarmee BRS in zee gaat, 
kunnen bij de stichting terecht met hun vragen. BRS gaat dan, samen met haar 
collega’s van Cera en KBC, aan de slag. Niet met de pet van een consultant, maar 
als collega’s onder elkaar die graag hun ervaringen delen. Deze unieke 
samenwerking in het Zuiden of in België resulteert in internationale 
vriendschappen. De directe, sociale impact van deze microfinancieringen is de 
beste motivatie. 

BRS maakt het verschil. Kijk maar op www.brs.coop. 
 

     website Antwerpen 

     website Brugge 

     website Brussel 

     website Gent 

     website Kortrijk 

     website Leuven 

     website Limburg 

En hoe zit het met onze Kringen? 

De websites in een nieuw kleed 

Op 4 mei jl. staken vertegenwoordigers van de 7 kringen de koppen bij elkaar 
voor een project dat een opknapbeurt van de kringwebsites beoogt. 

Zoals uit onderstaande beelden blijkt, aan enthousiasme en ideeën alvast geen 
gebrek. 

De eerste zichtbare resultaten worden verwacht begin 2023. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.brs.coop/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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Met vakmansoog bespeurt 
Frans de koningin. Zie jij ze, 
gemerkt met witte stip? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van bloemen, bijen en andere dingen 

Sommigen onder ons zijn boekenwurmen, anderen fietsen of wandelen graag. 
Zo ook gepensioneerde collega Frans Daems. De stapschoenen omsnoeren doet 
Frans nog regelmatig, maar het zijn vooral de bijen die hem passioneren. 

Op weg naar Diest verraden grazende paarden dat ik, uw reporter, mijn 
bestemming nader. Frans is een echt buitenmens, dat zal je snel gewaar worden. 

Vuur 

Heeft hij zelf deze bijzondere hobby gekozen of zijn het de bijen die hem 
geroepen hebben? 

‘Mijn vader kweekte bijen, in korven nog destijds. Toen die plaats moesten 
ruimen voor bijenkasten, gaf mijn vader er de brui aan. Maar ik had een nonkel 
die uit hetzelfde hout gesneden was. Hij was een waar natuurvriend en volbloed 
imker, met een overvloed aan kennis van alles wat met imkerij te maken had. Hij 
heeft in 1982 het vuur bij mij aangestoken.’ Een familietrek dus, zoals vaak het 
geval is bij imkers. 

‘Toen is ook voor mij een wondere wereld opengegaan. Bijen houden doe je niet 
zomaar. Het kruipt hoe langer hoe meer in je bloed en het bepaalt een stuk je 
manier van leven, ook die van je familie. Iedereen in het gezin wordt onbewust 
een stukje imker.’ 

Peter 

Diverse opleidingen – beginner, meesterimker, koninginnenteler – en vooral veel 
praktische ervaring maakten van Frans een doorwinterd imker. De kennis die hij 
verwierf in de voorbije jaren deelt hij nog altijd met jonge imkers. Frans geeft 
regelmatig lessen, zowel theoretische als praktische, aan starters bij zijn eigen 
kasten en begeleidt via het peterschapssysteem enkele jonge liefhebbers. 

Tot enkele jaren geleden was hij ook voorzitter van de Koninklijke Vlaamse 
Imkersbond. Dat voorzitterschap heeft Frans sinds kort doorgegeven aan de 
jongere garde, zoals hij het zelf mooi verwoordt. 

Voordat ik mee naar het paradijs van Frans trek, krijg ik een vervaarlijk uitziend 
beschermingspak aan. ‘Wat moet ik doen als ik aangevallen word?’, een vraag 
die op mijn lippen brandt. ‘Rustig blijven’, drukt Frans me op het hart. ‘Zeker niet 
wild om je heen slaan. Door hun facetogen zien de bijen je beweging wel 70 maal 
sneller en dat drijft hen zeker tot reactie. Je hoort het ook aan hun manier van 
zingen wanneer de bijen zich in het nauw gedreven voelen.’ Frans zelf draagt niet 
altijd zijn ‘gele kostuum’. Ook al werd hij al vaker door zijn bijen geprikt, hij voelt 
zich op zijn bijenstand als een vis in het water. 

Bos 

‘Ik kan mijn hoofd hier leeg maken’, zegt Frans wanneer we in zijn habitat 
vertoeven. ‘In mijn eigen kleine bos, tussen de zoemende dieren, vind ik rust. 
Uren kan ik kijken naar hoe die wriemelende beestjes hun werk doen.’ 

