
VOO‘WOO‘D                                                                                                                                                                        
Iﾐ ┘eer┘il ┗aﾐ alle oﾐzekerheid iﾐ de ┘ereld, koﾐdigt het leﾐteseizoeﾐ ziIh aaﾐ iﾐ o┗er┗loed ┗aﾐ frisse 
Hloeseﾏs eﾐ praIhtige kleureﾐ. Het ﾏoﾏeﾐt oﾏ ﾐaar Huiteﾐ te koﾏeﾐ, de ┘iﾐter aIhter oﾐs te lateﾐ   
eﾐ positief ﾐaar de toekoﾏst te kijkeﾐ.  

Wat aIhter oﾐs ligt geeft Hij KPSK iﾐderdaad eeﾐ Hoost oﾏ ┗erder te gaaﾐ. De Iulturele draad is iﾐ 
jaﾐuari ┗oorziIhtig terug opgeﾐoﾏeﾐ ﾏet het IoﾐIert iﾐ Ter Vesteﾐ, ┘aar het puHliek geﾐoot ┗aﾐ eeﾐ 
hoogstaaﾐd IoﾐIert ﾏet het ColleItief eﾐ sopraaﾐ LiesHeth De┗os. 

De kuﾐsteﾐaars-deelﾐeﾏers aaﾐ het Klassiek Saloﾐ ┘erdeﾐ lof toege┘uifd ﾏet Heﾏoedigeﾐde ┘oordeﾐ ┗aﾐ spreker Kris 
DeIkers, ┗oorzitter ┗aﾐ de Geﾏeeﾐtelijke Cultuurraad. De teﾐtooﾐstelliﾐg ﾏoIht op ┗eel Helaﾐgstelliﾐg rekeﾐeﾐ. 

Nadat de feHruaristorﾏ ┘as gaaﾐ liggeﾐ, is de Hustrip ﾐaar DordreIht eeﾐ ge┘eldige ﾏee┗aller ge┘ordeﾐ. De groep 
Hezoekers ﾏaakte aaﾐgeﾐaaﾏ keﾐﾐis ﾏet けHet liIht ┗aﾐ Cu┞pげ iﾐ het DordreIhtse ﾏuseuﾏ  eﾐ de ┘olkeﾐ heHHeﾐ de 
regeﾐ opgehoudeﾐ tot ﾐa de stads┘aﾐdeliﾐg laﾐgs de  Dordtse strateﾐ, pleiﾐeﾐ eﾐ 
kaﾐaleﾐ.                                                                                                                                                           
Het optredeﾐ iﾐ Ter Vesteﾐ ┗aﾐ AirヴSi┝ ┘erd ﾏet Flo┘ers for Bre┝it eeﾐ Heklij┗eﾐd    
ﾏuzikaal  hoogtepuﾐt, ﾏet eeﾐ prograﾏﾏa dat als het ┘are ┗oor deze tijd ┗aﾐ het jaar 
uitgekieﾐd ┘as.  De leﾐte ┘erd iﾐgeluid ﾏet harﾏoﾐieuze a Iapella zaﾐg ┗aﾐ zes solisteﾐ 
┗aﾐ forﾏaat.                                                                                                                                             
Topper is uiteraard de teﾐtooﾐstelliﾐg ge┘ordeﾐ け‘oﾐdoﾏ Piet Stautげ, als feestelijk 
hoogtepuﾐt  ┗aﾐ oﾐs juHileuﾏjaar Αヵ jaar KPSK. Na ﾏaaﾐdeﾐ ┗aﾐ iﾐteﾐsie┗e ┗oorHe-
reidiﾐg, koﾐdeﾐ de deureﾐ  opeﾐ ┗oor de retrospeItie┗e ﾏet sIhilderijeﾐ ┗aﾐ Piet Staut, 
zijﾐ ┗rieﾐdeﾐkriﾐg eﾐ de fotoげs uit  zijﾐ arIhief. Vooral dit laatste luik keﾐde eﾐorﾏ 
Helaﾐgstelliﾐg Hij het puHliek: eeﾐ ﾐostalgisIhe terugHlik op het laﾐdelijke Be┗ereﾐ ┗aﾐ 
ヱヰヰ jaar geledeﾐ.  Voor eeﾐ fotoreportage: zie ┘┘┘.kpsk.He. Ledeﾐ eﾐ Helaﾐgstelleﾐdeﾐ kuﾐﾐeﾐ de Iatalogus ﾐog 
Hekoﾏeﾐ aaﾐ ヲヰ€, iﾐforﾏereﾐ ┗ia iﾐfo@kpsk.He 

‘oﾐd hetzelfde theﾏa ┘ordt ﾐu eeﾐ fietsroute uitge┘erkt: het laﾐdelijke Be┗ereﾐ ┗aﾐ toeﾐ, getoetst aaﾐ de realiteit                
┗aﾐ de ヲヱe eeu┘. Lees ┗erder iﾐ dit kraﾐtje. Sportie┗eliﾐgeﾐ kuﾐﾐeﾐ dus op toer けroﾐd Be┗ereﾐ ﾏet Piet Stautげ. 

