Nieuwsbrief
Januari-februari 2018
VZW Meaningfool
Meaningfool is een vereniging die stimuleert om doelbewust (na zinloos geweld) op een zinvolle
manier verder te gaan met het leven!
Het jaar 2018 is ingeluid en vzw Meaningfool voelt de lente en wil verder uitgroeien. Plus Magazine
heeft Philip Saelens (stichter en voorzitter van Meaningfool) geïnterviewd. Dit maandelijks tijdschrift
met een klare kijk op de wereld van 50-plussers zal in het voorjaar verschijnen.
Vzw Meaningfool wil goede doelen steunen met haar evenementen. In Kortrijk gaat onze aandacht
naar mensen met een beperking, namelijk om die te begeleiden bij de loopsport. In Lede geven we
op zondag 23 september 2018 de eerste start voor Koers Komiek. In de volgende nieuwsbrief krijgen
jullie hier meer details over te weten.
Het clublokaal van vzw Meaningfool zal zich te Lede bevinden in de Herberg “Koning Ezel “,
kerkevijverstraat 41. Deze locatie is in heropbouw en zal met Lede kermis, op vrijdag 21 september
openen. Herberg Koning Ezel zal een ontmoetingsplaats zijn, kleine evenementen kunnen er plaats
vinden. Humor is de rode draad, muziek de haard die warmte straalt. Een thuis voor cartoonisten, die
hier kunnen exposeren.
Philip Saelens gaat verder “Op stap met een boodschap” tijdens evenementen (vooral wandel- en
loopactiviteiten), om op een ludieke manier zijn boodschap, (tegen) zinloos geweld uit te dragen.
Bekijk onze agenda op www.meaningfool.org en neem ook deel !
Het Cultureel luik van vzw Meaningfool heeft dit jaar heel wat in petto…
Dit voorjaar opent vzw Meaningfool met een muzikaal folk pareltje “Malahide” op vrijdag 13 april
om 20u15 in de afspanning Den Bonten Os te Lede, met steun van Davidsfonds Lede.
Malahide is ontstaan in 1999. De naam ‘Malahide’ is een stadje in Ierland, gekend voor zijn prachtig
‘Malahide Castle’. De 4 muzikanten zijn samen goed voor méér dan 200 jaar levenservaring en gezien
ze geboren zijn in de sixties- en dus de folk-revival aan de levende lijve ondervonden! – kunnen ze
rekenen op 100 jaar podiumervaring!
Malahide speelt een repertoire van Ierse en Schotse traditionele muziek.

Malahide met Katelijne Janssens (zang, accordeon & zang), Dirk Decombele (fiddle), Johan Knockaert
(banjo, mandoline, gitaar & bouzouki), William Alfvoet (zang, percussie & bodhran).
Inkom: 10 euro
Deur: 13 euro

CULTUUR AGENDA 2018!
13 april Malahide (Den Bonten Os)
1 juni Meaningfool Comedy Night met Veerle Malschaert (Den Bonten Os)
21 september opening expositie cartoonist Aaargh….(Herberg Koning Ezel)
23 september Koers-Komiek, Prijs “Jeugd-Cartoonist voor één dag “
en optreden eClectic Ox (Herberg Koning Ezel) .
10 november Raf Coppens (Den Bonten Os)
17 november MeaningFool Comedy Night met Mc Peter Decroubele, Bart Vanthiegem, Ygor, Wim
Dufraing en Jens Dendoncker. (Mozaïek in Kortrijk)
30 november folkduo Katelijne Janssens en Dirk Decombele ( Herberg Koning Ezel).
Tickets via info@meaningfool.org 0499/117709 of in Den Bonten Os.
Vzw Meaningfool hoopt jullie te ontmoeten op onze evenementen.
Deze nieuwsbrief is twee maandelijks en in onze volgende nieuwsbrief lichten we onze culturele
sluier verder op.
Zinvolle groet,
Vzw Meaningfool & Philip Saelens

