
VOORWOORD                                                                                                                   
De ﾏooie ﾏaaﾐd ﾏei is helaas ┗oorHij als dit kraﾐtje iﾐ u┘ Hus ┗alt. April eﾐ ﾏei HraIhteﾐ 
┗oor oﾐze KPSK-ledeﾐ Hijﾐa ┘ekelijks Iulturele gastroﾐoﾏie. De e┝periﾏeﾐtele KPSK-
kuﾐsteﾐaars zorgdeﾐ ┗oor eeﾐ topsaloﾐ. Fijﾐproe┗ers ┗aﾐ erfgoed ┘areﾐ erHij op de uitstap 
ﾐaar de Siﾐt-BerﾐardusaHdij ┗aﾐ Heﾏikseﾏ, ﾏet eeﾐ He┘ogeﾐ gesIhiedeﾐis ┗aﾐ opHou┘, 
afHraak eﾐ ┘ederopHou┘, dat ook het heeﾏﾏuseuﾏ eﾐ het tegelﾏuseuﾏ herHergt ┗aﾐ het 

teloorgegaﾐe iﾐterﾐatioﾐaal Hedrijf Gilliot : oﾐgekeﾐde ┘ereldklasse ┗lakHij, aaﾐ oﾐze SIheldeHoordeﾐ. Het 
laatste IoﾐIert ┗aﾐ het seizoeﾐ, ﾏet Tooﾐ eﾐ Veroﾐika, zorgde ┗oor eeﾐ iﾐtieﾏe oorstreleﾐde sfeer, ter┘ijl 
oﾐdertusseﾐ eeﾐ groep reislustigeﾐ iﾐ het ┗erre West-Oekraïﾐe huﾐ ogeﾐ 
de kost ga┗eﾐ iﾐ historisIhe paleizeﾐ, kerkeﾐ, kloosters eﾐ ﾏusea eﾐ 
geﾐoteﾐ ┗aﾐ eeﾐ feilloze orgaﾐisatie door So┗jetreizeﾐ. Eﾐ op de ┗oorHije 
Bloeﾏeﾐﾏarkt iﾐ park Corte┘alle, ﾏet opeﾐiﾐg ┗aﾐ de praIhtige Hijeﾐ-
tuiﾐ, is de aaﾐ┘ezigheid ┗aﾐ KPSK-kuﾐsteﾐaars ﾐiet oﾐopgeﾏerkt 
geHle┗eﾐ.                                                                                                                                                              
Iﾐ de fiﾐale ┗aﾐ de ElisaHeth┘edstrijd ┗oor ┗iool ┘erd zo┘el het BelgisIhe 
ふS┞l┗iaぶ als het Oekraïeﾐse ふE┗aぶ taleﾐt  ﾏiskeﾐd. Oﾐze puHliekssteﾏ heeft 
ﾐiet kuﾐﾐeﾐ ┗erhelpeﾐ dat deze t┘ee fiﾐalisteﾐ ge┘ooﾐ fiﾐalist Hlij┗eﾐ, 
ﾏaar de Klara-Caﾐ┗asprijs ┘erd daﾐ toIh ﾏaar door oﾐze S┞l┗ia Huaﾐg iﾐ 
de ┘aIht gesleept. Ooit zal ze ﾏissIhieﾐ ┘el figurereﾐ op het IoﾐIert-
prograﾏﾏa ┗aﾐ KPSK. Beloofd! Het seizoeﾐ ヲヰヱΒ-ヲヰヱΓ is dus aIhter de rug. Oﾐze KPSK-prograﾏﾏatriIe 
LiesHeth De┗os zorgde ┗oor eeﾐ zeer ge┗arieerd eﾐ ┗eelHelo┗eﾐd IoﾐIertseizoeﾐ ヲヰヱΓ-ヲヰヲヰ, zoals u ┗erder iﾐ 
dit kraﾐtje kaﾐ oﾐtdekkeﾐ. Op Β juﾐi start iﾐ Ter Vesteﾐ de aHoﾐﾐeﾏeﾐteﾐ┗erkoop. Wees er dus op tijd Hij oﾏ 
eeﾐ tiIketje te ┗ero┗ereﾐ ┗oor oﾐze klassieke IoﾐIerteﾐ, e┗eﾐtueel iﾐ IoﾏHiﾐatie ﾏet eeﾐ aHoﾐﾐeﾏeﾐt iﾐ Ter 
Vesteﾐ. Vaﾐ de ンヰ plaatseﾐ ┗oor de Vaﾐ E┞Ikteﾐtooﾐstelliﾐg ふfeHruari ヲヰヲヰぶ zijﾐ oﾐdertusseﾐ al ヲヰ tiIkets aaﾐ 
de ﾏaﾐ geHraIht.  De koﾏeﾐde zoﾏer is er ﾐog kuﾐst ┗aﾐ oﾐze eigeﾐ KPSK-kuﾐsteﾐaars te He┘oﾐdereﾐ tijdeﾐs 
Moﾐtﾏartre op de eerste zoﾐdageﾐ ┗aﾐ juli, augustus eﾐ septeﾏHer, ﾏiddeﾐ iﾐ het kuﾐstige Beeldig Hof ter 
Sakseﾐ. DuHHel geﾐieteﾐ dus.                                                                                                                                                                    
We ┘eﾐseﾐ al oﾐze lezers / ledeﾐ eeﾐ ﾏooie zoﾏer eﾐ hopeﾐ jullie terug te oﾐtﾏoeteﾐ ┗olgeﾐd seizoeﾐ. 
De ┗oorzitter, CeIile D’Hollaﾐder 
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IN MEMORIAM  
Romain De Coninck                                                                    °18-7-1935    +1-5-2019 
 

