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NIEUWSBRIEF nr 6 – maart 2018 

KUNSTKRING 

BNP PARIBAS FORTIS vzw 
 

OM ONS TE CONTACTEREN : 
 

Secretariaat : Rothschild-gebouw 
Permanentie op dinsdag van 10u30 tot 12u30 
                                             Van 13u30 tot 15u30 
 
Interne post : KUNSTKRING – 1RA1K 
 
Externe post : Kunstkring BNP Paribas Fortis vzw, 
3 Warandeberg – 1RA1K, 1000 Brussel. 
 

Heeft u een email-adres (maar U krijgt deze 
newsletter op papier) gelieve het te laten weten  aan:  
cercledart-kunstkring@cae-kkk.be 
Dit zal ons toelaten u beter te informeren. 
 

U vindt de laatste nieuwsberichten op onze site :   
http://www.cae-kkk.be/ 

  

 
 

2018 is voor de Kunstkring goed gestart. In dit nummer vinden jullie onze activiteiten die reeds op 
ons programma staan tot eind 2018. 
Vooreerst heb je de laatste activiteiten rond de viering van 75 jaar Kunstkring.  
Via mail en Echonet krijgen jullie de nodige info : 
- tentoonstelling In het gebouw Kanselarij  
- tentoonstelling in het gebouw Boreaal  
- tentoonstelling in het gebouw Broekstraat. 
Behalve deze activiteiten hebben we nog de gewone werking van onze afdelingen : Foto-toerisme 
organiseert reizen naar Chamonix (1-8 april), Corsica (5-12 mei), een sneukelwandeling in Céroux-
Mousty (27 mei), nog een reis in augustus (info zal volgen) en de klassieke kerstmarkt dit keer naar 
de Elzas (1 - 2 december). Nieuwe wandelingen-ontdekkingen, bezoeken aan tentoonstellingen en 
andere geleide bezoeken vervolledigen ons programma. Jullie krijgen op tijd de nodige informatie. 
 

 

 

ALGEMENE VERGADERING 
De jaarlijkse algemene vergadering van onze vereniging is op 27-03-2018. Alle leden hebben reeds 
via mail een uitnodiging gekregen samen met de agenda. Zo niet contacteer het secretariaat van de 
Kunstkring. 
 

NIEUWS VAN DE AFDELINGEN 
Schilders en Beeldhouwers zijn verhuisd … naar het lokaal ernaast. In het vroegere lokaal van de 
discotheek (naast het secretariaat) hebben ze meer licht en ruimte. Daardoor moeten ze niet meer 
alles opruimen na iedere activiteit. 
Geïnteresseerden kunnen iedere donderdag een kijkje gaan nemen van 16 u 30 tot 18 u. 
Meer informatie bij dona.desmaele@bnpparibasfortis.com - 02 228 17 50 
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Verzamelingen : nieuw uurrooster 
Om praktische redenen – vooral te wijten aan de nieuwe voorschriften in verband met de toegang 
tot de gebouwen van de bank – worden de bijeenkomsten van donderdagavond geannuleerd. De 
vergaderingen op dinsdag daarentegen gaan normaal door. Vanaf eind februari zullen deze 
bijeenkomsten van alle verzamelingen (filatelie, penningkunde…..) plaats hebben de laatste dinsdag 
van iedere maand van 11 u 30 tot 18 u in het gebouw Rothschild in de Broekstraat op het einde van 
de gang voorbij het secretariaat van de Kunstkring. 
Meer info: http://www.ae-collections.be/index.htm  

 
Ontdekkingen : Sint-Gillis + Goudblommeke in papier  
De wandelingen-ontdekkingen « Van bank tot beurs » krijgen – al dan niet als teambuilding – 
regelmatig een vervolg. Sinds eind februari is de afdeling Ontdekkingen gestart met een nieuw 
project : « Wandelen in Sint-Gillis », dit wil zeggen het gedeelte van Brussel tussen het Zuidstation 
en de buitenwijken van de stad. 
In het najaar volgt een nieuwe rondleiding rond « het Goudblommeke in papier ». Meer info en data 
worden zo spoedig mogelijk medegedeeld. 

 

AAN ONZE LEDEN DIE DE BANK VERLATEN 
Vergeet zeker niet uw persoonlijk email-adres mede te delen zodat wij gemakkelijk informatie en 
«newsletter » kunnen blijven doorsturen. 
Ons adres : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be 
 

 

Een beetje geschiedenis … 
Met het afbreken en bouwen van bankgebouwen in Brussel kan je een heel dik boek schrijven. 
Getuige deze 2 foto’s van dezelfde plaats maar met 45 jaar tussen. 
 

     
 

Links zie je de werken aan de metrotunnel tussen de stations Centraal Station en Park. Dit ter 
aanleiding van de bouw van de 1ste fase van wat later het « nieuw gebouw » Warandeberg zou 
worden, beëindigd in 1973-74. 
Op het bovenste gedeelte van de foto zie je de voorgevels van de nummers 2-8 van de Warandeberg 
met op de hoek van de Koningstraat het gebouw Sibeka (Koningstraat Nr 52). 
Op de foto rechts zie je de tunnel van de metro naar aanleiding van de recente afbraakwerken. De 
tunnel zal dus blijven passeren door het nieuw « nieuw gebouw» ! 
 

 

 
Verantwoordelijke uitgever : Guy Stuckens, 12 Dokter Roux straat, 1070 Brussel. 
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