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Gent, 26 juni 2013 

KBC dekt de langste tafel in Gent 

Begin juni opende KBC een gloednieuw kantoor aan de Kortrijksesteenweg 102 in Gent. Om deze 

opening te vieren, nodigt KBC Bank op zondag 30 juni de hele buurt uit om aan te schuiven aan 

de langste tafel in de Meersstraat (zijstraat van de Kortrijksesteenweg) in Gent.  

Op zondag 30 juni 2013 dekt KBC een 250 meter lange tafel waaraan de hele buurt vanaf 9.30 uur 
kan aanschuiven voor ontbijt. ‘s Middags worden ook soep en broodjes en om 15u00 ook nog 
pannenkoeken geserveerd. Wie nog snel wil inschrijven voor een van de formules surft best 
onmiddellijk naar www.kbc.be/gent of stapt eens binnen in het nieuwe KBC-kantoor. 

Een gevarieerd dagvullend programma moet jong en oud een onvergetelijke dag bezorgen. Zo is er 
voor de kinderen uitvoerig in animatie voorzien (een goochelaar, een springkasteel, grime en een 
speelbus). Daarenboven kunnen de aanwezigen doorlopend genieten van Cabaret Bicyclet, een 
grappige en fascinerende muzikale mobiele omlijsting. Tijdens de dag vallen ook waardebonnen te 
winnen die gebruikt kunnen worden in een aantal handelszaken uit de buurt. 

De idee om een straatfeest te organiseren was een logisch vervolg op de filosofie die achter het 
nieuwe KBC-bankkantoor en zijn concept schuilt: een volledig op de cliënt gericht bankkantoor dat 
ook daadwerkelijk deel uitmaakt van de lokale gemeenschap. Dit concept werd intern ontwikkeld 
onder de naam Bamboo, wat staat voor veelzijdig, snel groeiend, groen/ecologisch, stevig 
verankerd, sterk maar toch flexibel.  

Het KBC-kantoor aan de Kortrijksesteenweg 102 in Gent is een “greenfield”-kantoor, m.a.w. het 
bouwt niet zomaar verder op een bestaand bankkantoor maar start bewust in een nieuwe 
omgeving. KBC wil omwonenden, bestaande en nieuwe cliënten immers uitnodigen om mee in te 
stappen en mee te werken aan het KBC-verhaal van de toekomst.  
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Volg ons op www.twitter.com/kbc_group 
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