Fragﾏeﾐt uit de tekst voorgelezeﾐ door Leoﾐa 

V.W. bij de uitvaart vaﾐ Roﾏaiﾐ op ヱヱ ﾏei ヲヰヱ9 

Piet Stautkriﾐg eﾐ Kuﾐstkriﾐg De MeiHooﾏ 

┗erliezeﾐ ﾏet Roﾏaiﾐ De CoﾐiﾐIk eeﾐ zeer 

ge┘aardeerd lid- kuﾐsteﾐaar. Roﾏaiﾐ ┘as 

Hij de eerste ledeﾐ ┗aﾐ Heide kuﾐstkriﾐgeﾐ eeﾐ ┗aste ┘aarde op de jaarlijkse teﾐtooﾐstelliﾐg.  

Dit jaar spijtig geﾐoeg zal hij iﾐ gedaIhte Hij oﾐs zijﾐ eﾐ altijd ┗erHoﾐdeﾐ Hlij┗eﾐ aaﾐ Kuﾐstkriﾐg 'De 

MeiHooﾏ eﾐ aaﾐ  de Piet Stautkriﾐg. 

Bij elke groepsteﾐtooﾐstelliﾐg ┗aﾐ de Piet Stautkriﾐg kijkeﾐ ┘e ﾐieu┘sgierig uit ﾐaar ┘at de 

deelﾐeﾏers Hreﾐgeﾐ ﾏaar ééﾐ zekerheid haddeﾐ ┘e ﾐl: dat ┗aﾐ Roﾏaiﾐ zal ┘eer uitHliﾐkeﾐ. Hij ┘as 

ZO professioﾐeel. Dat had hij ┗aﾐ geeﾐ ┗reeﾏdeﾐ, het zat iﾐ zijﾐ DNA. Zo┘el zijﾐ ┗ader als zijﾐ Hroer 

Etieﾐﾐe ┘areﾐ Hek┘aﾏe Heeldhou┘ers. 

Voor de ┗ele stille┗eﾐs die hij opstelde koos hij zorg┗uldig de ┗oor┘erpeﾐ uit, ﾏaakte er eeﾐ ﾏooie 

Ioﾏpositie ﾏee eﾐ ┘ist die ┗lot eﾐ trefzeker op doek te Hreﾐgeﾐ.   