De lekkere honing die zijn bijen produceren, consumeert en verkoopt hij. Wist je 
trouwens dat zodra de bijen de lekkernij bereid hebben, de honing uit de raten 
‘geslingerd’ wordt? Dat doet hij samen met zijn vrouw Josée. Nee, ze deelt de 
passie van haar man niet op dezelfde manier want ze reageert allergisch op 
bijensteken, maar een handje toesteken kan altijd wel.  
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De honing smaakt verrukkelijk, mag ik getuigen. ‘Zelf bereide honing bevat ook 
veel meer enkelvoudige suikers en komt zo onmiddellijk in je bloedbaan terecht. 
Toen ik vroeger ging trainen, als voorbereiding op een halve marathon, dronk ik 
’s ochtends een glas water en nam een koffielepel honing. En dan zonder zorgen 
een uur rennen.’ 

Al zijn hele leven stroomt de natuur door zijn aderen. Niet verwonderlijk dus dat 
hij ook gediplomeerd natuurgids is. Bovendien tracht Frans zoveel mogelijk 
zelfvoorzienend te leven. Honing maken, groenten telen, hout hakken. 
‘Diversiteit is belangrijk. Bovendien zijn de bijen onmisbaar voor het behoud van 
flora. Omgekeerd, ook geen bijen zonder imker.  De bijtjes blijven immers daar 
waar ze een nest krijgen en voedsel vinden.’ 

Chili 

Zorgt het imkeren ook voor onverwachte mooie momenten in je leven? 

‘Zeer zeker. De imkerij geeft mij de kans om de wereld te bereizen. Met een 
aantal bevriende imkers wonen we regelmatig een congres bij en trekken dan     
3 weken door het gastland. Zo heb ik een vriend-imker in Chili die wel 9000 
bijenkasten heeft.’  

‘Het spreekt voor zich dat ik ook tijd maak voor de kleinkinderen. Die zijn hier de 
koning te rijk. En als opa in de klas mag vertellen over de planten en de bijen, 
stralen ze van trots, natuurlijk.’ 

Grootste zorg 

‘Maar mijn grootste zorg vandaag is eigenlijk dat jonge mensen zo vaak in een 
virtuele wereld leven. Ze geven hun ziel weg. De integere geest van de 
maatschappij moet bewaakt en bewaard worden voor de toekomst. Alleen zo 
blijft onze wereld een plaats waar iedereen gelukkig kan zijn.’ 

En KBC? 

Aan zijn vroegere werkgever houdt Frans goede herinneringen over. ‘Ik ben 
begonnen bij de Beneluxbank in Antwerpen in 1969. Na de nodige fusies werd 
dat in 1998 KBC. Bij de overgang van die kleine bank naar mastodont KBC viel de 
hemel op mijn hoofd. De toegankelijkheid was er totaal anders en vroeg een 
grote aanpassing.  

Voorts noemt Frans de KBC Mont Blanc-klimmers zijn tweede familie en koestert 
hij warme herinneringen aan hun tochten. Hij nam ook verscheidene keren deel 
aan trips voor het goede doel (ALS, Muco).  

Frans in enkele woorden omschrijven is eenvoudig. Hij is een gedreven man met 
een groot hart, voor mens en natuur. 
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Een KBC-stamboom 

Recent vertelden twee gepensioneerde medewerkers over hoe lang KBC - of één 
van de vele voorgangers waaruit KBC gegroeid is - al een rol speelde binnen hun 
familie en hoe de KBC-microbe van grootvader/-moeder op zoon/dochter, 
kleinkind en zelfs achterkleinkind werd doorgegeven.  

Heb jij ook zo'n verhaal waarbij het KBC-virus bij minstens drie opeenvolgende 
generaties kan aangetoond worden, laat het ons weten. Comprimeer je relaas 
tot maximum één A4tje. Kan je het verslag met één of ander document 
illustreren (aanwervingsbrief, contract, loonstrookje,…), voeg dat gerust toe. We 
starten in Trefpunt een reeks, ‘de KBC-stamboom’ getiteld, waarin we telkens 
één familieverhaal aan bod laten komen. Stuur je werkstukje naar 
nathalie.lambrix@verz.kbc.be. Heb je vragen over hoe je het best aanpakt, dan 
kan je terecht op hetzelfde adres. 
 

 Brugge altijd zo gastvrij? 

 

In Brugge worden duiven weggehouden met pinnetjes op daken en torens. 
Toeristen daarentegen zijn altijd welkom. Overal staan banken om uit te rusten 
en te genieten van mooie plekjes. Maar is Brugge altijd en overal zo gastvrij?  

Nadia Kaabi-Linke ontdekte enkele gesloten clubjes in de stad waar je niet 
zomaar lid van kan worden. Naast de ingang van het Crowne Plaza Hotel op de 
Burg vind je enkele logo’s van dergelijke clubs. 

