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Het initiatief  

“Belle Perez  met `Live in Concert´ om onze goede 
doelen te ondersteunen”  

 

Een belangrijk doel voor Rotary en 
haar leden is "Dienst aan de 
Gemeenschap".    
Om het eenvoudig uit te drukken: 
geld verzamelen via allerlei acties om 
goede doelen te steunen.   
  
Ze zijn er in overvloed en gelukkig 
zijn wij niet de enige organisatie die 
haar steentje bijdraagt aan het 
lenigen van maatschappelijke noden.  
 

 

 

Sinds 2013 heeft onze club toegang tot de professionele muziekwereld. Dit 
leidde er toe dat we sindsdien voor onze fundraisings belangrijke concerten 
kunnen organiseren. 

Het concert in mei ’13 met Toots Thielemans, Rob de Nijs in november ’13, 
de Grungblavers in mei ’14 en Jo Lemaire in Mei ’15 waren een schot in de 
roos. Nadien volgden nog Luc Caals met ‘Andre Hazes’ en top of the bill 
Axelle Red in een akoestische versie (’16) en drie magische concerten met 
The Finches (’17) , Diamonds on the Rocks(´18) en Yannick Bovy (‘19). In ’20 
en ’21 uitstel van dit concert door Corona.  
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Rotary club  Wilrijk - Terbeke  vzw 

“Een serviceclub om de gemeenschap te dienen” 
 

 Rotaryclub Wilrijk-Terbeke is 
onderdeel van de oudste en grootste 
serviceorganisatie ter wereld. 
 
Rotary werd opgericht in Chicago 
door Paul Harris op 23 februari 1905. 
Wereldwijd telt Rotary ongeveer 1,2 
miljoen leden in 200 landen en 
verdeeld over 35.000 clubs. Onze 
club maakt deel uit van district 
D2170, één van de drie Belgisch-
Luxemburgse districten met in totaal 
10.531 leden in 260 clubs. 
 
Het doel van elke Rotaryclub is 
mensen uit verschillende beroepen 
bij elkaar te brengen, vriendschap te 

bevorderen, hoogstaande ethische waarden in hun persoonlijk- en beroeps-
leven na te streven en sociaal dienstvaardig te zijn. 

Onze club telt een 40-tal leden waarvan 5 ereleden. Vaak verwelkomen wij 
een gastspreker, wordt één van onze sociale projecten toegelicht of wordt 
een beroepsactiviteit uiteengezet. Deze traditie week na week verder zetten, 
versterkt onze vriendschap reeds 40 jaar. 
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Belle Perez  

“Live in Concert”  
Belle 20 jaar op de bühne 
De live zangeres pur sang geeft telkens 
opnieuw fenomenale optredens waarmee ze 
iedereen van zijn sokken blaast.  
Met Live in Concert, doet ze daar nog een 
schepje bovenop. Ze trakteert haar publiek op 
bloedhete latinvibes, zet uptempo-songs van 
haar favoriete artiesten naar haar hand, en 
brengt evengoed intieme akoestische 
nummers. Kortom, een concert dat even 
gelaagd en veelzijdig is als de persoonlijkheid 
van Belle – de ene keer vurig en uitbundig, dan 
weer ingetogen en intimistisch, maar altijd 
muzikaal tot in de puntjes perfect. 
  
Na 20 jaar bikkelen in de muziekindustrie, is 
Belle op haar 43ste steeds vrijer in de keuzes 
die ze maakt – als artiest én als mens. 

 

 
 

In 2016 stapte ze in het huwelijksbootje met haar grote liefde Wouter, en beviel ze van 
zoontje Ellía: het mooiste geschenk in haar leven. Het moederschap gaat haar uitstekend 
af, en ze slaagt erin om het te verzoenen met haar andere passie: muziek. 
 

De showbizz was voor Belle dé manier om zich privé en professioneel te ontplooien, om 
er te staan als artiest én als mens. Dat ze er na twee decennia nog altijd staat – en hoe! – 
bewijst dat ze ontzettend getalenteerd is, en zichzelf voortdurend opnieuw uitvindt. 
Maar dan wel zonder haar roots te verloochenen.  
‘Dankzij de showbusiness ben ik opgebloeid, geworden tot wie ik nu ben. Ik zit enorm 
goed in mijn vel, de puzzel van mijn leven past nu zo mooi in elkaar! Als artiest durf ik 
andere stijlen en genres aan, gaan de remmen los. Ik heb op het podium mezelf ontdekt.’ 
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De goede doelen van Rotary  

“De grootste rijkdom heeft hij die arm is aan      
begeerte (Seneca)” 

 
Vorig jaar ging  de fundraising voornamelijk naar: 
  

Zonnekamp: een zomerkamp voor jongeren met 
een mentale en/of fysieke handicap Adres: 
"Zonnekamp,   Liesbeth Kustermans, 
Schotensteenweg 25a,  2960 Brecht". 
www.zonnekamp.be  
 

