
Beste Van Helmont-lid

In samenwerking met het Vlaams Artsenbond (VAV), voorheen 
Vlaams Geneeskundigenverbond (VGV), nodigen we uit op een geleid 
bezoek aan de 

‘Belfius-kunstcollectie’
Belfiustoren Brussel

op
zaterdag 22 april 2017

om 14 uur
Programma :

 13.45 uur : samenkomst aan de onthaalbalie (forum)
 14.15 uur : begeleide rondleiding en bezoek aan de Belfiuscollectie

 ca. 16.30 uur : drink aangeboden door Doktersgild Van Helmont in de bar van ho-
tel Crown Plaza aan het Rogierplein 

Belfiustoren, Rogierplein 11, 1210 Brussel        www.belfius-art-collection.be/

Deelname in de kosten :  € 8,- per persoon.

Inschrijven door overschrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
BE22 4073 0622 5147 van het VAV met vermelding van de namen van de deelnemers.

Het aantal deelnemers is beperkt tot vijfenveertig waarbij de datum van betaling 
telt voor effectieve deelname.

Er worden drie groepen met Nederlandstalige gidsen gevormd.

Eenieder hartelijk welkom.
Vriendelijke en collegiale groeten, 
namens VAV-Cultuur,                          namens het Doktersgild Van Helmont
Dr. Frank Goes Dr. Robrecht Vermeulen
Dr. Jan Dockx
Dr. Geert Debruyne

Doktersgild Van Helmont p/a Dr. Robrecht Vermeulen, Eeckelaerslaan 8, 3010 Leuven
e-post:  r  obrecht@drvermeulen.com

mailto:secretariaat@doktersgildvanhelmont.be
http://www.belfius-art-collection.be/


Belfius-kunstcollectie

De Belfius-kunstcollectie is de grootste verzameling van Belgische kunst van het land.
En die collectie is er voor u. Want kunst voor iedereen toegankelijk maken is onze 
missie. 
Breng alvast een virtueel bezoek aan de werken uit onze huidige tentoonstelling voor 
we ze live gaan bewonderen.
https://www.belfius-art-collection.be/be-nl

Historiek: De collectie van meer dan 4300 werken is een samensmelting van de 

kunstverzamelingen van het Gemeentekrediet, Paribas Bank België en BACOB Bank.

Zowel het Gemeentekrediet als Paribas België begonnen na de Tweede Wereldoorlog 

met het verzamelen van waardevolle kunstwerken uit het nationaal erfgoed om te 

vermijden dat ze naar het buitenland verdwenen. Het Gemeentekrediet legde van in 

het begin het accent op Belgische kunst vanaf 1860, terwijl Paribas België kunst uit 

de 16de tot de 18de eeuw en moderne kunst kocht. BACOB bank begon zijn verzameling 

in 1980 en legde zich uitsluitend toe op Belgische hedendaagse kunst. Vandaag 

bestrijkt de collectie werken uit bijna vijf eeuwen.

Doktersgild Van Helmont p/a Dr. Robrecht Vermeulen, Eeckelaerslaan 8, 3010 Leuven
e-post:  r  obrecht@drvermeulen.com

Deze activiteit wordt ingericht door het Vlaams Artsenverbond .
De inschrijvingen gebeuren door storten op rekening nr. BE22 4073 0622 5147  van het Vlaams Artsenverbond.  

Betaal dus NIET op de bankrekening van het Doktersgild Van Helmont !
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