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Beste vrienden, 

 

 

Graag nodigen we jullie uit op het 

 

 

EINDEJAARSFEEST SENIORENCLUB KBC BRUSSEL 
Dinsdag 18 december 2018 in CC Westrand Dilbeek 

met een akoestisch optreden  

van de Vlaamse zangeres Geena Lisa 

 
 

Geena Lisa, pseudoniem van Gina Peeters is een Vlaamse presentatrice, 

omroepster, zangeres en gelegenheidsactrice. 

Als jong meisje stond Peeters al regelmatig op het podium met de Layabouts, de rockgroep van haar 

vader en oom. 

In 1992 deed ze auditie bij de The Dinky Toys, waarmee ze twee jaar lang als achtergrondzangeres 

door Vlaanderen toerde.  

 

 

Geena Lisa nam in 2008 met het liedje Wheel 

Of Time deel aan Eurosong. Hier eindigde ze 

vijfde in de tweede halve finale. 

Als actrice verscheen ze in onder meer 'Wat nu 

weer?!’, de kortfilm 'Straffe 

Koffie',' Oesje!', 'De (V)Liegende Doos' en 'Het 

Peulengaleis'. Haar grootste rol was die van 

Cathy Vanbrabant in 'Stille Waters'. 

 

 

Geena en haar muzikanten brengen de mooiste 

klassiekers en kerstliedjes die niet mogen 

ontbreken tijdens de mooiste tijd van het jaar. De warme stem van Geena, verhalen die je ontroeren 

en liedjes zullen je niet onberoerd laten.  

 

Laat je meeslepen door dit verrassend eindejaarsconcert en klink muzikaal op het nieuwe jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Praktisch 
13.00 uur ontvangst en aanmelden (inkomhal van CC Westrand) 

13.30 uur deuren open 

13.45 uur  welkomstwoord 

14.00 uur optreden Geen Lisa 

15.45 uur receptie 

17.45 uur  verdeling pralines 

18.00 uur  terugkeer naar huis. 

 

 

Inschrijven 
Door storting van 21 euro per persoon op rekening van Seniorenclub KBC Brussel 

BE49 7340 2675 8871 vanaf 19 november tot uiterlijk 30 november 2018 met vermelding 

'Eindejaarsfeest'. 

 

 

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

een gezellige namiddag met vele vrienden.  

Voor het bepalen van de voorrang bij de inschrijvingen gelden de vastgelegde regels die ook terug 

te vinden zijn op onze website www.seniorenkbcbrussel.be. Bij overschrijding van de maximale 

capaciteit gelden volgende richtlijnen: 

• Aanwezigen op de jaarlijkse algemene vergadering of nieuwe leden die aansloten na de algemene 

vergadering hebben voorrang mits de betaling werd uitgevoerd binnen de data van het betaalblok. 

De registratie gebeurt in volgorde van betaaldatum, namelijk de datum die op het dagafschrift staat 

van de rekening op naam van Seniorenclub KBC Brussel. 

 • Betaling uitgevoerd vóór het betaalblok: dan wordt de eerste dag van het betaalblok + 2 

werkdagen toegepast.  

• Betaling uitgevoerd na het betaalblok: geen voorrang. 

 

Voor jouw inschrijvingsgeld ontvang je: 

-  een schitterend, gevarieerd programma 

-  receptie met belegde broodjes en 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 velen van jullie te ontmoeten en samen te genieten van deze ontspannende namiddag. 

 

Het Bestuur  

  