Op de Triënnale Brugge 2021 (www.triennalebrugge.be) wilde deze kunstenaar 
elitegroepen onder de aandacht brengen, maar ook andere sociale kringen, waar 
de grens tussen gastvrijheid en uitsluiting vaak fragiel is. 

Op 25 oktober verzamelden senioren van Kring Brugge rond haar kunstwerk 
‘Inner Circle’. Waren wij zo’n gesloten clubje? Waren wij welkom? We voelden 
ons alleszins welkom. 

Nadia Kaabi-Linke (°1978) is van Oekraïens-Tunesische afkomst en groeide op 
tussen Tunis, Kiev, Dubai en Parijs. Geopolitiek, immigratie en transnationale 
identiteiten zijn thema’s die door haar kunst vloeien. Zelfs het Guggenheim 
Museum in New York kocht een van haar werken uit 2011, ‘Flying Carpets’, een 
hangende, kooiachtige sculptuur die geometrische schaduwen op de vloer 
werpt, vergelijkbaar met de tapijten van Venetiaanse straatverkopers.  

De kunstgalerij Lawrie Shabibi toont ook 2 werken waaruit ‘Inner Circle’ in Brugge 
is gegroeid: www.lawrieshabibi.com. 

Waarom blijven haken aan een voorbije Triënnale, vraag je je af? Omdat ze 
leerrijk was en het uitermate boeiend is om de kunstenaar beter te leren kennen.  
 

mailto:nathalie.lambrix@verz.kbc.be
https://www.triennalebrugge.be/nl/nieuws/triennale-brugge-2021-blikt-tevreden-terug/
https://www.lawrieshabibi.com/artists/41-nadia-kaabi-linke/
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Duurzaam ondernemen 

Vier moeder aarde 

Al 52 jaar roemen we op 22 april de Aarde. Maar er leek een pandemie nodig om 
onze ogen echt te openen. Overconsumptie met verspilling. Een rampzalige 
cocktail voor aarde en klimaat, en dat laat zich nu voelen. Het bewustzijn om het 
tij te keren groeit. 

De klimaatdoelstellingen van KBC voor 2030 zijn alvast ambitieus: 

 een verdere daling van de eigen CO2-uitstoot; 

 100% van de verbruikte elektriciteit komt uit groene stroom; 

 KBC bereikte eind 2021 netto-klimaatneutraliteit voor haar eigen directe 
klimaatafdruk; 

 geen financiering meer van steen- of bruinkool; 

 geen financiering meer voor de exploratie en ontginning van nieuwe olie- en 
gasbronnen; 

 Tegen 2030 gaan 65% van de kredieten voor de energiesector naar 
hernieuwbare energieprojecten. 

Bedrijven met de grootste uitstoot van broeikasgassen sensibiliseren rond 
klimaatverandering en hen aansporen de doelstellingen van het akkoord van 
Parijs te bereiken. Dat is het nobel streefdoel van Climate Action 100+, een 
wereldwijd initiatief van vermogensbeheerders, KBC Asset Management 
inbegrepen. Meer details vind je op de KBC-website: www.kbc.be. 

De daad bij het woord, hoe doet KBC dat? Dat lees je in het Verslag aan de 
samenleving van KBC: www.kbc.com. 

Duurzaamheidsrapport 2021 

Naast dit beknopte verslag heeft KBC ook een lijviger dossier uit waarin niet 
alleen de directe maar ook de indirecte milieuvoetafdruk van het bedrijf wordt 
belicht en becijferd. In die berekening vervat KBC zowel de beleggingsfondsen 
van KBC Asset Management als van zijn eigen investerings- en kredietportefeuille 
en het bedrijfspensioenfonds van KBC.  

Acht sectoren vertegenwoordigen volgens KBC samen ongeveer 2/3 van de 
totale broeikasgasuitstoot van de krediet- en leaseportefeuille. Voor deze meest 
klimaatgevoelige domeinen focussen strategie en doelstellingen van KBC op het 
helpen waarmaken van de klimaatverbintenis i.h.k.v. het akkoord van Parijs. 

Alles wat we vandaag doen en ondernemen is doordrongen van het thema 
duurzaamheid. Maar vergeet ook niet de sociale weerslag op de maatschappij. 
KBC levert inspanningen op vlak van financiële geletterdheid, ondernemerschap, 
gezondheid en vergrijzing door: 

❖ projecten te financieren en te verzekeren onder de koepels onderwijs, 
basisinfrastructuur, essentiële diensten en werkgelegenheid; 

❖ het unieke partnership met BRS, waarbij rurale ondernemers en boeren 
in het Zuiden via  microfinanciering- en microverzekeringsactiviteiten 
toegang krijgen tot financiële diensten. 

