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Met de opbrengst van het concert steunt  
Kiwanis Leuven Artemis  

projecten ten voordele van kinderen in armoede

Woensdag 8 maart 2023 om 20uur 

Zaal GC Den Egger 
Scherpenheuvel-Zichem

Tickets: €34

KIWANIS BELGIUM-LUXEMBOURG
 
In België begon het in 1963 toen Henri Janssens  
en Noël Anselot het startschot gaven voor de eerste 
Belgische Kiwanis club. De club, met als peterclub 
Kiwanis Los Angeles, kreeg de naam ‘Kiwanis Club 
nr.1’ mee en was, samen met Wenen, de eerste 
Kiwanis vestiging in Europa.

Het District Belgium-Luxembourg telt bijna  
200 clubs met nagenoeg 4.000 leden die elk jaar 
120.000 uur vrijwilligerswerk leveren. Per jaar wordt 
ongeveer 3.000.000 € aan gerichte projecten 
geschonken.

Het district staat aan de bakermat van de Kiwanis 
Lappenpoppen, de monumentale K-Dolls, een 
intense samenwerking met Special Olympics en tal 
van initiatieven op het gebied van zowel mentale als 
materiële hulp aan kinderen.

Kiwanis verwelkomt nog steeds enthousiaste nieuwe 
clubleden die met ons aan de weg willen timmeren. 
Interesse? Neem dan contact op met deze lokale 
club. 

www.kiwanis.be

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.

BELGIUM LUXEMBOURG



THEATERTOURNEE SOULSISTER 
Datum: 8 maart 2023
Locatie: GC Den Egger, Scherpenheuvel-Zichem
Deuren: om 18u30 - show om 20 u. 
Tickets: www.denegger.be

Jan Leyers en Paul Michiels schreven samen een uniek 
stuk vaderlandse muziekgeschiedenis. Het begon 
allemaal in 1986, toen ze besloten hun krachten te 
bundelen en voortaan als The Soul Sisters door het 
leven te gaan. Wat volgde was een indrukwekkende 
reeks onvergetelijke songs: hun magische debuut  
‘You Get To Me’, ‘Like a Mountain’ en de wereldhit  
‘The Way To Your Heart’, later de inmiddels klassieke 
albums ‘Heat’, ‘Simple Rule’ en ‘Swinging Like Big 
Dogs’, met de hits ‘Through Before We Started’, 
‘Changes’, ‘Broken’, ‘Tell Me What It Takes’ en zovele 
andere. The Soul Sisters werd Soulsister, maar de 
chemie bleef al die jaren intact, met Jan als hart en 
brein van de groep en Paul als lichaam en ziel.  
Soul, pop, slimme rock: het duo kon het allemaal aan 
en zette tot ver buiten de landsgrenzen concertzalen in 
vuur en vlam. Na een lange windstille periode bracht 
Soulsister dit vorig jaar enkele nieuwe singles uit: 
‘Something I Need To Know’ en ‘I Need Your Love’ 
en kregen ze de “Lifetime Achievement Award” op 
de MIA’s. Eén ding bleef al die tijd onveranderd: het 
hart van Soulsister slaat het snelst op een podium. 
Soulsister is terug, en hoe.

Een initiatief van Kiwanis Leuven Artemis  
t.v.v. kinderen in armoede.

Serviceclub KIWANIS LEUVEN ARTEMIS geeft reeds 
20 jaar financiële ondersteuning aan diverse sociale 
projecten uit eigen regio.

De voorbije jaren konden we door uw gulle bijdragen 
volgende projecten ondersteunen:
Special Olympics Belgium - Fonds voor Geestelijke 
gezondheid voor kinderen en jeugd in Leuven - Stapje 
in de wereld - Sociaal fonds voor hematologische 
aandoeningen (Sofhea) - Centrum voor 
ontwikkelingsstoornissen (COS) in Leuven - Interservice 
Leuven (Levensloop) - Eliminate (Kiwanis the-eliminate-
project) - Rondoufonds voor Duchenneonderzoek - 
Jongvolwassenenwerking in Leuven.

www.kiwanis.be/artemis-leuven
kiwanis.artemis.leuven@gmail.com
Bijeenkomst: eerste donderdag en derde 
woensdag van de maand in Restaurant De Laurier, 
Tiensesteenweg 274, 3360 Lovenjoel

CLUB LEUVEN

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.


