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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.

Concert ten voordele van de sociale projecten  
van Kiwanis Club LEUVEN

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 
Start vanaf 9u:  

Craywinckelhof te Lubbeek

KIWANIS LEUVEN  
ON TOUR 2023

CLUB LEUVEN

CLASSIC TOUR

LEUVEN 2023



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.

Onze vrije tijd is dikwijls beperkt. We willen die dan 
ook besteden aan ontspannende zaken, iets leuks 
en terzelfdertijd ook iets zinvols!De vriendschap 
onder elkaar is de reden om 14-daags samen te 
komen. Binnen de Club zijn er zoveel interesses 
en achtergronden aanwezig waardoor er een 
aangename kruisbestuiving ontstaat.
Kiwanis Club Leuven is een mannenclub die de 
partners echter niet vergeet. Een diner, een cultureel 
uitstapje, een clubreis,… zorgen er voor dat de 
partners betrokken worden bij het clubleven. Het 
clubleven wordt dan ook een familiaal gebeuren.

Alle leden scharen zich achter het idee om iets 
zinvols te doen rond ‘kinderen’. Het kind dat om 
welke reden ook minder kansen krijgt. Serving the 
children is ons leidmotief.

 Wil je onze acties steunen of wil je deel uitmaken 
van onze Club, contacteer ons gerust.  
Je bent van harte welkom!

CLUB LEUVEN

Op zondag 10 september 2023 organiseert Kiwanis 
Club Leuven de 7e editie van zijn rondrit ‘ Kiwanis 
on tour’ voor oldtimers en andere pareltjes.
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel.
Afgelopen editie kon de organisatie de opbrengst 
van 5.600,00 euro schenken aan een project ten 
voordele van kinderen die slachtoffer zijn van de 
overstromingen van afgelopen zomer in Wallonië.

Programma:
We starten de dag met een stevig ontbijt waarna 
elke wagen op eigen tempo de rondrit kan 
aanvatten aan de hand van het roadbook dat u circa 
200km meeneemt richting Limburg. 

8 tot 10 u. Ontbijt in het Craywinckelhof te Lubbeek
Vanaf 9 u. Start rondrit met roadbook
12 tot 14 u. Lichte lunch ergens rond Tongeren
17.30 tot 18 u. Aankomst in het Craywinckelhof
18.00 u. Diner in het Craywinckelhof (optie)

Deelnemen ?
De rondrit richt zich voornamelijk op oldtimers, 
sportwagens en andere pareltjes maar elke wagen is 
van harte welkom!

Het inschrijvingsbedrag omvat per wagen de 
deelname aan de rondrit, het roadbook, ontbijt, 
lichte lunch en driegangendiner (optie) voor 2 
personen.

Roadtrip (1 wagen) ontbijt, lunch & diner 2 pers. € 290
Roadtrip (1 wagen) ontbijt & lunch voor 2 pers. € 190
Enkel diner (prijs per persoon) € 85

Inschrijven:
Karim Smets
karim@dewarande.eu