Het persbericht rond het duurzaamheidsrapport vind je hier: www.kbc.com, het 
verslag zelf (enkel in het Engels beschikbaar) hier: www.kbc.com. 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/beleggen/maak-mee-het-verschil/onze-aarde.html
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/sustainability-responsibility/PerfRep/2021/csr-vas-2021-nl.pdf?zone=footer-2
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/newsroom/pressreleases/2022/20220401_PB_SustRep_NDL.pdf
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/sustainability-responsibility/PerfRep/2021/csr-sr-2021.pdf
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De waterballon doorprikt 

Nog een dag met gouden rand. 22 maart, Wereldwaterdag. Al even achter ons 
maar nog altijd brandend actueel. Dit jaar staat grondwater in de kijker.  

De vraag is groter dan het aanbod 

Schaarste en overexploitatie van grond- en oppervlaktewater, een hoge 
bevolkingsgroei en de opwarming van de aarde doen de watervoorraad slinken. 
Het verbruik daarentegen is wereldwijd hoog en neemt jaarlijks toe: landbouw 
slokt 69% op, de industrie 19%, de huishoudens 12%. De dorst van de gewassen 
moet gelest worden en dat vraagt … veel water.  

Jij en ik 

Wat kan je thuis nog doen om zuinig om te springen met het blauwe goud? 

Meet het groenblauwpeil van je tuin of terras en beperk het risico op 
wateroverlast. De Cera Waterbrigade vertelt je hoe: www.cera.coop.  

Handvaten in overvloed vind je bij De Watergroep (www.dewatergroep.be), 
Aquafin (www.aquafin.be) en de Vlaamse Milieumaatschappij (www.vmm.be). 

Nog bouwplannen? Check eerst of de grond in overstromingsgevoelig gebied ligt: 
op www.integraalwaterbeleid.be. Hier lees je ook wat te doen bij een nakende 
overstroming en zo waterschade te vermijden. 

Een workshop rond duurzaamheid volgen kan ook: avansa-oostbrabant.be. 

De bedrijven 

KBC geeft bedrijven die een punt maken van de waterproblematiek een 
schijnwerper: www.kbc.be. Zoals drinkwatermaatschappij Aquaduin bijvoor-
beeld dat het probleem van afvalwater én het watertekort in één klap weet te 
verhelpen: www.aquaduin.be.  

De wetenschap waarschuwt ook, zoals Marjolein Vanoppen van de Universiteit 
Gent in De Tijd (www.tijd.be), en professor hydrogeologie Kristine Walraevens, 
ook van de UGent, in deze webinar: www.cera.coop. Als je deze gemist hebt (zie 
Trefpunt maart 2022), kan je nog herkansen. 

Wat doet KBC? 

In hoofdzetels en kantoren houden slimme meters het waterverbruik in de 
gaten. In Leuven, Gent en Mechelen spoelt regenwater de toiletten. 

De Watertoets-kaarten onthulden dat enkele gebouwen van KBC ook in een 
gevarenzone voor overstromingen liggen: www.waterinfo.be/Watertoets. Tijd 
voor actie daar. 

Het Cera-programma Horizon 2050 belichtte onlangs nog de waterhuishouding: 
www.cera.coop. 

En de overheid? 

Ze sensibiliseert, past haar prijzenbeleid aan, geeft het goede voorbeeld met 
onverharde parkings of waterdoorlaatbare wegen. Maar de nood aan 
investeringen in waterinfrastructuur, zuivering en hergebruik blijft hoog. 

De Vlaamse overheid wil alvast het hoofd bieden aan de waterproblematiek in 
70 actiepunten: www.integraalwaterbeleid.be. 
 

https://www.cera.coop/nl/particulieren/Cera%20extra/2021/210510_Waterbrigade
https://www.dewatergroep.be/nl-be/drinkwater/weetjes-en-tips/water-besparen
https://www.aquafin.be/nl-be/particulieren/wijs-met-water
https://www.vmm.be/water/waterbesparing
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/overstromingsveilig-bouwen-en-wonen
https://avansa-oostbrabant.be/activiteiten/bezoek-bogaerdenberg
https://www.kbc.be/particulieren/nl/product/beleggen/beleggingsstrategie-op-jouw-maat/opportuniteiten/water.html?zone=
https://www.aquaduin.be/e-loket/login
https://www.tijd.be/podcasts/de-tijd-vooruit/waterwetenschapper-marjolein-vanoppen-van-eender-welk-water-kan-ik-drinkwater-maken/10370432.html
https://www.cera.coop/nl/particulieren/nieuws/2022/20220428_n_opname_webinar_beleggen_in_water
https://www.waterinfo.be/Watertoets
https://www.cera.coop/nl/particulieren/nieuws/2021/20211203_n_opname_h2050_waterschaarste
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/blue-deal/wat-en-waarom-1
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Natuurlijk proper 

KBC reinigt biologisch. Goed voor mens en milieu. 