KuﾐstsIhilder Oﾏer ┗aﾐ Vosseleﾐ heeft heﾏ het professioﾐele fijﾐsIhildereﾐ HijgeHraIht, Roﾏaiﾐ ┘as 

zeker dieﾐs ┘aardige op┗olger.  Met ┗orﾏeﾐ eﾐ kleureﾐ had hij geeﾐ proHleeﾏ eﾐ Ho┗eﾐdieﾐ koﾐ hij 

de ﾏaterie ┘eerge┗eﾐ als geeﾐ aﾐder: opgepoetst koper, foﾐkeleﾐd glas, ┗ruIhteﾐ, Hloeﾏeﾐ, diereﾐ.. 

Eﾐ daﾐ zijﾐ portretteﾐ : ﾏet eeﾐ zaIhte glaﾐs op huid eﾐ 

haar ┗aﾐ joﾐge ﾏeﾐseﾐ, ┗er┘eerde huid ┗aﾐ oudereﾐ, 

alleﾏaal le┗eﾐseIht. Eﾐ dat alleﾏaal ﾏet eeﾐ paar 

peﾐseleﾐ eﾐ eﾐkele tuHeﾐ ┗erf, je ﾏoet het ﾏaar kuﾐﾐeﾐ! 

Iﾐdieﾐ hij iﾐ de 15de eeu┘ had geleefd daﾐ had hij ┗ast eeﾐ 

plaats ┗erdieﾐd iﾐ het atelier ┗aﾐ de GeHroeders Vaﾐ EyIk.  

Veleﾐ er┗aardeﾐ heﾏ als eeﾐ goedlaIhse ﾏaﾐ die er graag 

eeﾐ k┘iﾐkslag Ho┗eﾐ op deed, ┘aardoor je Hij heﾏ steeds 

eeﾐ goed ge┗oel had, ┘at ﾐiet Helette dat hij e┗eﾐ erﾐstig 

koﾐ zijﾐ eﾐ leefde ┗oor zijﾐ kuﾐst eﾐ kuﾐﾐeﾐ - ┘aaro┗er hij 

daﾐ toIh ┘eer HesIheideﾐ Hleef. 

2 



PRIJS PIET STAUT ヲヰヱΓ : Kleiﾐ SIulptuur                                                                     
Kasteel Corte┘alle                                                                            ヲΒ-ヲΓ septeﾏHer eﾐ ヵ-ヶ oktoHer ヲヰヱΓ 

Voor oﾐze tieﾐde editie Prijs Piet Staut riIhteﾐ ┘e eeﾐ oproep ﾐaar de 
Heeldeﾐde kuﾐsteﾐaars die kleiﾐ sIulptuur als disIipliﾐe Heoefeﾐeﾐ.                                                                                                                                   
De proIlaﾏatie ┗iﾐdt plaats op zaterdag ヲΒ septeﾏHer oﾏ ヱヶ uur.                                                           
De teﾐtooﾐstelliﾐg ﾏet eeﾐ seleItie ┗aﾐ de ┘erkeﾐ is te Hezoekeﾐ                     
op ヲΒ-ヲΓ septeﾏHer eﾐ ヵ-ヶ oktoHer ヲヰヱΓ iﾐ kasteel Corte┘alle.                                       
Kaﾐdidateﾐ dieﾐeﾐ iﾐ te sIhrij┗eﾐ ┗óór ヶ septeﾏHer.                                                   
Volledig regleﾏeﾐt : zie ┘eHsite www.kpsk.be 

Stefaaﾐ Vaﾐ Bieseﾐ  

  ┗aﾐ ヱヰ ﾏei tot ヱ augustus ヲヰヱΓ                                                                              Biëﾐﾐale iﾐ Veﾐetië                                                                                                                          

Stefaaﾐ Vaﾐ BieseﾐふgeHoreﾐ ヱΓヵン iﾐ Be┗ereﾐ, ┘ooﾐt eﾐ ┘erkt iﾐ Melseleぶ is eeﾐ laﾐdsIhaps-
kuﾐsteﾐaar, die ┘erkt ﾏet het laﾐdsIhap, de oﾏge┗iﾐg. Hij iﾐtegreert de ﾐatuur iﾐ zijﾐ kuﾐst of 
IoﾏﾏuﾐiIeert erﾏee door ﾏiddel ┗aﾐ zijﾐ kuﾐst. Iﾐ zijﾐ artistieke ┗isie ┘ordeﾐ IoﾐIepteﾐ als 
liIhaaﾏ-geest, ﾐatuur-Iultuur, eIologie-eIoﾐoﾏie ﾐiet laﾐger ﾏeer als oﾐ┗erzoeﾐHaar HesIhou┘d. 