Iﾐ de ﾏaaﾐd ﾏei koﾏeﾐ oﾐze kuﾐsteﾐaars ┘eer aaﾐ Hod Hij het E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ eﾐ als sluiter ┗aﾐ het seizoeﾐ zal 
Shadi TorHe┞ de Wiﾐterreise ┗aﾐ SIhuHert Hreﾐgeﾐ, uitgesteld ┗aﾐ ヲヰヲヱ. 

We Hroedeﾐ oﾐdertusseﾐ ┗erder op het prograﾏﾏa ┗oor ┗olgeﾐd Iultureel seizoeﾐ.  Met frisse leﾐtegroeteﾐ,                                                                                                                               
De ┗oorzitter :  CeIile DげHollaﾐder 

                                                                                                                                                                                                      .                    

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            
‘edaItie eﾐ V.U. : CeIile DげHollaﾐder                                                                                                                                        
La┞-out : GilHert Corﾐelis  -  ヵヴe jaargaﾐg.                                                                                                                             
SeIretariaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗ereﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   iﾐfo@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                                                    
IBAN rek.ﾐr.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode K‘EDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              
ヲ-ン.  Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ  :   E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ    -    Prijs Piet Staut   -   ン  e┝poげs                                                                                                                             
ヴ.  De Wijﾐkelder :  Mijﾐ Ca┗atiﾐa                                                                                                                                                            
ヵ. Uitstap :  Bezoek aaﾐ  ‘oﾏeiﾐse site iﾐ Ba┗a┞  eﾐ  Musée Matisse iﾐ  Le Cateau-CaﾏHrésis                                          
ヶ. Uitstap : けDokuﾏeﾐta Kasselげ       +    KPSKlassiek :  Wiﾐterreise                                                                                                                               
Α.  foto-iﾏpressie け‘oﾐdoﾏ Piet Stautげ                                                                                                                                                                                                
Β. けPiet Staut fietsrouteげ   -   Oﾐze Spoﾐsors   



Beeldende Kunsten                                                                                                        

Experiﾏeﾐteel Saloﾐ                    

 28-29 mei en 4-5 juni 2022                                                                          Kasteel Cortewalle                  

Een extra late editie deze keer – het experimenteel Salon is de afsluiter van een ongewoon 
druk seizoen – dit is de vijfde tentoonstelling van onze kring! 

De kandidaten die zich reeds inschreven, mogen zich nog eens melden vanwege problemen 
met de kpsk-mailbox. Maximum 20 deelnemers worden toegelaten, er is nog plaats voor 
enkele gegadigden.                                                                                                                                    
Meld u aan vóór 15 april (uiterste inschrijfdatum) bij het secretariaat op 03 755 38 83                             
of via info@kpsk.be. 

 

Prijs Piet Staut Schilderkuﾐst 2022 

24-25 september en 1-2 oktober 2022                                                         Kasteel Cortewalle 

De Koninklijke Piet Stautkring organiseert sinds 2001 deze kunstwedstrijd in samenwerking 
met de gemeente Beveren-Waas. 
Vanaf 2011 is gekozen voor de tweejaarlijkse prijs afwisselend voor de disciplines schilder-
kunst en klein sculptuur. Bij de tiende editie in 2019 waren de beeldhouwers aan de beurt.  
In oktober 2021 werd de wedstrijd kort 
onderbroken om de voorbije tien edities te vieren 
met een laureatententoonstelling 10x Prijs Piet 
Staut. 

In 2022 nemen we de draad van de tweejaarlijkse 
wedstrijd weer op voor de 11e editie, opnieuw 
voor schilderkunst.  

De eerste prijs bedraagt €4000. Verder is er ook 
nog de Prijs Arte Falco ten bedrage van €500. De 
KPSK-prijs van €250 wordt uitgereikt aan het best 
geklasseerde lid van de KPSK. Verder worden 5 
eervolle vermeldingen en een publieksprijs 
toegekend en een selectie uit de werken wordt 
tentoongesteld in Kasteel Cortewalle. 
Een competente onafhankelijke jury selecteert de 
winnende werken. 
Bovendien wordt aan de laureaten het daarop 
volgend jaar een tentoonstelling aangeboden in 
hetzelfde kasteel. Het zijn mooie kansen die we 
bieden aan al wie een zeker niveau bereikt heeft 
in de schilderkunst of in het beeldhouwen. 