Probiotische schoonmaakmiddelen bevatten natuurlijke organismen, meester in 
het losweken van kleeflagen van zichtbare vervuiling. Ze ‘consumeren’ de 
vervuiling en zetten die om in energie om zich voort te planten. Resultaat: een 
nieuw ecosysteem, een ‘binnenbos’.  

De producten maken meubilair, vloeren en sanitair weer spic en span, en dat met 
heel wat minder water. Tapijten houden veel minder stof vast. 

In tegenstelling tot de chemische variant zijn deze reinigingsmiddelen lief voor 
luchtwegen en huid. De goede bacteriën blijven ook de organische vervuiling tot 
3 dagen na de poetsbeurt omzetten in enzymen voor een lang merkbaar effect. 
Wat nadien in het restwater terechtkomt, zou zelfs de vervuiling in beken en 
waterlopen te slim af zijn. Een opsteker voor moeder natuur. 

Hardnekkige kalkaanslag gaan schoonmakers te lijf met een chemisch product, 
maar dat gebeurt zeer spaarzaam omdat het ook goede bacteriën doodt.  

Geprikkeld om biologisch te poetsen? KBC Facilities kocht bij BOMA: boma.be. 
 

 

In de pers 

Johan Thijs in Het Belang van Limburg 

De ochtend van het interview van deze krant met de CEO van KBC heeft Vladimir 
Poetin beslist om Oekraïne binnen te vallen en zo de beurskoers van de banken 
een eerste klap toegediend. Een greep uit het gesprek. 

Crisis 

‘Als we in crisismodus gaan, dan maak ik een mentale klik. Mijn medewerkers 
weten wat dat betekent. Mijn vrouw weet dat ook (lacht). Ik ben dan wel geen 
eigenaar van KBC, maar in dergelijke omstandigheden is het ‘mijn’ bedrijf, voel 
ik me verantwoordelijk voor 42.000 mensen.’ 

Over Kate 

‘Ik kreeg een sms van KBC. Mijn autoverzekering was nog niet betaald. Onze 
digitale assistent Kate zou me erop attent moeten maken. Meer nog, staat er 
genoeg geld op de rekening, dan spoort ze je aan om via een klik te betalen en 
krijg je je groene kaart in je app. Fonkelnieuw voor de klant. Dat is ontzorgen.’ 

‘De mogelijkheden van Kate zijn grenzeloos. Ze bespaart tijd, bij klant en KBC-
medewerker. Tijd die we gebruiken om live met de klant te praten over com-
plexere materies zoals zijn beleggingsportefeuille. De wereld verandert aan zo’n 
razend tempo dat het brein van de burger niet meer alle info opgeslagen krijgt.’ 

‘KBC Mobile is een lifestyle app, zelfs een ecosysteem. Je kan er treintickets 
kopen, het financiële nieuws volgen of de samenvatting van een voetbalmatch 
bekijken. Zowaar 44% van onze 80-plussers vindt zijn weg op KBC Mobile.’ 

‘Hoe ik fysiek stand houdt? Een boterham met banaan en dan… fietsen.’ 

Het volledige interview afgenomen in maart 2022 kan je lezen op www.hbvl.be. 
 

https://boma.be/index.asp
https://www.hbvl.be/cnt/dmf20220309_95645943
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 Tentoonstellingen 

Anto-Carte – Hemel en aarde 

Een 80-tal werken verzameld uit openbare en privécollecties van deze wereld-
vermaarde kunstenaar uit Bergen. De schilderijen tonen klassieke thema’s van 
de christelijke iconografie en de grandeur van het boerenleven. 

Waar? BAM, rue Neuve 8, 7000 Bergen 
Wanneer? Nog tot 21 augustus 2022 
Meer info? www.bam.mons.be 
 

 Portrait of a lady 

 

De expo brengt een dialoog tussen vrouwenportretten van moderne Belgische 
en Europese kunstenaars zoals Permeke, Ensor, Delvaux, De Smet, Jespers, 
Matisse, Picasso en Degas. Geef je ogen de kosten in dit gerestaureerd museum. 