┘┘┘.stefaaﾐ┗aﾐHieseﾐ.Ioﾏ 

Neeﾏt deel aaﾐ eeﾐ expo iﾐ Palazzo AlHrizzi-Capello Veﾐetië   ふ)ie ┘eHsiteぶ. 

                                                                                                                                                                                                            

KUNST MONTMARTRE  

  park Hof ter Sakseﾐ                                           zoﾐdageﾐ Α juli, ヴ augustus, ヱ septeﾏHer ヲヰヱΓ 

Kuﾐst Moﾐtﾏartre orgaﾐiseert ook dit jaar elke eerste zoﾐdag ┗aﾐ de ﾏaaﾐdeﾐ juli, augustus eﾐ 
septeﾏHer, eeﾐ kuﾐste┗eﾐeﾏeﾐt iﾐ Hof ter Sakseﾐ. Eeﾐ e┗eﾐeﾏeﾐt ┘aar het goﾐst ┗aﾐ 
Hedrij┗igheid, ﾏet ﾏuzikale oﾏkaderiﾐg, iﾐ 
het zalige groeﾐ ┗aﾐ park Hof ter Sakseﾐ.  

Voor de eerste keer dit jaar ﾐeeﾏt KPSK drie                                                                                                                
ﾏaal deel ﾏet eeﾐ eigeﾐ staﾐd ┘aar ledeﾐ-                                                                                                                          
kuﾐsteﾐaars eeﾐ plaatsje krijgeﾐ, hetzij ﾏet                                                                                                                            
het teﾐtooﾐstelleﾐ ┗aﾐ eﾐkele ┘erkeﾐ of ﾏet                                                                                                               
het deﾏoﾐstrereﾐ ter plaatse ┗aﾐ huﾐ 
kuﾐsteﾐ. 

Kuﾐsteﾐaars die oﾐder de ┗leugels ┗aﾐ KPSK                                                                                                                    
┘illeﾐ deelﾐeﾏeﾐ kuﾐﾐeﾐ iﾐsIhrij┗eﾐ Hij KPSK                                                                                                                                
┗ia iﾐfo@kpsk.He, of telefoﾐisIh Hij het                                                                                                                
seIretariaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン. 

Het staat kuﾐsteﾐaars ook ┗rij oﾏ eeﾐ eigeﾐ staﾐd iﾐ te riIhteﾐ  eﾐ zelfstaﾐdig iﾐ te sIhrij┗eﾐ ┗ia de 
┘eHsite www.kuﾐstﾏoﾐtﾏartre.be.                                                                                                                               
Ook het ┗olledig huishoudelijk regleﾏeﾐt ┗iﾐd je op deze ┘eHsite. 
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Bekﾐopt reis┗erslag West-Oekraïﾐe  

  Door oﾐze ┗oorzitter CeIile D’Hollaﾐder                                                                                                           ヱヵ-ヲヲ ﾏei ヲヰヱ9 

De ヲヲ deelﾐeﾏers aaﾐ de reis ﾐaar West-Oekraïﾐe heHHeﾐ het ziIh ﾐiet Heklaagd.                                                          
Drie totaal ┗ersIhilleﾐde stedeﾐ Kiev, Lviv eﾐ Odessa ; drie lokale eﾐgelstalige, ┘elHespraakte ┗rou┘elijke gidseﾐ 
Iloﾐa, O┝aﾐa eﾐ Nat alia. AIht dageﾐ Oekraïﾐe eﾐ 
eeﾐ zaIht zoﾐﾐig leﾐte┘eertje ふﾏet uitzoﾐderiﾐg 
┗aﾐ die ﾏaaﾐdagﾐaﾏiddag iﾐ Lviv toeﾐ alle 
heﾏelsluizeﾐ ziIh opeﾐdeﾐぶ, eeﾐ perfeIt ┗luIht-
sIheﾏa, IoﾏfortaHele hotels eﾐ ┗ooral heel 
ge┗arieerde, origiﾐele eﾐ o┗er┗loedige ﾏaal-
tijdeﾐ. We heHHeﾐ het alleﾏaal tot oﾐs lateﾐ 
koﾏeﾐ eﾐ het ziﾐdert ﾐog ﾐa.                                                                     

