ONS CONTACTEREN :
Secretariaat : Rothschild gebouw
Permanentie: dinsdag 10u30-15u00
Interne post : KUNSTKRING – 1RA1K
Externe post : Kunstkring BNP Paribas Fortis vzw,
Warandeberg 3 – 1RA1K, 1000 Brussel.
U heeft een email-adres en u krijgt deze nieuwsbrief
op papier, gelieve ons dit te communiceren aan :
cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
Dit zal ons toelaten u beter en sneller te informeren.

NIEUWSBRIEF nr 7 – maart 2019

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

KUNSTKRING
BNP PARIBAS FORTIS vzw

Echonet : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html

Maart … alweer !
Reeds 1 jaar geleden sinds onze laatste informatiebrief. Maar langs andere kanalen (email, website,
internet, intranet, …) heeft u kunnen merken dat we niet hebben stilgezeten. Hieronder vindt u het
bilan van onze activiteiten in 2018 en begin dit jaar alsook de voorzieningen voor 2019.
Behalve deze activiteiten hebben we ook nog de gewone werking van onze afdelingen : Schilders
en Beeldhouwers, Verzamelingen, Muziek, … (zie onderaan).

ONZE ACTIVITEITEN VAN 2018
Naast de reizen georganiseerd door de afdeling « Foto-Toerisme » (Chamonix, Corsica, CérouxMousty en de Kerstmarkt in Straatsburg en Mulhouse) waren er meerdere gegidste
tentoonstellingsbezoeken : Fernand Léger, « Spanish Still Live », Atomium 58 en Smurfen, en de Van
Gogh animatietentoonstelling te Brussel.
Qua spektakels hadden wij het Koeks Theater, de muzikale komedie « Sunset Boulevard » en de
Ommegang.
Wij bezochten de stad Oostende maar spijtig genoeg niet het Windmolenpark wegens slechte
weersomstandigheden. Slechts uitstel, geen afstel.
Er was eveneens de eerste gegidste ontdekking in Sint-Gillis en verschillende rondleidingen « van
Bank naar Beurs » o.a. als team building.
En begin 2019 : bezoek aan de tentoonstelling « Beyond Klimt » te Brussel.
Onze activiteiten in 2018 kenden een groot succes. Te vaak moesten wij kandidaat deelnemers
teleurstellen want bepaalde activiteiten zijn beperkt in aantal en bijkomende groepen zijn
organisatorisch niet altijd mogelijk.
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ACTIVITEITEN IN 2019
23/3 : muzikale komedie « Cats » te Bruxelles (volzet)
31/3 : bezoek historisch hart van Luik + expo « Génération 80 » (bijna volzet)
28/4 : bezoek Ommegangtentoonstelling en Broodhuis te Brussel (nog te bevestigen)
3-10/5 : reis naar Sardinië (volzet)
11/5 : Naar het Windmolenpark vanuit Oostende (volzet) – Bijkomende datum wordt onderzocht.
18/5 : Bezoek aan 150 jaar Zegeldrukkerij te Mechelen (te bevestigen)
2/6 : Familiedag in Paira Daiza (te bevestigen)
12/07: Muzikale komedie « My fair lady » in Karreveld (te bevestigen)
30/8 : Spektakel « Nuit des Chœurs » in abdij van Villers-la-Ville
20/9-4/10 : Culturele reis naar Uzbekistan (bijna volzet)
16/11 : Kooroptreden in de Finisterraekerk te Brussel
30/11-1/12 : Kerstmarkt in Duitsland (locatie nog niet vastgelegd)
Nog vast te leggen data : historische en culturele wandelingen
- de wegen naar Compostella in Brussel
- het Kapellekerkkwartier en het “Goudblommeke in papier” in Brussel
Worden eveneens in overweging genomen :
- zoo van Antwerpen en het Spiegelpaleis
- wandeling doorheen de Pede-vallei (Anderlecht/Schepdaal) in de voetsporen van Bruegel
- tentoonstelling van de afdeling Schilders & Beeldhouwers
- bezoeken aan tentoonstellingen
Bovendien kunnen culturele wandelingen op verzoek worden georganiseerd (bv. team building)
zoals :
- van Bank tot Beurs
- stripmuren
Telkens de inschrijvingen voor één van deze activiteiten worden opgestart, krijgen de leden hiervan
melding met email. De aankondiging van deze activiteiten worden eveneens via « news » op Echonet
bekend gemaakt met informatie en deelname formaliteiten.
Onnodig vóór de publicatie hiervan met ons contact op te nemen!
Anderzijds beantwoorden wij graag uw vragen, uw suggesties, uw voorstellen van activiteiten, e.d.

De HR-site is, eens te meer, van look veranderd en bijgevolg zijn de clubs ook elders te vinden. Voor
toegang naar « My HR » gaan, « My Well-being » kiezen, vervolgens onder « quick links » de selectie
« klubs » nemen en vervolgens « Kunstkring ».
Link naar de pagina Kunstkring op Echo'net : http://b2e.group.echonet/pid29364/.html
(misschien onder uw « favorieten » plaatsen?)
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ALGEMENE VERGADERING
De jaarlijkse algemene vergadering van onze
vereniging gaat door op 30/4/2019.
Alle leden in orde met hun lidgeld kunnen
hieraan deelnemen. Enkel de effectieve
leden hebben stemrecht ! (cfr. statuten).
Bijkomende inlichtingen : neem contact op
met het secretariaat van de Kunstkring.

← Het kooroptreden van de Kunstkring in
de Finisterraekerk te Brussel (dec. 2018).

