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ONZE EVENEMENTEN 
SAMENGEVAT

COLLECTOR MUNTSTUK

COLLECTE VAN LOTEN VOOR EEN SPECIALE

VERKOOP TEN VOORDELE VAN TÉLÉVIE

TANTEKE

GROTE VERJAARDAG ‘‘DE 400 SCHOTEN’’

TENTOONSTELLING CITYLIGHTS

HET HELE 
JAAR DOOR 

HET HELE 
JAAR DOOR

VRIJDAG
28 eptember 2018

van 25 oktober 2018 
tot

21 december2018

00 JAAR GESCHIEDENIS: BOEK EN THEMATISCHE 

BOEKJES
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400 JAAR... 
DAT WORDT GEVIERD !

COLLECTOR MUNTSTUK

GROTE VERJAARDAG ‘‘DE 400 SCHOTEN’’

Sinds het begin van het jaar 2018, viert de Berg van Barmhartigheid zijn 
verjaardag.
Weinig instellingen kunnen aanspraak maken op een 400-jarig 
bestaan. Toch werd de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 
reeds in 1618 opgericht. Zo een verjaardag kan niet onopgemerkt voorbij 
gaan.  Het hele jaar 2018 biedt de gelegenheid om de rijkdom en de 
verschillende partners waar we mee samenwerken in het licht te stellen: 
de Stad, het Gewest, het OCMW, de Kamer van Koophandel, allerhande 
verenigingen en ten slotte onze wijk. Het is ook een ideale gelegenheid 
om jullie - onze klanten - in een andere context te ontmoeten.
Om u de vele activiteiten van dit eerste semester voor te stellen, nodigen 
wij u uit om via deze brochure kennis te nemen van de belangrijkste 
evenementen van deze periode.
Wij hebben ons uiterste best gedaan om van deze verjaardag een feest 
en een aangename beleving voor iedereen te maken. Wij hopen dat u 
erbij zal zijn!
Meer dan ooit willen wij via deze weg onze band versterken om voor de 
komende 400 jaar uw vertrouwen te verdienen als UW financiële partner.

Veel leesplezier

DE RAAD VAN BESTUUR
HET TEAM VAN DE BERG VAN BARMHARTIGHEID
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OM ZICH TE HERINNEREN…

400 jaar geschiedenis, dat vergeten we niet zomaar. Om ons dit 
schitterend jaar te herinneren, brengt de Berg van Barmhartigheid, in 
samenwerking met de Koninklijke Munt, een muntstuk uit ter waarde van 
€2,5.

Om zeker te zijn dat u deze uitgifte niet mist, kunt u dit via onze 
website www.bergvanbarmhartigheid.be of op onze facebookpagina 
Bergvanbarmhartigheidvandestadbrussel opvolgen.
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TANTEKE

U kent ze al! Ons TANTEKE! Exclusief gebrouwen in het kader van de 400ste verjaardag 

van de Berg van Barmhartigheid, ons bier gebrouwen gebaseerd op een recept van de 

XVIIde eeuw en op hedendaagse smaak gebracht, kent een groot succes.

In de 17e eeuw, had bier meer een geneeskundige dan een gastronomische functie. 

Het bier bevatte veel planten om ziektes te vermijden of te genezen. En Stoemelings, 

het Instituut Meurice R&D en de Berg van Barmhartigheid hebben een recept 

ontwikkeld zonder de verbruiker een drank voor te schotelen die naar hoestsiroop 

smaakt. Door het toevoegen van ijzerkruid wordt dit tijdperk weer tot leven gebracht. 

Deze specifieke touch geeft aan TANTEKE een unieke, frisse en lekkere smaak.

In ons TANTEKE, zal u buiten gedroogde ijzerkruidblaadjes ook Pilsmout, Crystalmout, 

haver, tarwe, gerstvlokken en Merkushop vinden.

Als men naar de Berg van Barmhartigheid gaat, zegt men vaak dat men zich « bij mijn 

tante » begeeft.

De uitdrukking “mijn tante” dateert van de tijd van de Prins van Joinville (1818 – 1900) die 

een groot gokker was. De Prins gaf zijn horloge in pand bij de Berg van Barmhartigheid 

van Parijs om zijn gokschulden in te lossen. Hij schaamde zich zodanig dat toen hem 

gevraagd werd waar het voorwerp zich bevond, hij antwoordde “bij mijn tante”.

