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Beste vrienden, 

 

 

Graag nodigen wij jullie uit op het  

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
 

Dinsdag 19 december 2017 in CC Westrand Dilbeek 

 

met stand-up comedian Koen Dewulf en 

 

het Vlaamse zangduo Nicole en Hugo 

 
 

Koen stond in 2007, naar eigen zeggen 

veel te vroeg, reeds in de finale van 

Humo’s Comedy Cup en sindsdien 

draait hij mee als headlinenende 

comedian, als ‘master of ceremony’ of 

als voorprogramma van andere 

artiesten. 

In 2013 haalde hij de finale van de 

Lunatic Comedy Award. Hij werkte 

ook reeds mee aan ‘De Bovenste 

Plank’ en ‘De Premiejagers’ op TV 

Eèn, ‘De Raadkamer’ en ‘De Bond 

voor Radioterroristen’ op Radio 2. 

Een zeer bezige bij die ons gedurende 

40 minuten sympathieke, niet kwetsende en herkenbare humor zal brengen. 

 

 

Daarna brengen Nicole en Hugo ons 

een spetterend muzikaal optreden. 

Eind 2015 namen zij in 

verschillende zalen afscheid van hun 

publiek. Maar blijkbaar zit de 

muziekmicrobe zo diep in hen 

geworteld dat zij niet zonder 

kunnen. Ondertussen hebben zij 

zelfs al een nieuw nummer 

uitgebracht. 

Geniet van deze prachtige 

namiddag. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktisch 

13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal) van de CC Westrand 

13.30 uur deuren open 

13.45 uur  welkomstwoord 

14.00 uur optreden Koen Dewulf 

14.50 uur optreden Nicole en Hugo 

15.45 uur receptie 

17.45 uur verdelen pralines 

18.00 uur terugkeer naar huis 

 

Inschrijven 

door storting van 18 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871  vanaf 13 november tot uiterlijk 4 december 2017 met melding 

‘Eindejaarsfeest’. 

 

CC Westrand biedt plaats voor 450 leden. De zaal mag zeker volzet zijn, zo kunnen wij genieten 

van een gezellige namiddag met de vele vrienden. De deelname wordt toegekend in volgorde van 

ontvangst van de betaling en rekening houdend met de deelname aan de Algemene Vergadering. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

- een schitterend, gevarieerd en deugddoend programma 

- receptie met drie zachte sandwiches met divers beleg en twee gebakjes 

- pralines van de ‘Sint’. 

 

In CC Westrand komt iedereen binnen via de hoofdingang. Er zijn geen genummerde plaatsen. Wil 

je samen zitten, kom dan ook samen. 

Met dit eindejaarsfeest besluiten we ons jubileumjaar. Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om 

van deze ontspannende namiddag te genieten. 

 

Het Bestuur. 

 

  