HERINNERING :
Schilders en Beeldhouwers : iedere donderdag van 16u30 tot 18 u, in het lokaal naast het
secretariaat (vroegere lokaal van de discotheek) in het gebouw Rotschild in de Broekstraat op het
einde van de gang van het AB-gebouw
Meer informatie bij dona.desmaele@bnpparibasfortis.com - 02 228 17 50
Verzamelingen: de laatste dinsdag van iedere maand van 11u30 tot 16 u, in het ander gedeelte van
het lokaal.
Meer info: http://www.kk-verzamelingen.be/
En ook de Muziekafdeling : de repetities van het Koor hebben plaats iedere donderdag van 12u30
tot 13u30 in de Muziekzaal (gebouw Rothschild +2). Om deel te nemen hoeft men niet een eerste
prijs in de academie te bezitten maar enthousiasme en zangplezier volstaan!
Informatie op het secretariaat!
Anderzijds stelt de afdeling Ontdekkingen - op aanvraag – twee culturele wandelingen voor: « SintGillis » (+/- 1 u met vertrek aan het Zuidstation) en « van Bank naar Beurs » (iets meer dan 2 u,
vertrek Warandeberg). Een derde is in voorbereiding : rondom de Kapellekerk en « het
Goudblommeke in papier » (zie hierna).
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Het Spanjeplein in Brussel naast het Centraal station. Bepaalde plaatsen in Brussel in de buurt van de gebouwen
van de bank zijn echter onbekend voor velen onder ons. De ontdekkingswandelingen zoals « van Bank naar
Beurs » zijn de gelegenheid om deze te leren kennen.

AAN ONZE LEDEN DIE DE BANK VERLATEN
Vergeet zeker niet uw persoonlijk email-adres mede te delen zodat wij verder gemakkelijk
informatie en « news-letter » kunnen blijven doorsturen.
Ons adres : cercledart-kunstkring@cae-kkk.be
Een nieuwe rondleiding rond « het Goudblommeke in papier »
Een verrassende buurt waar de meest moderne
gebouwen samen gaan met de overblijfselen
van de 1ste muuromwalling van Brussel, waar
politieke en syndicale militanten en artiesten
elkaar ontmoeten, waar zij in de voetsporen
lopen van Bruegel (opgebaard in de
Kapellekerk).
En dan de verbazingwekkende estaminet “Het
Goudblommeke in Papier”, stampcafei van de
Surrealisten en van de leden van de Cobragroep, steeds bezocht door talrijke artiesten en
dichters en die eveneens « ‘t Ois van’t brussels »
huisvest. Men kan er ook Brusselse
specialiteiten smaken (in vaste vorm en
vloeibaar) …
Wij verwittigen zodra deze wandeltocht klaar is!
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Een beetje geschiedenis …
De buurt van de Ravensteinstraat in de XIXème eeuw.
Deze buurt kende aanzienlijke wijzigingen
o.a. te wijten aan de evolutie van de
gebouwen van de bank. Als de
Koningstraat, de Wetstraat en het park van
Brussel (de oude « Warande ») op hun
zelfde plaats gebleven zijn, is de
Koloniënstraat nog niet gegraven. De
Warandeberg daarentegen heeft nog geen
trappen.
Begin XXste eeuw zal de Koloniënstraat de
Koninklijke wijk met het lager gelegen
stadsgedeelte verbinden daar waar de
Schildknaapstraat (tot de Jonkerstraat
hernoemd) in de Crombras uitmond (deze
is de vertaling naar het frans van de
« Crommen Elleboogh »). Deze is in feite de
Elleboogstraat door de oudere medewerkers van de bank gekend als de « nrs 11-13 van de Kanselarijstraat ». Vandaag loopt ze langs de
mess Kanselarij.
« Niemand ontkent in de Kromme Elleboogstraat rond te hangen. In deze straat bevindt zich een
beroemde lupanar, tussen vele andere, in het salon waaruit, in een grote vergulde kader, het
portret van wijlen Willem I, koning der Nederlanden verschijnt. Dit was door hemzelf geschonken.
Hij kwam daar elke dag ; zijn naam brengt de matrone tot wenen »
(Victor Hugo)
De Kanselarijstraat bestaat nog steeds alsook de Parochiaansstraat zelfs als de tussenliggende
huizenblok sindsdien met straten doortrokken werd. Bovenkant midden in de prent het oude hotel
van Ursel (vandaag Central Plaza). Meer naar links de oude wijk van de Putterij, ontsierd door de
werken van de Noord-Zuid verbinding.
Op de hoek van de Kanselarijstraat en de Warandeberg : de schuilplaats van de abdij van Park die zijn
naam aan de straat verleent. Rechtover geeft het plan de plaats aan van de « Generale Bank ». Deze
staat dus frontaal op de 12 Apostelenstraat dewelke de Ravensteinstraat veel hoger inspringt dan
vandaag. De ingang van het agentschap Warandeberg, gelegen « Ravensteinstraat 29 » komt overeen
met de plaats waar de oude Isabellastraat de 12 Apostelenstraat bereikte !
De Isabellastraat is verleend aan de aartshertogin die haar devoties deed in de kathedraal. Zij daalde
de Isabellastraat af en nam vervolgens de Kanselarijstraat ten tijde van het paleis van Brussel (door
een brand verwoest in 1731). De Isabellastraat is verdwenen met de bouw van het oude bank-gebouw
(juist voor de 1ste wereldoorlog) en het Paleis voor Schone Kunsten.
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Links : Achterkaftblad van G-Magazine (1983). Rechts : de Isabellastraat ter hoogte van het « pension Héger »
waar Charlotte et Emily Brontë verbleven. Charlotte heeft van haar verblijf in Brussel inspiratie opgedaan om
haar roman « Villette » te schrijven.

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