
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017. 

Beste leden, 

Naar jaarlijkse gewoonte nodigen wij u graag uit naar de :  
BENEFIET KAAS- & WIJNAVOND 

VAN DE RODE LOPERS 

 

DATUM : ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017 OM 19 U. 

PLAATS : SPORTHAL DOMINIEK SAVIO 

Koolskampstraat 24  GITS 

Die avond ontvangen wij een werkingscheque waarvoor we zeer 
dankbaar zijn. Vandaar een warme oproep om met vele leden 
aanwezig te zijn op dit evenement.  

Deelnameprijs :  voor leden van onze lotgenotengroep : 5 euro 
Voor partners of vrienden : 16 euro.  

In deze prijs zijn aperitief + kaasbuffet met brood +   
2 consummaties inbegrepen. 

De reservatie gebeurt na storting op onze rekening:  
BE15 7350 4189 8530 

Er zijn plaatsen voorzien om met onze groep samen te zitten. 



 

KLOEN-ART: Zondag 12 november 2017 van 9u tot 17u 
Doorheen Rumbeke wordt een Clown-Kunstparcours uitgestippeld. 

Op wandelafstand wordt op een 20-tal locaties telkens een andere 
specifieke kunstvorm belicht door heel wat  enthousiaste kunstenaars met 
het hart op de juist plaats. Onder ander ook Carine Van Petegem (lid van 
onze groep) met porseleinen vazen met rode vredesbloem. U ziet ze aan 
het werk.  

Zij bieden er ook bateloos en vrijblijvend hun werken aan ten voordele 
van de door Kloen gesteunde, kindgerichte goede doelen.  
Schilder- en tekenkunst, beeldende kunst, graffiti, creatie van 
draadpoppen, striptekenen, brandglas maken, juwelen ontwerpen, 
fotografie, woordkunst, muziek, chocoladekunst, grime, karikaturen 
schilderen, kunstsmeden, kettingzaagkunst, kunst met marsepein, 
textielkunst,... en nog zoveel meer kunstvormen komen aan bod.  
De clown blijft  de rode draad die alle kunstvormen thematisch met elkaar 
verbindt. 
 
Op elke locatie wordt bovendien een door Kloen gesteund en gewaardeerd 
goed doel met verve in de kijker geplaatst. 

Vanzelfsprekend is er ook heel wat kinderanimatie voorzien. 

******************** 

Bij deze ook een heel mooi artikel, die onze groep in een gunstig daglicht 
plaatst. 

Mocht het je interesseren, dit is de link naar het artikel: 
https://lifestyletalks.info/borstprothese/ 

Of op de Facebookpagina van LifeStyleTalks: 
https://www.facebook.com/LifeStyleTalks/ 


