
Stip 21 april aan in 

jouw agenda! 

Dit jaar organiseert Kiwanis Club Roeselare 
1 opnieuw een kunstwedstrijd in combinatie 
met een veiling. Deze wedstrijd werd dit jaar 
voor de negende keer georganiseerd ter gele-
genheid van het 55-jarig bestaan van Kiwanis 
Club Roeselare 1. “We ontvingen van kun-
stenaars veertig prachtige kunstwerken om 
te veilen. Een groot deel van de hamerprijs 
wordt door de kunstenaars afgestaan voor het 
goede doel”, vertelt voorzitter Frank Soenen 
trots.

“Werken van kunstenaars samen veilen met 
gelauwerde werken van de kunstwedstrijd 
voor personen met een beperking heeft een 
tweevoudig doel voor de vzw”, gaat Frank 
verder. “Met deze veiling verzamelen we 
enerzijds fondsen voor de goede doelen van 
Kiwanis Club Roeselare 1. Anderzijds zetten 
we de tien beste werken van de nationale 
kunstwedstrijd voor personen met een beper-

king met deze veiling in de belangstelling.”

Welke kunstwerken mogen we zo allemaal 
verwachten op de veiling? “Er is er een schit-
terend, gevarieerd, kwalitatief en hip aanbod 
van kunstwerken van een hoogstaand niveau 
dat gaat van bronzen en keramieken koppen 
tot landschappen in olieverf, foto’s en een be-
levingsweekend. Dit kwam tot stand met de 
excellente ondersteuning van kunstverzame-
laars en kunstkenners, vooral Paul Declercq 
en Lieven Declerck. De kunstwerken zijn te 
bezichtigen op de website www.kr1.be en op 
21 april in AZ Delta te Rumbeke gedurende de 
ganse dag.”
 
De kunstveiling zelf gaat door op donderdag-
avond 21 april 2022 in de aula van AZ Delta 
te Rumbeke. 
Het evenement start om 18.30 uur met een 
uitgebreide receptie. Vervolgens organiseert 
Kiwanis Club Roeselare 1 om 20 uur een sym-
posium over ‘Kunst en Zorg’ met als spre-
kers Philippe De Backer en Maarten Boudry 
en moderator Xavier Taveirne. Tenslotte is er 
de veiling onder leiding van Jan Leysen, die 

om 21 uur start en afgesloten wordt met een 
netwerkmoment. De veiling omvat de ver-
koop van een veertigtal kunstwerken en een 
tiental gelauwerde werken komende van de 
kunstwedstrijd van Kiwanis Club Roeselare 1. 
Kaarten voor deze avond zijn tegen 40 euro 
verkrijgbaar bij de leden van Kiwanis Club 
Roeselare 1.

De opbrengst van deze veiling zal uitsluitend 
aangewend worden voor de sociale acties van 
Kiwanis Club Roeselare 1. Deze acties hebben 
tot doel te zorgen voor een betere toekomst 
voor kansarme kinderen in onze samenleving. 
Je kan op voorhand reeds een stil bod doen 
vóór 21 april 2022. Dit bod mail je door naar 
penningmeester@kr1.be. Hiervoor gebruik je 
het formulier dat staat op de website www.
kr1.be.

“Graag verwelkomen we je op deze veiling. 
Aarzel niet om een kunstwerk te kopen, want 
het zal voor altijd zorgen voor een warme 
ontroering. De goede doelen zullen je dank-
baar zijn”, besluit voorzitter Frank. 

Kiwanis Club Roeselare 1 organiseert 
kunstwedstrijd en -veiling


