
 

   GENT GRAVENSTEEN V.Z.W. 
 

16de KIWANIS COMEDY NIGHT 

WALTER BAELE  

  
 

26 OKTOBER 2019 – AALTER 
VIP FORMULE 

 
 

VIP PROGRAMMA 

 VIP-arrangement aan 300 € met inbegrip van  
 6 VIP kaarten voor de voorstelling om 20u45 – voorbehouden topplaatsen in de zaal 
 Exclusieve VIP-Receptie - voorafgaand aan de voorstelling vanaf 18u30 tot 20u30 - voorbehouden 

party-tafel met 1 fles champagne Louis Nicaise, frisdranken en diverse hapjes (extra flessen 
champagne te verkrijgen aan 30 €/fles) 

 Receptie na het optreden: 22u30 – 24u00 (inclusief dranken en hapjes) 
 Locatie: Auditorium Gemeentehuis Aalter – Europalaan 22 – gratis ruime parking 

 Intekenen op VIP programma via kiwanisgentgravensteen@telenet.be of de leden van Kiwanis Gent 
Gravensteen met opgave van de naam van het bedrijf, contactpersoon, facturatieadres en BTW nummer 

 
 

BEST OF BAELE 
 

Na 15 soloshows en duizenden optredens draait Walter Baele nog één keer de velodroom op met zijn bekende 
typetjes. Martin Rigolle, Wito, Jürgen,… het vaste peloton personages rijdt in ‘Best of Baele’ een finale 
ereronde alvorens de diepvries in te duiken. Neem plaats in de eretribune en breng nog één keer een eresaluut 
aan deze bonte vogels. Een collage met de allerleukste sketches van 1986 tot 2018. 
 

Walter Baele is een man van duizend-en-één gezichten. Als acteur gaf hij op televisie gestalte aan een stoet 
personages: het kranige oudje Rosa, de Backeljau-buurman Marcel De Neudt, de vele imitaties in het populaire 
programma ‘Tegen de Sterren Op’ waaronder Koning Filip, Willy Naessens of Charles Michel. De kinderen 
kennen hem vooral als de actieve spring-in-’t-veld Van Leemhuyzen. En in zijn shows zijn Martin Rigolle (uit 
Zwijnaarde) en Wito (de groene jongen) dé grote publiekslievelingen.  
 
 

DE OPBRENGST VAN DE KIWANIS COMEDY NIGHT GAAT INTEGRAAL NAAR: 
 

SCHOOL EN ZIEKZIJN is een organisatie van 
vrijwilligers die gratis bijscholing geeft aan 
langdurig zieke kinderen, zowel in het ziekenhuis 
als bij de kinderen thuis. 

 

VZW DE VIERKLAVER uit oa. Maldegem en Deinze 
ondersteunt volwassenen met een beperking op 
vlak van (begeleid) wonen, tewerkstelling en 
ontspanning. 

 
 