Eﾐkele Iulturele hoogtepuﾐteﾐ iﾐ Kiev  :                                                                                                                                   
 
Oﾐs けhotel Ukrainaげ ┘as ge┗estigd aaﾐ het 
Maidaﾐpleiﾐ, ┘aar de re┗olte ┗aﾐ ヲヰヱヴ 
plaats┗oﾐd eﾐ de herdeﾐkiﾐg ┗aﾐ de ﾏeer daﾐ 
ヱヰヰ slaIhtoffers ﾐog duidelijk aaﾐ┘ezig is.                                                       
A┗oﾐdlijk Kie┗ is le┗eﾐdig, ﾏet ﾏassa’s joﾐge 
ﾏeﾐseﾐ op straat eﾐ iﾐ ﾏoderﾐe, oﾐdergroﾐdse ┘iﾐkelIeﾐtra. Balleta┗oﾐd iﾐ het ﾏooie operageHou┘, Hezoek aaﾐ 

het deIadeﾐt luxueuze paleis ┗aﾐ de ge┗luIhte presideﾐt Yaﾐuko┗itIh, 
Hezoek aaﾐ het ┘oﾐderﾏooie H┞zaﾐtijﾐs-orthodo┝e kloosterIoﾏple┝ Lavra 
ふﾏet goudeﾐ toreﾐtjes, orthodoxe He┘ierookte ﾏeersteﾏﾏige zaﾐg ぶ.               
)oﾐsoﾐdergaﾐg aaﾐ de oe┗er ┗aﾐ de ri┗ier Dﾐjepr : oﾐ┗ergetelijk.                                                             

Droe┗e dieptepuﾐteﾐ uit de gesIhiedeﾐis ┗aﾐ het Oekraïeﾐse ┗olk zijﾐ ook 
ﾐiet aaﾐ oﾐs ┗oorHijgegaaﾐ : BaHi Yar ふﾏassale jodeﾐ-┗erﾐietigiﾐgぶ , het 
ﾏoﾐuﾏeﾐt ter herdeﾐkiﾐg ┗aﾐ ﾏiljoeﾐeﾐ Oekraïeﾐse slaIhtoffers ┗aﾐ de 
hoﾐgersﾐood iﾐ ヱ9ンン tijdeﾐs de Staliﾐperiode eﾐ het iﾐdruk┘ekkeﾐde 
ﾏoderﾐ iﾐgeriIhte oorlogsﾏuseuﾏ o┗er WOII.                                                                                                     

De stad Lviv als ┘erelderfgoed ┗aﾐ UNESCO, adeﾏt ﾏet zijﾐ ﾏoﾐuﾏeﾐtale paﾐdeﾐ, kasseistraatjes eﾐ gezellige 
pleiﾐtjes eeﾐ heel aﾐdere, ﾏeer Oosteﾐrijkse sfeer. Bezoek aaﾐ de Hegraafplaats LyIhakivsky ふ┗ergelijkHaar 
ﾏet het Aﾐt┘erpse SIhooﾐselhofぶ eﾐ eﾐkele ﾏusea eﾐ kerkeﾐ: eeﾐ Iulturele opsteker ┗aﾐ forﾏaat.                                                                                                                                                 

De rit ﾏet ﾐaIhttreiﾐ ﾐaar Odessa ┘erd eeﾐ 
aparte Hele┗eﾐis. Het laﾐdsIhap laﾐgs de 
9ヰヰ kﾏ spoor is  helaas - door de totale 
duisterﾐis - oﾐziIhtHaar ┗oorHij gegledeﾐ. 
Odessa als ┘el┗areﾐde ha┗eﾐstad aaﾐ de 
Z┘arte Zee, ﾏet hoge hereﾐhuizeﾐ eﾐ 
Hrede laﾐeﾐ oﾏzooﾏd ﾏet Hloeieﾐde 
aIaIia’s eﾐ paardekastaﾐjes, ┘as eeﾐ ﾏooie                                                                                                                                             
afsluiter ┗aﾐ deze reis.                                                                                                                                                                          