Waar? Boghossianstichting Villa Empain, Franklin Rooseveltlaan 67, Brussel 
Wanneer? Nog tot 4 september 2022 
Meer info? www.villaempain.com 
 

 

Toots Thielemans – The sound of a Belgian legend 

100 zou hij dit jaar geworden zijn. Van ketje uit de Brusselse Marollen groeide 
Toots Thielemans uit tot jazzicoon en één van de beste mondharmonicaspelers 
ooit. De groten der aarde (Stevie Wonder, Paul Simon, Quincy Jones, Nick Cave) 
stonden in de rij om met hem samen te werken, maar Toots bleef een ‘Brusseleir’ 
in hart en nieren. Ontdek de schatten uit zijn privé-archief: instrumenten, 
partituren, foto’s, unieke opnames,… Een muzikale roadtrip. 

Waar? Koninklijke Bibliotheek van België (KBR), Kunstberg 28, Brussel 
Wanneer? Nog tot 31 augustus 2022 
Meer info? www.kbr.be 
 
 
 
 
 

http://www.bam.mons.be/events/exposition-anto-carte-de-terre-et-de-ciel
https://www.villaempain.com/nl/expo/portrait-of-a-lady/
https://www.kbr.be/nl/evenement/toots-100/
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Literatuur 

Jeroen Brouwers  

De grootmeester is niet meer. Het oeuvre van Jeroen Brouwers is imposant. 
Bovendien schopte hij graag keet. Deze twee werken verdienen voor het 
voetlicht te staan. ‘Bezonken rood’ over de Japanse interneringskampen in 
Indonesië was vaak verplichte schoollectuur. ‘De laatste deur’ belicht het thema 
zelfmoord. Brouwers’ stem zal nog lang nagalmen. 

Bezonken rood 
Uitgeverij Atlas Contact – 152 blz. - 1981 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 

De laatste deur 
Uitgeverij Atlas Contact – 756 blz. - 2017 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 
 

 

Marieke Lucas Rijneveld  

En dat de opvolging van Jeroen Brouwers verzekerd is staat buiten kijf. In 2021 
moest deze geboren schrijver nog de duimen leggen voor de éminence grise van 
de literatuur in de competitie van de Librisprijs. 

Voortaan is het trouwens ‘hij’. ‘Ik voel me zowel jongen als meisje, een 
tussenmens.’ Nog maar 31 is Rijneveld en een opmerkelijke persoonlijkheid.  

In 2020 ging hij aan de haal met de prestigieuze International Booker Prize voor 
‘De avond is ongemak’, het schrijnende verhaal van een gereformeerd 
boerengezin dat wordt getroffen door de dood van een kind.  

Zijn tweede roman, ‘Mijn lieve gunsteling’, is het ongemakkelijk relaas van de 
liefde van een veearts voor een 14-jarige boerendochter. Met deze parel won 
Rijneveld in maart de Boon, de nieuwe Vlaamse literatuurprijs. Meer nog, voor 
het cultuurseizoen 2022/2023 bewerkt regisseur Ivo Van Hove dit werk voor 
toneel. 

In deze hoogdagen van de poëzie ligt ook de nieuwe bundel van Rijneveld in de 
winkelrekken, ‘Komijnsplitsers’, zijn derde gedichtenverzameling al. 

‘Een unieke, rijke stem die boven de anderen uitsteekt’, aldus de Boon-jury. 

De avond is ongemak 
Uitgeverij Atlas Contact – 272 blz. - 2018 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 

Mijn lieve gunsteling 
Uitgeverij Atlas Contact – 368 blz. - 2020 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 

Komijnsplitsers 
Uitgeverij Atlas Contact – 104 blz. - 2022 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 
 
 
 

https://www.standaardboekhandel.be/p/bezonken-rood-9789025459383
https://www.standaardboekhandel.be/p/de-laatste-deur-9789045044712
https://www.standaardboekhandel.be/p/de-avond-is-ongemak-9789025463854
https://www.standaardboekhandel.be/p/mijn-lieve-gunsteling-9789025472627
https://www.standaardboekhandel.be/p/komijnsplitsers-9789025471200
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 Joan Didion – Het jaar van het magisch denken 

Deze beroemde Amerikaanse schrijfster en journaliste kreeg van Barack Obama 
de National Medal of Arts opgespeld. Het verhaal is autobiografisch en beschrijft 
de rouw en droefheid na het plotse overlijden van haar man. 

Uitgeverij De Arbeiderspers – 208 blz. - 2020 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 
 

 

Cormac McCarthy - Meridiaan van bloed  

Cormac McCarthy laat geen spaan heel van het geromantiseerde beeld dat wij 
koesteren van het Wilde Westen. Vele indianen werden tijdens de 
kolonisatieperiode immers afgemaakt. Apocalyptisch. 

Uitgeverij De Arbeiderspers –  304 blz. - 2015 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 
 

 Annejet van der Zijl - Sonny Boy – Fortuna’s kinderen 

Bekendheid verwierf deze Nederlandse journaliste en schrijfster van non-
fictieverhalen door haar boeken over de slavenhandel in de VS, de oorlogen en 
de wreedheden die daarmee gepaard gingen. De geschiedenis herhaalt zich, tot 
ons aller afgrijzen. 