De uitdrukking heeft zo de eeuwen doorlopen om vandaag opnieuw op te duiken 

onder de naam “Tanteke”. Schol!

Indien u graag bier in grote hoeveelheden zou willen verkrijgen, kan u steeds contact 

opnemen met de brouwerij ‘’En Stoemelings’’.

contact@enstoemelings.be

Het zou wel eens kunnen dat er in uw buurt een verkooppunt is, neem een kijkje in de 

verkoopslijst op onze website.

https://untappd.com/b/en-stoemelings-tanteke/2471495
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DE 400E VERJAARDAG WIL 
ZICH SOLIDAIR TONEN…

Heel het jaar 2018 door zal de Berg van Barmhartigheid een inzameling 
doen van voorwerpen met een waarde van minimum €50 voor een 
verkoop die we begin 2019 zullen organiseren. Alle verkoopkosten zullen 
doorgestort worden aan Télévie.
U kunt de opbrengst van de verkoop voor u houden of een gebaar doen 
en deze storten ten behoeve van deze actie.

HOE KUNT U MET DE 
BERG VAN  

BARMHARTIGHEID 
TÉLÉVIE STEUNEN?

De inzameling van de voorwerpen om te verkopen ten behoeve van Té-
lévie gaat het hele jaar 2018 door bij de Berg van Barmhartigheid. U kunt 
zich bij ons aanmelden om uw voorwerp neer te leggen.
Indien u geen voorwerpen heeft maar toch een gebaar wil doen voor 
deze actie, kunt u altijd een zakje snoep, een balpen, een paraplu, enz. 
kopen. Het geld zal meteen gestort worden aan Télévie.

Voor meer informatie kan u terecht bij Aurore Vincent per telefoon 
02 545 77 15 of per mail aurore.vincent@montdepiete.be
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TÉLÉVIE, OP HET LEVEN 
STAAT GEEN PRIJS MAAR OP 

ONDERZOEK WEL

Télévie werkt op 3 vlakken:

- Levens redden: Sinds de oprichting is, dankzij top 

technologie en de vele ontdekkingen door onderzoekers, sterfte 

door kanker sterk afgenomen. 30 jaar geleden stierven 80 % van 

kinderen met kanker. Vandaag de dag geneest meer dan 90 % 

van de kinderen die aan de «gewone vorm» van acute leukemie 

lijden! Het gevecht gaat door!

- Het onderzoek dynamiseren: Jaarlijks starten meer dan 

190 Télévie-onderzoekers hun academische loopbaan. Samen 

vertegenwoordigen ze meer dan 1500 werkuren per dag.

- Informeren: Dankzij RTL’s diverse programma’s, sociale 

netwerken en media, is deze ziekte die ons allen aangaat 

beter geneesbaar en beter bekend. Iedereen komt wel eens in 

aanraking met kanker en heeft dus het recht om geïnformeerd te 

worden.
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DE 400 SCHOTEN

Op 28 september 1618 werd de Berg van Barmhartigheid van de Stad 
Brussel opgericht. 400 jaar later bestaat hij nog steeds, steviger dan ooit! 
Om deze verjaardag te vieren zullen meerdere activiteiten plaatsnemen.
Wie zegt 400 jaar, zegt 400 schoten, zegt €400 voor Télévie per geslaag-
de challenge.

Steeds in het kader van Télévie, bij elke 400 punten per georganiseerd 
spel, wordt €400 aan Télévie gestort.

Voor meer informatie kan u terecht bij Aurore Vincent per telefoon 
02 545 77 15 of per mail aurore.vincent@montdepiete.be
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Hierbij de voorziene activiteiten op 28 september 2018:

• 400 goals

• 400 basketbal korven

• 400 maal boogschieten

• 400 pakjes frieten verkopen

• 400 selfies

• 400 punten bij Mijole

• 400 maal darts

• 400 pannenkoeken of wafels

Curieus om te weten hoe deze dag zal verlopen? Kom zeker langs 
en neem deel aan onze activiteiten! Misschien zal u er uw favoriete 

topsporter ontmoeten!

Allen welkom!
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Ter gelegenheid van zijn 400 jarig bestaan, werkt de Berg van 

Barmhartigheid samen met verschillende Brusselse actoren om acties 

tegen armoede in het licht te stellen.