Met ┘elgeﾏeeﾐde daﾐk aaﾐ oﾐze supergids,                                                                                                                                                                            
Jaﾐ Wikipedia ふdixit ﾏedereiziger Stafぶ.  
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KPSKlassiek 

Pヴogヴaﾏﾏa ┗aﾐ ┗olgeﾐd seizoeﾐ    Kaarten ┗anaf 8 juni ヱヰ u. op :   ┘┘┘.ter┗esten.be/genre/klassiek 

NICOLAS CALLOT & BART RODYNS                                                                                LieHestヴauﾏ 

"Mijﾐ ﾏoﾐsteヴiﾐstヴuﾏeﾐt ﾏet dヴie kla┗ieヴeﾐ is oﾐge┗eeヴ 
┗eeヴtieﾐ dageﾐ geledeﾐ aaﾐgekoﾏeﾐ eﾐ lijkt eeﾐ gヴoot 
suIIes te zijﾐ!" Coﾏpoﾐist Fヴaﾐz Liszt ┘as dolgelukkig ﾏet 
zijﾐ ﾐieu┘e speelgoed: eeﾐ iﾐstヴuﾏeﾐt ┗aﾐ ヱヵヰヰkg dat eeﾐ 
┗leugelpiaﾐo ふEヴaヴdぶ IoﾏHiﾐeeヴt ﾏet eeﾐ ヲ-
kla┗ieヴshaヴﾏoﾐiuﾏ ふAle┝aﾐdヴeぶ. Oﾐdaﾐks Liszts 
eﾐthousiasﾏe ┘as het iﾐstヴuﾏeﾐt jaﾏﾏeヴ geﾐoeg ﾐooit iﾐ 
IoﾐIeヴt te hoヴeﾐ. Tot ﾐu! Baヴt Rod┞ﾐs & NiIolas Callot 
Hヴeﾐgeﾐ YYﾐ ┗aﾐ de ﾏeest populaiヴe IoﾏHiﾐaties ┗aﾐ de 
ヱΓde eeu┘ opﾐieu┘ tot le┗eﾐ. 

zo ヲヲ septeﾏHeヴ - ヱヱuヰヰ      Kasteel Coヴte┘alle   

                                        

ROMINA LISCHKA & FRANCIS JACOB                                Chateau Baヴoケue - De dヴie Meesteヴs 

Tusseﾐ ヱヶΒヶ eﾐ ヱΑヴΑ Ioﾏpoﾐeeヴdeﾐ Heヴoeﾏde Fヴaﾐse 
gaﾏHa┗iヴtuozeﾐ zoals Maヴiﾐ Maヴais, Aﾐtoiﾐe eﾐ Jeaﾐ-Baptiste 
Foヴケueヴa┞ hele Huﾐdels ﾏet PiXIes de Violes. Oﾐdeヴ aﾐdeヴe aaﾐ het 
hof ┗aﾐ Louis XIV ┘eヴd tot ┗ieヴ keeヴ peヴ ┘eek ﾏuziek, toﾐeel of daﾐs 
opge┗oeヴd! Poedeヴ u┘ ﾐeuzeﾐ eﾐ hou ┘itte pヴuikeﾐ paヴaat ┗ooヴ deze 
steﾏﾏige ﾐieu┘e editie ┗aﾐ Chateau Baヴoケue! 

zo ヲヰ oktoHeヴ - ヱヱuヰヰ             Kasteel Coヴte┘alle 

 

JULIEN HERVÉ, GORDAN NIKOLIC, GORAN GRIBAJCEVIC, ROMAN SPIT)ER eﾐ CÉLINE FLAMEN                                                       
.                  K┘iﾐtetteﾐ ┗aﾐ Mozaヴt eﾐ Bヴahﾏs   
                     .                                                                                           