Sonny Boy 
Uitgeverij Querido – 272 blz. - 2020 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 

Fortuna’s kinderen 
Uitgeverij Hollands Diep – 288 blz. - 2021 
Verkrijgbaar bij www.standaardboekhandel.be 
 

 

 
Betalen 

Geld afhalen? Vanaf nu in een Bancontact CASH-punt 

Je zal het al gemerkt hebben in het straatbeeld. Sinds vorige zomer duiken in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië bankneutrale geldautomaten op. De vier 
grootbanken – KBC, Belfius, BNP en ING – nemen binnenkort hun eigen 
geldautomaten weg of sluiten hun automatenkantoren. De CASH-punten, met 
vertrouwd logo van Bancontact, verschijnen op plaatsen die de cash-gebruikers 
intuïtief aanvoelen als de ‘juiste’ plek om geld af te halen of te storten (het 
station bijv.). De locaties van de huidige geldautomaten, haast overal 
onlosmakelijk gekoppeld aan bankkantoren, zijn immers niet mee geëvolueerd 
met de nieuwe vormen van wonen, werken, winkelen en mobiliteit. 
 

https://www.standaardboekhandel.be/p/het-jaar-van-magisch-denken-9789029540735
https://www.standaardboekhandel.be/p/meridiaan-van-bloed-9789029539517
https://www.standaardboekhandel.be/p/sonny-boy-9789021424088
https://www.standaardboekhandel.be/p/fortunas-kinderen-9789048862412
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KBC digitaal. Blijf bij! 

Reserveer je tafel via KBC Mobile 

Zin in een heerlijk potje Belgisch stoofvlees, een smeuïge pizza of een frisse sushi 
op een zonnig terras? Bij de extra dienst ’Restaurant reserveren’ in KBC Mobile 
kan je kiezen uit een veelvoud van restaurants in heel België. Reserveer gratis 
een plaatsje via KBC Mobile. Kijk op www.kbc.be/restaurantreserveren. 
 

 Betaal via Kate en maak kans op een cadeaubon 

Tot 30 juni maak je nog kans op een Coolblue-waardebon van 750 euro. 

Hoe? Heel simpel. 

 Doe een overschrijving via Kate in KBC Mobile 

 Vul de wedstrijdvragen in 

 Duimen! 

Alle details vind je op www.kbc.be. 
 

 Straffe kortingen met Kate Deals 

De sleutel? KBC Mobile. Je vindt er menige kortingscode. Shop bij je favoriete 
handelaar, in de winkel of online, en krijg aantrekkelijke reducties en cashbacks. 
Meer info op www.kbc.be. 
 

 

En korting voor Theater aan Zee 

Een mix van theater, muziek, circus, dans en literatuur, en dat aan de Belgische 
kust. Dat is Theater aan Zee.  

Bij Theater aan Zee geniet je 10% korting op de ticketprijs. Even de KBC-prijs 
aanvinken wanneer je bestelt in KBC Mobile, en klaar. Het festival gaat door van 
27 juli tot 6 augustus 2022 in badstad Oostende. KBC is al sinds de eerste editie 
partner.  

Meer info op theateraanzee.be. 
 

 Verzekeringen 

Reisverzekering 

De zomer is in het land, en dan zijn de reiskriebels niet van de poes. Een trip 
gepland? Check. Koffer gepakt? Check. Reisverzekering genomen? … 

Waarom en wanneer neem je best een reisverzekering? Je bestemming en 
vakantievoornemens spelen een rol, zo blijkt.  

KBC licht gewoontegetrouw toe op www.kbc.be. 
 

https://www.kbc.be/particulieren/nl/restaurantreserveren
https://www.kbc.be/particulieren/nl/campagne/kate-wedstrijd.html
https://www.kbc.be/campaigns/mobile/nl/index.html#/deals/with-current-account
https://theateraanzee.be/
https://www.kbc.be/particulieren/nl/verzekeren/gezin/is-een-reisverzekering-nuttig.html
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Is jouw woning goed verzekerd tegen extreem weer? 

Hevig onweer, overstromingen en droogte. De rampzalige gevolgen van de 
klimaatverandering. En een oplossing ligt nog niet meteen voor het rapen. 
Daarom zocht Spaargids uit of onze woningen wel goed verzekerd zijn tegen 
uitzonderlijke weersomstandigheden. 

Stormschade en overstromingen 

Deze waarborgen behoren verplicht tot de brandverzekering voor woningen. Er 
wordt vergoed in en om de woning. Maar informeer zeker ook naar 
uitzonderingen en aanvullingen. En kijk uit als je woning in overstromings-
gevoelig gebied ligt. 

