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Beste vrienden, 

 

Graag nodigen we jullie uit op het 

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
Dinsdag 7 december 2021 in CC Westrand Dilbeek 

met een optreden van Kandoris 

Kerstfolk & Gospel 

 

 

Een eigentijds kerstconcert met Ierse folk, gospel, old style, country, bluegrass en een vleugje 

dialectzang. Een unieke afwisseling met mooie voicings, frisse female touch en 5 muzikanten op heel 

veel verschillende instrumenten! Een unieke, afwisselende mix met enkele tijdloze kerstliederen, die 

kunnen meegezongen worden, een feest op het podium en in de zaal! 

                          

 
  

 

Kom mee genieten van dit concert, even weg van de voorbije covidzorgen ! 

 

 

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

13.45 uur deuren open 

14.00 uur  welkomstwoord 

14.10 uur optreden Kandoris 

15.30 uur receptie 

17.30 uur  verdeling pralines 

17.45 uur  terugkeer naar huis. 

 

Inschrijven 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Door storting van 15 euro* per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf  2 november tot uiterlijk 12 november 2021 met melding  

'Eindejaarsfeest'. Bezitters van een waardebon vermelden in de melding‘+waardebon’. 

* De deelnameprijs is slechts 15 euro, dit door een coronatussenkomst:  huur zalen, optreden 

Kandoris, pralines ten laste van ‘de kas’.’ 

 

CC Westrand biedt plaats aan 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 programma 

-  drink met een bordje sandwiches met divers beleg en een duo van gebak 

-  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. 

 

Wij hopen dat jullie met velen zullen zijn om van deze ontspannende namiddag te genieten. 

 

Het Bestuur.  

 
 
 
COVID 

 

We mogen dan wel terug verenigen zonder al te veel beperkingen, we gaan ervan uit dat 

iedereen zijn verantwoordelijkheid omtrent Covid neemt: 

- Aan de ingang van cc Westrand handen ontsmetten.  

- Mondmasker dragen bij verplaatsing in en naar de zaal. 

- 1,5 m afstand houden waar mogelijk, zo niet het mondmasker dragen.  

- Breng je CST (Covid Safe ticket) mee. De lokale overheid kan deze voorwaarde 

opleggen. 

Voel je je misselijk, ziek, hoest en nies je? Blijf thuis. Verwittig ons tijdig. 

 

En als we mekaar dan ontmoeten, laat ons dan vermijden om elkaar te kussen en handen te 

schudden.  

Een vriendelijk gebaar (vuiststootje, elleboogje, enz…) kan overwogen worden. 

 

 

 


