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Friendship
through service

DOELSTELLINGEN VAN KIWANIS 
Kiwanis International heeft 6 doelstellingen die als 
handleiding dienen voor ieder Kiwaniër in al zijn 
activiteiten, over de hele wereld.

• Het stellen van menselijke en geestelijke 
waarden boven de materiële.

• Behandel een ander zoals jezelf door hem 
behandeld wil worden.

• Het bevorderen van de aanvaarding en 
toepassing van hogere sociale, zakelijke en 
professionele maatstaven.

• Het tot stand brengen, door woord en daad, 
van een meer ontwikkelde, meer actieve en 
meer dienstvaardige maatschappij.

• Het vinden, langs de Kiwanis clubs om,  
van de weg naar duurzame vriendschap,  
naar onbaatzuchtige dienstverlening en naar  
het uitbouwen van een betere samenleving.

• Het samenwerken om gezonde opvattingen 
en edele idealen na te streven en in stand te 
houden, die meer eerlijkheid, rechtvaardigheid 
en goede wil met zich brengen.

LEUVEN ARTEMISCLUB DILBEEK BRUEGEL

Concert ten voordele van de sociale projecten  
van Kiwanis Club BRUEGEL

Vrijdag 2 december  om 20u 

Auditorium Jacques Brel, Anderlecht (Brussel)

HOMMAGE À BREL 
FILIP JORDENS



HOMMAGE À BREL  | FILIP JORDENS 
Datum: vrijdag 2 december om 20 uur
Locatie: Auditorium Jacques Brel Anderlecht (COOVI) 
Av. Emile Gryson 1/Bâtiment 6, 1070 Anderlecht
Deuren: om 19 uur - show om 20 u. 
Tickets: www.kiwanis.be/bruegel

Zanger en acteur Filip Jordens is als vertolker van het 
oeuvre van Jacques Brel een rotsvaste waarde in het 
B(r)elgische muzieklandschap.

Deelde hij als 19-jarige jonge hond nog de affiche als 
voorprogramma van Arno’s A La Française-concert, 
intussen reisde Jordens met ‘Hommage à Brel’ zowat 
de halve wereld rond. Van Hong Kong tot Berlijn, van 
Dubai tot Oeganda... En met het Belgisch vorstenpaar 
op staatsbezoek naar Canada.

Samen met de virtuoze musici van zijn Ensemble 
Martenot (onder muzikale leiding van pianist Maarten 
Lingier), weet Jordens telkens weer te ontroeren en 
te verbazen. Verborgen pareltjes worden opgediept, 
vergeten liedjes van de jonge Brel afgestoft ...

Meer dan ooit blijkt Brels repertoire tijd- en grenze-
loos. Maar bovenal heb je als concertbezoeker telkens 
weer het vlammende gevoel deelgenoot te zijn van het 
mystieke Brel-vuur!

Concert ten voordele van  
de sociale projecten van Kiwanis Club BRUEGEL

Kiwanis Dilbeek Bruegel is één van de 9 clubs van 
de Brusselse Agglomeratie op haar beurt één van de 
19 Divisies van de organisatie België-Luxembourg.
 
Kiwanis Dilbeek Bruegel is een service club met als 
doelstelling geld te verzamelen voor zijn sociale 
doelstellingen.  Maar de leden stellen zich ook 
regelmatig fysiek ter beschikking om te helpen waar 
het nodig.

www.kiwanis.be/bruegel
KiwanisDB@gmail.com
Bijeenkomst:  
2de en 4de donderdag van de maand om 19:30u.
Restaurant Axel Dewit, Rosweg, 19, 1750 Lennik

CLUB LEUVEN

SERVING THE CHILDREN  
OF THE WORLD
 
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van 
vrijwilligers die zich wijden aan het verbeteren van 
onze wereld, kind per kind en gemeenschap per 
gemeenschap. 

De Kiwanis vrijwilligers dragen op vele manieren bij 
tot het welzijn en de ontwikkeling van kinderen.

Momenteel heeft Kiwanis International clubs in  
88 landen in de wereld met in totaal circa  
300.000 leden.

CLUB LEUVENCLUB DILBEEK BRUEGEL