Kamiano: de daklozenrestaurants in Antwerpen 
en Brussel Adres: "Kamiano, Lombardenstraat 28, 
2000 Antwerpen".  
 www.rc-awtb.be/documenten/Kamiano.pdf 
 

 

(W)onderweg:  Een vereniging voor normaal begaafde personen vanaf 16 jaar met 
autismespectrumstoornis (ASS)  
https://www.rc-awtb.be/documenten/Wonderweg.pdf 
  

ZZG: Ziekenhuizen zonder Grenzen: Afgedankt ziekenhuismateriaal krijgt een 2de leven 

http://www.zzg-hsf.be/ 
 

NVSG: De levenskwaliteit van personen met beperkingen verbeteren en het bevorderen 
van inclusie en socio-economische integratie  
www.rc-awtb.be/documenten/NVSG.pdf  
 
Villa Clementina: Een centrum voor inclusieve kinderopvang voor jonge kinderen met en 
zonder beperking 
 
Welzijnsschakel: Een organisatie die belgen steunt die in armoede leven of die gevaar 
lopen om in armoede te belanden. 
 

Nationaal en internationaal steunen wij, door een jaarlijkse bijdrage van onze club, de 
vele acties van Rotary International, in het bijzonder Polio Plus.  
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Het concert 

“Eén avond met  Belle Perez `Live in Concert´ en u 
zal nooit meer op dezelfde manier naar uw 
lievelingsliedjes luisteren”  
   

Het concert zal plaats vinden op 
donderdag 28 april 2022. 
 
De deuren van de Kristus-
Koningkerk openen om 19u30 en 
het concert vangt aan om 20u30.    
  
Om problemen met parkeren te 
vermijden is het aangewezen op 
tijd te komen.  
Wij voorzien een versnapering  in 
de kerk vóór de aanvang van het 
concert. 
 
Carl Huybrechts verzorgt de 
presentatie van het concert. 
 

 

 

De maximale capaciteit van de concertzaal bedraagt 750 personen.   

Zowel voor als na het concert is er een mogelijkheid tot cateringarrangementen voor 
de sponsors.  
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Presentatie   

“Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden 
appel op een zilveren schaal” (spreuken 25:11) 
  

De presentatie is in handen van Marc Fransen, gewezen hoofdpresentator van 
regionale zender ATV. 

 

De taal die een mens spreekt, is gelijk aan zijn ziel. 
Zo heeft Marc Fransen vele zielen gevormd en 
waarschijnlijk ook af en toe misvormd. Hij was dan 
ook lang leraar Nederlands en Engels. Hij leerde 
thuis proeven van een rijke woordenschat, van 
zeggen en schrijven, van intonatie en zinnige 
zinnen. En hij werd er verliefd op… dat is hem later 
nog overkomen, gelukkig maar één keer met 
dezelfde drastische gevolgen voor zijn verdere 
leven. 

 

 

 Het leven dat hem altijd heeft uitgekozen en niet omgekeerd: nooit 
gesolliciteerd voor een job, zich nooit aangeboden voor welk levens-avontuur 
ook. Alles werd hem in de al rijke schoot geworpen. Ook zo in het tweede 
bedrijf van zijn bestaan. Achttien jaar geleden werd hem vanuit een heldere 
hemel gevraagd nieuwsanker te worden bij ATV. Marc leerde daardoor zijn 
stad en de mensen die er mogen wonen, nog beter kennen. Hij blijft dagelijks 
het reilen en zeilen van dat moeilijk lief volgen en vertelt erover… in het AN en 
in zijn eigen moedertaal.
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Locatie 

“Kristus-Koningkerk Antwerpen”  
 

De Kristus-Koningkerk, gelegen 
tussen de Jan van Rijswijcklaan 
en de Jan de Voslei is een echt 
buitenbeentje tussen de 
Antwerpse kerken. Ze werd 
gebouwd tussen 1928 en 1930. 
Architect Jos Smolderen ontwierp 
deze art deco kerk met 
romaansbyzantijnse inspiratie als 
paviljoen van de religieuze 
Vlaamse  kunst  voor de 
wereldtentoonstelling van 1930 
in Antwerpen. 

 

Daarna werd ze ingericht als parochiekerk. Met haar 64 m hoge toren en 3 monumentale 
koepels domineert ze het stadsgezicht. Het was de bedoeling dat de kerk de aanzet 

 

 zou vormen om na de ereldtentoonstelling 
een nieuwe woonwijk in het zuiden van de 
stad te doen ontstaan. De kerk rekende in 
de loop der jaren af met enkele 
tegenslagen. De prachtige verzameling glas-
in-loodramen werd tijdens de Tweede 
Wereldoorlog vernield. Tijdens de jaren ‘60 
en ‘70 werden de glasramen, waaronder 
een aantal naar ontwerp van Eugeen Yoors, 
hersteld. Ook de toren diende in de jaren 
‘70 een tiental meter ingekort te worden 
door betonrot.  
Een bijzondere vermelding verdient het 
grootse Klaisorgel met zijn 5564 pijpen.  
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 Sponsoring  

“De grote formules”  
Dit jaar kunnen de Sponsors van de formules aan €60 per ticket de eerste acht rijen 
bezetten. Er zijn 200 plaatsen beschikbaar. 
 