Onze leden-kunstenaars worden hiermee aangespoord om ook deel te nemen aan deze 
editie. Het volledige reglement is te raadplegen op de KPSK-website.                            
Ultieme inschrijfdatum: 10 september 2022.                                                                                                                                                
.                                                                                                                                                                                                           



3 Expo’s                                                                                                          

PCR Be┗ereﾐ ヵヰ  jaar                     Art-Expo                       MeuleﾐHerg BiﾐﾐeﾐsteHuiteﾐ                      

ヲン, ヲヴ eﾐ ンヰ april – ヱ ﾏei                   ヲン april t/ﾏ ヱ ﾏei                           ヱ ﾏei tot ヱ8 septeﾏHer  ヲヰヲヲ                                               

Naar aaﾐleidiﾐg ┗aﾐ zijﾐ ヵヰ-jarig Hestaaﾐ  
                   orgaﾐiseert de  
Plaatselijke Cultuurraad Be┗eren  
eeﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ kasteel Corte┘alle. 
Eeﾐ ンヰ-tal ┗ereﾐigiﾐgeﾐ aaﾐgesloteﾐ Hij ┗oorﾏelde 
raad zulleﾐ hieraaﾐ deelﾐeﾏeﾐ,  ┘aaroﾐder ook               
oﾐze eigeﾐ ┗ereﾐigiﾐg, Koninklijke Piet Stautkring. 
De teﾐtooﾐstelliﾐg zal te HeziIhtigeﾐ zijﾐ                                        
op ヲン, ヲヴ, ンヰ april eﾐ ヱ ﾏei,                                               
telkeﾐs ┗aﾐ ヱン.ンヰ tot ヱ8 uur.                                                         
Iedereeﾐ is ┗aﾐ harte ┘elkoﾏ. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                           



De Wijnkelder 4             
                                                                            Mijﾐ Ca┗atiﾐa 
                                                                                                                                      
 
Eeﾐ ┗eertigtal jareﾐ terug oﾐtdekte ik de rijkdoﾏ ┗aﾐ de klassieke ﾏuziek.  Ik grasduiﾐde iﾐ de 
o┗er┘eldigeﾐde IolleItie Idげs ┗aﾐ de disIotheek op zoek ﾐaar Hekeﾐde eﾐ ﾏiﾐder Hekeﾐde Ioﾏposities. 
Op eeﾐ dag hoorde ik op de radio Willeﾏ Verﾏaﾐdere zijﾐ ┗oorkeursﾏuziek aaﾐduideﾐ. 
さVoor ﾏij zijﾐ de strijkk┘artetteﾐ ┗aﾐ Beetho┗eﾐ het allerﾏooiste dat er Hestaat. Ik heH die ﾏuziek o┗eral 
Hij ﾏe : iﾐ ﾏijﾐ atelier, iﾐ ﾏijﾐ keukeﾐ, iﾐ ﾏijﾐ ┘ageﾐ, … er gaat geeﾐ dag ┗oorHij of ik geﾐiet ┗aﾐ die 
heﾏelse sIhooﾐheid.ざ 
Eﾐ ┗oilà, ik ┗olgde de ﾏeﾐiﾐg ┗aﾐ deze West┗laaﾏse Hard : NU had ik het ge┗oﾐdeﾐ !!! 
 
Ik oﾐtleeﾐde alle strijkk┘artetteﾐ ┗aﾐ Beetho┗eﾐ Hij de Geﾏeeﾐtelijke DisIotheek oﾏ ﾏe op ﾏijﾐ 
けﾐieu┘ste oﾐtdekkiﾐgげ  te storteﾐ… 
Thuisgekoﾏeﾐ legde ik oﾐﾏiddellijk gretig eﾐ ┗ol ┗er┘aIhtiﾐg de eerste Id op ﾏaar die ┗iel ﾏe toIh ┘at 
tegeﾐ…  de t┘eede Id ┘as óók ﾐiet ┘at ik ┗er┘aIhtte… daﾐ ﾏaar eeﾐ derde eﾐ eeﾐ ┗ierde …   eﾐfiﾐ,  het 
┘erd ééﾐ ┗aﾐ de grootste teleurstelliﾐgeﾐ uit ﾏijﾐ le┗eﾐ ! BlijkHaar ┘as dit けgeeﾐ spek ┗oor ﾏijﾐ Hekげ. 
Ik ┘as  diep oﾐtgooIheld eﾐ gefrustreerd  : Allez : ┘at Willeﾏ Verﾏaﾐdere het ﾏooiste ter ┘ereld ┗iﾐdt, 
kaﾐ ik ﾐiet sﾏakeﾐ : je zou ┗oor ﾏiﾐder けdepriげ ┘ordeﾐ !!! Ik heH de drie Id-Hoxeﾐ ﾏet alle 
strijkk┘artetteﾐ ┗aﾐ Beetho┗eﾐ daﾐ ﾏaar ﾏet haﾐgeﾐde pootjes  teruggeHraIht ﾐaar de BiH. 
 