Meerdere conferenties en tentoonstellingen zullen plaatsvinden op 

transversale manieren.

Van 25.10 tot 21.12

Kom ieder zijn verhaal ontdekken!

Voor meer informatie kan u terecht bij Aurore Vincent per telefoon 
02 545 77 15 of per mail aurore.vincent@montdepiete.be

CITY LIGHTS
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Onze partners

• Brugmann

• Mouvement Ouvrier Chrétien

• Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

• Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

• Fotografieschool Agnès Varda
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400 jaar is ons verhaal, maar ook dat van duizenden families die door de 
eeuwen heen onze wegen hebben gekruist.

400 jaar Berg van Barmhartigheid is ook een originele invalshoek om de 
geschiedenis van Brussel te ontdekken.

Wat wij u aanbieden is geen saaie opsomming of narcistische voordracht 
maar een adembenemend verhaal waarvan de helden Albrecht, Isabella, 
Martijn, Guillaume en Wenceslas heten. Het neemt u mee doorheen 4 
eeuwen geschiedenis bekeken door het vergrootglas van de Berg van 
Barmhartigheid van de Stad Brussel.

Roel JACOBS, die Brussel door en door kent, Pierre-David KUSMAN en 
Pedro TRASCASAS zijn de auteurs van het boek.

Voor meer informatie kan u terecht bij Aurore Vincent per telefoon 
02 545 77 15 of per mail aurore.vincent@montdepiete.be

400 JAAR GESCHIEDENIS
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GODSDIENST EN FINANCIËN

Wat was de houding van de in het boek vermelde godsdiensten (Jodendom, 

Christendom en Islam) tegenover financiën in het algemeen en meer specifiek 

ten aanzien van de lening met interest? Is deze houding tijdloos of verandert ze 

door de tijd heen in functie van de sociale en economische beperkingen? Welke 

oplossingen of aanpassingen zien het daglicht om de economische ontwikkeling 

te bewerkstelligen?

Anne MORELLI, Gregory GERGELY en Paul NEUENFIRCHEN hebben deze 

verschillende problemen nauwgezet in kaart gebracht en leveren over deze 

onderwerpen een spannend thematisch boekje af.

DE LOCATIES VAN LENINGEN OP PAND

Waar werden de Bergen van Barmhartigheid ingericht? Gaat het om bestaande 

gerenoveerde gebouwen die met zorg beheerd werden of nieuwe constructies? 

Hoe organiseert de activiteit zich in de openbare ruimte? Christophe POURTOIS, 

en Johan VAN DESSEL hebben een origineel document opgesteld dat 

antwoorden geeft op deze vragen.

DE PANDEN VAN DE BERG VAN BARMHARTIGHEID

Is de instelling meer bezorgd over zijn financiële zekerheid door voornamelijk 

voorwerpen in pand te nemen die weinig risico’s vertonen? Of wordt een bredere 

verscheidenheid aan voorwerpen aanvaard om zo veel mogelijk mensen 

te helpen? Pedro TRASCASAS nodigt ons uit om de geschiedenis van de 

voorwerpen bij de Berg van Barmhartigheid te ontdekken.

LOCALE EN CENTRALE MACHTEN

De relaties met de Stad en het OCMW dateren van jaren terug. Tussen 1618 en de 

wet van 1848, heeft zich door de tegenstelling tussen de drang naar autonomie 

enerzijds en de wens van de gemeenten en de beslissingen van de centrale Staat 

(die door de tijd heen sterk wisselden) anderzijds een saga ontwikkeld die zo 

spannend is dat ze in niets moet onderdoen voor de beste hedendaagse thrillers.

Professor Bruno BERNARD (ULB) is de auteur van een boek dat over de relaties 

tussen de autoriteiten en de Berg van Barmhartigheid handelt.

MEER STOF TOT NADENKEN...
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De Berg van Barmhartigheid heeft in de eerste plaats een sociale rol. 
De instelling hangt af van de Stad en het OCMW van Brussel. De lening 
op pand is een dienst die we zonder onderbreking aanbieden sinds 
1618.
Misschien kunnen we u helpen om een moeilijke situatie te overbrug-
gen of om een project te realiseren?
Om een lening te verkrijgen, moet u zich, in het bezit van een iden-
titeitsbewijs, wenden tot de loketten ‘’verpanding’’ om uw pand te laten 
schatten. Het pand blijft gedurende de hele duur van de lening uw 
exclusieve eigendom. De lening wordt aangegaan voor een termijn van 
6 maanden en is hernieuwbaar. Als de leningsvoorwaarden niet geres-
pecteerd worden, riskeert het pand verkocht te worden. In dat geval 
komt het verschil tussen uw openstaande schuld en de verkoopsprijs 
u toe.

