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Hallo allemaal, 

 

Ja, het is terug schooltijd! 

 

Na anderhalf jaar zonder vergadering, hervatten we onze "face-to-face" 

vergaderingen. We hopen dat u deze periode zonder veel schade hebt 

doorgemaakt. Om onze vergaderingen bij te wonen, zullen we u vragen om enkele 

gezondheidsregels te respecteren: 

- Niet meer dan 35 deelnemers 

- Respecteer de afstand van 1m50 tussen de ruilboeken 

- Presenteer een CST (Covid Safe Ticket) - als dit punt een probleem voor u is, 

kunt u contact met ons opnemen. 

- Houd het masker op tijdens uw reizen in de vergaderruimte. 

- Aangezien de bar gesloten is, wordt het niet aanbevolen om met uw 

boterhammen te komen. 

 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 september 2021 (alle 

collecties). Onze bijeenkomsten vinden meestal plaats op de laatste dinsdag, van 

11:30 tot 13:30 uur. 

 

Alain De Greve herinnert eraan dat alle mensen buiten de bank die willen deelnemen 

aan een van onze vergaderingen noodzakelijk is om vooraf "aangekondigd" te 

worden. 

Gelieve minimaal 2 dagen van tevoren een aanvraag in te dienen bij Alain: 

alain.degreve@bnpparibasfortis.com   

 

 



 

De activiteiten van de sectie gingen door tijdens deze periode van beperkingen, we 

hadden een systeem gevonden om uitwisselingsboeken tussen geïnteresseerden 

door te geven, via een gevestigd circuit. 

De catalogi bleven meer dan een jaar beperkt bij Alain De Greve, maar 

geïnteresseerde leden konden ze rechtstreeks bij hem thuis lenen (omdat hij aan 

het telewerken was). 

We zullen ze (tijdelijk) repatriëren naar ons pand. 

Tijdelijk, omdat we dit pand volgend jaar moeten verlaten en de bank geen andere 

plek heeft om ons te huisvesten in dat enorme schip aan de Warandeberg. 

Maar, geen stress, de hogere autoriteiten van de Kunstkring hebben ideeën :-)  

 

Voor uw terugkeer naar een "face-to-face" vergadering, zullen enkele nieuwe 

catalogi tot uw beschikking staan. 

 

Tot weldra. 

De Sectie commissie. 

Alain De Greve, Pascal Messemaekers, Guy Stuckens, Robert Francken, Thierry 

Courard, Jean Maas, Claude De Wit, Léon Poncé 

  

  

 