 De ‘Gold’ sponsors A (*)  €3.000:   50 vip tickets aan €60 per ticket op de eerste 
acht rijen met bovendien een aparte vipcorner inclusief catering, twee pagina’s 
reclame A5 in portrait in het programmaboek en reclame  op onze concert website. 

 De ‘Gold’ sponsors B (*)  €3.000:   60 vip tickets aan €50 per ticket met een 
aparte vipcorner inclusief catering, twee pagina’s reclame A5 in portrait in het 
programmaboek en reclame op onze concert website. 

 De ‘Silver’ sponsors A  €1.500:  25 vip tickets aan €60 per ticket op de eerste acht 
rijen inclusief catering, één pagina reclame A5 in portrait in het programmaboek en 
reclame op onze concert website.  

 De ‘Silver’ sponsors B   €1.500:  30 vip tickets aan €50 per ticket inclusief catering, 
één pagina reclame A5 in portrait in het programmaboek en reclame op onze concert 
website.  
 

De kleine formules  

 Brons(XL)-pakket   €575:  10 VIP tickets aan €50 per ticket inclusief catering en een 
halve pagina reclame A5 in landscape  in het programmaboek.   

 Brons(M)-pakket   €375:  6 VIP tickets aan €50 per ticket inclusief catering en een 
halve pagina reclame A5 in landscape in het programmaboek.   

 Brons(S)-pakket   €175:  2 VIP tickets aan €50 per ticket inclusief catering en een 
halve pagina reclame A5 in landscape in het programmaboek.   

 Beschermcomité van het concert  €100:  1 VIP ticket aan €50 inclusief catering 
met vermelding van uw naam in de lijst ‘Beschermcomité’ in het programmaboek. 
 

 Individueel Vip-ticket: €50 inclusief catering. 
 Advertentie  €150: Eén A5 pagina in portrait in het programmaboek. 
 Advertentie  €100: Een halve A5 pagina in landscape in het programmaboek. 

 
  
 
 
_______________________________________________________ 
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 (*) De sponsoren van de Grote Formules kunnen in overleg zelf instaan voor hun catering. Dit is te bespreken met 
de organisatie.  

Sponsoring   

De Vip-arrangementen (catering)  
 Als sponsor wil u uw gasten 
als koningen ontvangen.  
 
Vanuit onze ervaring hebben 
wij zelf een arrangement 
samengesteld met zorgvuldig 
uitgekozen dranken om uw 
klanten optimaal te kunnen 
verwennen.  
 

 

 

Het assortiment bestaat uit Cava, wijn, pils, frisdrank, water en versnaperingen.  

Het spreekt vanzelf dat wij in de mate van het mogelijke rekening houden met uw 
wensen.   

Wij bieden u volgend viparrangement :   

 Vóór het concert bieden wij u een welkomstdrank aan vanaf 19u30 tot 20u15. 
 Om 20u15 kan u zich met uw klanten begeven naar de zaal voor het concert dat 

aanvangt om 20u30.  
 Na het concert kan u verder genieten in de diverse vipcorners. 
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Sponsoring door de Media   
 Regionale televisie:   

 ATV: (in onderhandeling).   

Aankondiging van het concert. 
verslag van het concert met interviews achteraf.   
  

Radio:   

Radio 1, Radio 2, lokale radio’s (in onderhandeling).   

  Magazines: 

De Antwerpenaar, Zone 03, De streekkrant en andere.    

Social Media: 

Het evenement zal aangekondigd worden via Facebook.   

  Website: 

Wij maken een extra website omtrent het evenement waarin 
wij onze sponsors in de verf zetten, met een link naar hun 
eigen website.  
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Contact 
Ivo Lovrovic   
Lid Rotaryclub Wilrijk-Terbeke   
Organisator   
0475/41 49 02   
piano@pianolovrovic.be  
 
 
Paul Lavigne  
Lid Rotaryclub Wilrijk-Terbeke   
Organisator,  IT & Website  
0475/62 09 94  
Paul.lavigne@telenet.be 

 

 

 

 

 Bruno Van Ballart 
Voorzitter Rotaryclub  Wilrijk-Terbeke   

 
Paul Lavigne 
Clubzaken Rotaryclub Wilrijk-Terbeke   
Administratie en Financiën  
 

 

 

  

  

 