Voor raad en daad kan je terecht bij je verzekeringstussenpersoon. 
 

STOP 

DENK 

KLIK? 

 

Secure4u 

Wimpel die phisher af 

Wapen jezelf tegen oplichters die sociale netwerken, websites en berichten 
gebruiken om je identiteit, je geld of je gegevens te stelen.  
 

❖ Kies een sterk en uniek wachtwoord voor elk account. In de digitale kluis 
in je KBC Mobile kan je bovendien je privéwachtwoorden veilig bewaren. 

❖ Activeer naast je wachtwoord een extra slot voor je privé-accounts. Op 
www.safeonweb.be lees je hoe je dit instelt voor Facebook, Instagram,… 

❖ Een vakantiekiekje? Leuk, maar inbrekers weten dat je niet thuis bent. 

❖ Accepteer alleen de noodzakelijke cookies op websites.  

❖ Wees waakzaam als je financiële of persoonlijke data gevraagd worden. 

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, bracht 2 digitale 
brochures op de markt met een verzameling info omtrent phishing: een brochure 
voor  jongeren en één voor (groot)ouders en begeleiders. Ook op haar website 
waarschuwt Febelfin: www.febelfin.be.  

Op www.safeonweb.be kan je testen of jij een krak bent in het herkennen van 
phishing. Verder vind je er praktische tips om je online beter te beschermen. 
 

 Nostalgie of schitterende herinneringen? 

KBC-kunst met een historisch randje 

Recent lieten KBC Art-collega’s zich inspireren door werken uit de KBC-collectie, 
en wel van Floris Jespers (1889–1965). Een terugblik. 

https://www.safeonweb.be/nl/tweestapsverificatie-toevoegen-hoe-doe-ik-dat
https://www.febelfin.be/sites/default/files/2021-11/Brochure_geldezels_jongeren_NL.pdf
https://www.febelfin.be/sites/default/files/2021-11/Brochure_geldezels_begeleiders_NL.pdf
https://www.febelfin.be/nl/press-room/geldezels-14-van-de-jongeren-bereid-om-hun-bankkaart-uit-te-lenen-ruil-voor-geld
https://www.safeonweb.be/en/take-phishing-test
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 Januari 1943. De Tweede Wereldoorlog woedt volop. Kredietbank beslist om een 
vrijgekomen ruimte in de Boerentoren om te bouwen tot grote raadzaal. De 
wanden van de nieuwe zaal dienen aangekleed met kunst. Om de standing van 
de jonge bank te verhogen wordt gekozen voor een vorm van kunstmecenaat ter 
ondersteuning van oude kunsttakken: tapijtweefkunst en koperdrijfwerk. De 
werken stralen een zekere grandeur uit. Qua thematiek valt de keuze op de 
goddelijke en kardinale deugden. 

De uitbeelding van de goddelijke deugden wordt toevertrouwd aan de 
gebroeders Jespers. Oscar Jespers (1887–1970) creëert het koperdrijfwerk ‘De 
Liefde’, Floris maakt de kartons voor de twee monumentale wandtapijten ‘Het 
Geloof’ en ‘De Hoop’. De kartons worden in het atelier van Gaspard De Wit in 
Mechelen tot twee wandtapijten geweven. Om de gebroeders Jespers een 
leidraad te bieden over hoe de deugden uit te beelden, stelt kanunnik Prims, 
stadsarchivaris van Antwerpen, een studie op over de gewenste voorstellings-
wijze. De gebroeders Jespers slaan dit advies in de wind, met de nodige 
commotie tot gevolg. De wandtapijten worden op 16 mei 1949 ingehuldigd en 
zijn een voorbeeld van expressionisme. Ze liggen aan de basis van de moderne 
kunstcollectie van KBC en bevinden zich nog altijd in de inkomhal van BRUhav2. 
 

 Uitsmijter 

Aquarel 

Dit is een aquarel: een schilderij van waterverf op dik karton. Ik wist niet wat ik 
wou toen ik eraan begon en nu het af is heb ik er nog het raden naar. Wat doet 
die vlek daar op dat schip, wat doet die vrouw, waarom een zee, had ik dan blauw 
in overschot, dat denk ik niet, ik denk haast nooit als ik mijn vinger doop in mijn 
verdriet of in het jouwe en ermee schrijf of teken, maar ik moet niet doen alsof. 
Per slot van rekening weet iedereen dat alles – alles – over liefde gaat. 

Bart Moeyaert 
 

 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 de natuur te sparen. Volgende editie 
van Trefpunt: oktober 2022. 
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