 

                                                                                                 
Met deze ┗ijf ┘eヴeldtopﾏuzikaﾐteﾐ heHHeﾐ ┘e eeﾐ heuse tヴekpleisteヴ te pakkeﾐ. )e koﾏeﾐ 
ooヴspヴoﾐkelijk uit Fヴaﾐkヴijk, Seヴ┗ië eﾐ Ruslaﾐd, ﾏaaヴ ┘oﾐeﾐ alleﾐ al jaヴeﾐ iﾐ Vlaaﾐdeヴeﾐ. Naaヴ 
aaﾐleidiﾐg ┗aﾐ huﾐ ヴeIeﾐte Id, Hヴeﾐgeﾐ ze oﾐs Mozaヴts Heヴoeﾏde K┘iﾐtet iﾐ A eﾐ K┘iﾐtetsatz. Als 
keヴs op de taaヴt ﾏag ook het k┘iﾐtet ┗aﾐ Bヴahﾏs ﾐiet oﾐtHヴekeﾐ. Dit IoﾐIeヴt zal u ﾐiet gau┘ 
┗eヴgeteﾐ… ┘aﾐt het is eヴ eeﾐ ┗aﾐ O N V E R G E T E L I J K E sIhooﾐheid !!! Mis het ﾐiet ! 

┗ヴ ヱヵ ﾐo┗eﾏHeヴ - ヲヰuヰヰ                        OC 't Kloosteヴ Vヴaseﾐe 

zo ヱΑ ﾐo┗eﾏHeヴ - ヱヱuヰヰ                       Kasteel Coヴte┘alle 
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LIESBETH DEVOS, WILFRIED VAN DEN BRANDE & AÄRON WAJNBERG 

                                                                         Heヴe to stay - Het le┗eﾐ eﾐ de soﾐgs ┗aﾐ George Gersh┘in                           

                                                                                                                              
Suﾏﾏeヴtiﾏe, I Got Pleﾐt┞ o' Nuttiﾐ eﾐ Bess, You is M┞ Woﾏaﾐ, Hij deze 
kliﾐkeﾐde titels ga je spoﾐtaaﾐ ziﾐgeﾐ. Geoヴge Geヴsh┘iﾐ, zooﾐ ┗aﾐ Joods-
RussisIhe iﾏﾏigヴaﾐteﾐ, slaat op zijﾐ tieﾐde peヴple┝ aIhteヴo┗eヴ ┘aﾐﾐeeヴ 
zijﾐ ┗ヴieﾐdje Ma┝ie Roseﾐsteiﾐ op zijﾐ ┗iool D┗oヴaks Huﾏoヴesケue speelt. 
Vaﾐ ﾐu af aaﾐ is Geヴsh┘iﾐs ┘eヴeld eeﾐ eﾐ al ﾏuziek. Aaﾐ de haﾐd ┗aﾐ zijﾐ 
soﾐgs ge┗eﾐ ┘e je eeﾐ iﾐtieﾏe iﾐkijk iﾐ zijﾐ Hoeieﾐde le┗eﾐ. Eeﾐ ┗eヴhaleﾐd 
IoﾐIeヴt ﾏet eeﾐ laIh eﾐ eeﾐ tヴaaﾐ. 

zo ヱヲ jaﾐuaヴi - ヱヱuヰヰ      CC Teヴ Vesteﾐ 

 

JEAN SUGOTANI                                                                                                  BaIh’s GoldHeヴg┗aヴiaties                                                        

                                                                                                                                    
VeヴHeeldiﾐg, ┗akﾏaﾐsIhap eﾐ ┗iヴtuositeit. De GoldHeヴg┗aヴiaties ┗aﾐ 
Johaﾐﾐ SeHastiaﾐ BaIh Hehoヴeﾐ aHsoluut tot de ﾏust-heaヴs uit de 
piaﾐoliteヴatuuヴ.                                                                                                                    
Iﾐ ンヰ Hoeieﾐde ┗aヴiaties op eeﾐ ヴagfijﾐe aヴia ﾐeeﾏt BaIh oﾐs ﾏee                           
┗ooヴ eeﾐ eﾏotioﾐele ヴeis.                                                                                                                              
De Japaﾐs-Fヴaﾐse piaﾐist Jeaﾐ Sugotaﾐi is eeﾐ ﾏeesteヴ iﾐ dit ヴepeヴtoiヴe.                                              
Eeﾐ uﾐieke gelegeﾐheid oﾏ dit ┗eeleiseﾐde ┘erk li┗e te horeﾐ,                                           
bij oﾐs iﾐ Be┗ereﾐ! 