Meer informatie op onze website
www.bergvanbarmhartigheid.be of op onze facebookpagina 
Bergvanbarmhartigheidvandestadbrussel 

DE BERG VAN 
BARMHARTIGHEID : 
UW FINANCIËLE PARTNER 
SINDS 400 JAAR.
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De lening op pand is:

-Voor iedereen toegankelijk, dit ongeacht uw inkomen of uw situatie. Het volstaat om 

meerderjarig te zijn en gedomicilieerd te zijn in de Europese Unie.

-De enige mogelijkheid binnen België om reeds vanaf 30 € een lening te bekomen.  

De lening kan 50 tot 70% bedragen van de waarde van het pand in openbare verkoop. 

-Snel en gemakkelijk: onze deskundigen kunnen binnen de 10 minuten het bedrag 

vaststellen dat we u kunnen lenen. 

-Soepel: de interesten worden per 15 dagen aangerekend en u kunt de lening voor 

de vervaldag aflossen zonder dat er extra kosten worden aangerekend.

-Zeker: De verpande voorwerpen worden onder de beste veiligheidsvoorwaarden 

bewaard. Dit garandeert dat we ze u in dezelfde staat kunnen teruggeven als deze 

die ze hadden op het moment van de verpanding.

-Minder duur dan een tekort bij de bank, onze leningen starten aan 6,5% per jaar 

(meer info op www.bergvanbarmhartigheid.be)

-Confidentieel : niemand ( behalve de politie op vertoon van een gerechtelijk 

mandaat)  zal weten dat u zich tot ons hebt gewend.

-Discreet: wij onderzoeken nooit uw inkomsten of situatie. Enkel de waarde van het 

pand is bepalend voor de toegestane lening. 

De lening wordt nooit anoniem verstrekt

Alle voorwaarden vindt u  op onze website : www.bergvanbarmhartigheid.be. Aarzel 

niet om langs te komen: een inlichting kost niets.
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In het hart van Brussel is de verkoopzaal van de Berg van Barmhartigheid steeds meer 
een referentiepunt, vooral als het om juwelen gaat.
Momenteel is 90% van de verkochte voorwerpen een juweel of zilverwerk. Niettemin 
worden meer en meer kunst- en siervoorwerpen zoals schilderijen, bronzen en 
kristallen voorwerpen en ook strips, merktassen, fietsen, wijn enz. te koop gesteld. 
Het verschil tussen de toewijzingsprijs en de oorspronkelijke lening –weliswaar 
vermeerderd met de interesten en kosten- komt steeds ten goede van de 
oorspronkelijke eigenaar.  Dit ongeacht of het over een gewenste verkoop gaat of niet. 
De toewijzingsprijs wordt vermeerderd met 20% kosten ten laste van de koper.
Alle verkopen georganiseerd door de Berg van Barmhartigheid worden voorafgaan 
door een catalogus en een tentoonstelling.
Er bestaan meerdere manieren om deel te nemen aan een openbare verkoop:
 Door naar de verkoopzaal te komen op de dag van de verkoop (dit is de beste manier 
omdat het u toelaat uw aankoopstrategie aan te passen in functie van het verloop van 
de verkoop)
 Door zich op voorhand bij de Berg van Barmhartigheid in te schrijven, staan ook 
volgende opties open:
oBod per telefoon: U brengt ons op de hoogte via fax of per mail van het lot of de 
loten die u interesseren. Wij bellen u dan terug op het moment dat het lot geveild 
wordt;
oAankooporder: U doet ons een vast bod voor een bepaald bedrag waaraan u bereid 
bent een bepaald lot te kopen.
De deelname aan de verkopen impliceert het aanvaarden van de 
verkoopsvoorwaarden verkrijgbaar via veilingen@bergvanbarmhartigheid.be.

DE BERG VAN BARMHARTIGHEID IS OOK 

EEN VERKOOPZAAL