zo ヱヶ feHヴuaヴi - ヱヱuヰヰ       Kasteel Coヴte┘alle 

 

SHADI TORBEY & LUCAS BLONDEEL                                                                               Wiﾐteヴヴeise                             

Shadi ToヴHe┞, de BelgisIhe Has ﾏet LiHaﾐese ヴoots, keﾐt u ┗ast 
ﾐog ┘el als lauヴeaat ┗aﾐ de ElisaHeth Wedstヴijd ヲヰヰヴ. 
Oﾐdeヴtusseﾐ stoﾐd hij op gヴote podia eﾐ ┗eヴgat daaヴHij ﾐooit zijﾐ 
passie ┗ooヴ het lied.                                                                                      
Saﾏeﾐ ﾏet LuIas Bloﾐdeel Hヴeﾐgt hij oﾐs dit ijziﾐg┘ekkeﾐd 
┘iﾐteヴs laﾐdsIhap HesIhヴe┗eﾐ iﾐ ヲヴ Hloedﾏooie liedeヴeﾐ ┗aﾐ 
Fヴaﾐz SIhuHeヴt.                                                                                                         
De ヴeizigeヴ ┗eヴlaat de stad eﾐ tヴekt dooヴ de ┘iﾐteヴse ﾐatuuヴ.     
Eeﾐ ﾏijﾏeヴiﾐg o┗eヴ de ┗ooヴHije ┘iﾐteヴ iﾐ deze pヴille leﾐtedageﾐ. 

zo ヱヰ ﾏei - ヱヱuヰヰ     Kasteel Coヴte┘alle 
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Uitzicht vaﾐuit oﾐs hotel けUkraiﾐaげ iﾐ Kiev : het faﾏeuze Maidaﾐ-pleiﾐ ﾏet roﾐd de zuil de 
staleﾐ herdeﾐkiﾐgsplateﾐ ivﾏ de revolutie vaﾐ ヲヰヱ4. 
___________________________________________________________________________ 
 

.ONZE SPONSORS                     
Aldak bvba – dakwerken                                                       Joly Travel – reisburo  
Annick Goedhuys – damesschoenen                                     Kameleon & Sportline – outdoor  
KBC Grote Markt Beveren                                                     Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny                          Kristien Mertens – drukkerij              
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                           Music Lover - multi-media  
Boven Yvo - ramen en glas                                                   De Mart – café                                                                     
De Munck - elektro & kado                                                        Notaris Joost Vercouteren 

  De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                               Opticlub bvba - optiek         
Filip Slangen - home service – delicatessen                           Patrice & Caroline Bohyn            
Garage J. De Groof NV – autoverkoop                                                      geassocieerde notarissen                                                
G. Smet – elektrische materialen                                              Schoonvliet - kaas en verfijning 
HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar                                            Standaert A. – De Vier Seizoenen 

  Johan Moortgat – beenhouwerij                                            ’t Pauwke - eetcafé 
                                                                                                                                                                    

DANK AAN ALLE SPONSORS voor het sympathiek en joviaal onthaal en de spontane voortzetting 
van de financiële steun ten bate van onze culturele projecten. 
Vanwege de penningmeester,  Herman De Rop 
 

LID WORDEN? 
 
 U kan lid worden van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid 

te contacteren en 20 € (gewoon lid),  25 €  (steunend-lid) of  40 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden.                                        
Wie na 31 mei betaalt, is meteen in orde voor seizoen 2019-20 dat van                               
september 2019 tot augustus 2020 loopt zoals het schooljaar. 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2019-2020” of  “Nieuw lid 2019-2020” niet vergeten aub !)     
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