Nu ┘as het zo dat ik die periode elke ┗rijdaga┗oﾐd ook tekeﾐles ┗olgde iﾐ de けAIadeﾏie ┗oor “Ihoﾐe 
Kuﾐsteﾐげ. Mijﾐ leraar sIhildereﾐ ┘as eeﾐ er┗areﾐ piaﾐist, orgaﾐist, koorzaﾐger eﾐ gedre┗eﾐ keﾐﾐer eﾐ 
liefheHHer ┗aﾐ klassieke ﾏuziek eﾐ keﾐde ﾏijﾐ けﾐi┗eauげ ┘at Hetreft keﾐﾐis ┗aﾐ klassieke ﾏuziek.  
Toeﾐ ik heﾏ ┗ertelde o┗er ﾏijﾐ teleurstelleﾐde er┗ariﾐg ﾏet Beetho┗eﾐs strijkk┘artetteﾐ,  
reikte hij ﾏe ┗olgeﾐde oplossiﾐg aaﾐ : 
 
さNeeﾏ deel ヵ, de けCavatinaげ, uit “trijkk┘artet ﾐr. ヱン iﾐ Bes 
groot Op. ヱンヰ eﾐ zet je CD-speler op けrepeatげ.  
HerHeluister deze Ca┗atiﾐa tot je die ┗aﾐ Hiﾐﾐeﾐ eﾐ ┗aﾐ 
Huiteﾐ keﾐt eﾐ kaﾐ ﾏeeﾐeuriëﾐ. 
Daarﾐa speel je het deel er┗óór ふdl.ヴぶ èﾐ het deel erﾐà ふdl.ヶぶ 
eﾐ Heluister opﾐieu┘…  Eﾐ je Heﾐt け┗ertrokkeﾐげ…ざ 
 
Eﾐ ja hoor, zo Heﾐ ik Hegoﾐﾐeﾐ aaﾐ het oﾐtdekkeﾐ eﾐ het 
lereﾐ luistereﾐ ﾐaar deze oﾐgelooflijk ﾏooie  strijkk┘artetteﾐ 
┘aar ik ﾏààﾐdeﾐ laﾐg けzoetげ ﾏee ┘as. 
Eﾐ de けCavatinaげ zal ┗oor altijd eeﾐ Hijzoﾐdere plaats Hlij┗eﾐ 
iﾐﾐeﾏeﾐ.                                                                                   
 Bij Heluisteriﾐg けraaktげ deze ﾏuziek ﾏij ﾐog altijd. 
Ik las ook dat het Beetho┗eﾐs lie┗eliﾐgsstuk ┘as eﾐ  
dat dit Hij het Heluistereﾐ steeds traﾐeﾐ losﾏaakte!! 
ふP.S. Hoe koﾐ hij, けpotdoofげ zijﾐde,  daar ﾐaar luistereﾐ???ぶ 
 
GilHert Corﾐelis 
 
 



Bezoek Musée Heﾐri Matisse  

 iﾐ Le Cateau-CaﾏHrésis                                                                                               zaterdag ヲヱ ﾏei ヲヰヲヲ 

Op zaterdag ヲヱ ﾏei ヲヰヲヲ trekkeﾐ ┘e ﾐaar Le Cateau-Caﾏbrésis ふFr.ぶ, de geHoorteplaats ┗aﾐ Heﾐri 
Matisse ふ°ヱΒヶΓぶ. Daar Hezoekeﾐ ┘e het ﾏuseuﾏ dat door Matisse zelf ┘erd opgeriIht. Het herHergt 
ヱΒヰ ┘erkeﾐ ふorigiﾐele sIhilderijeﾐ, Heeldhou┘┘erkeﾐ, uitgekﾐipte gouaIhes, eeﾐ oﾐtroereﾐd ﾏooi 
tekeﾐkaHiﾐetぶ, die lateﾐ zieﾐ hoe Matisse さeeﾐ Heetje ┗erfrisseﾐde sIhooﾐheid ┗aﾐ de ┘ereldざ aaﾐ 
zijﾐ geHoortestad sIhoﾐk. 

 

 

Oﾐder┘eg houdeﾐ ┘e eerst e┗eﾐ halt iﾐ het stadje Bavay, ┘aar ziIh eeﾐ zeer ┘aarde┗olle Roﾏeiﾐse 
site He┗iﾐdt. Het ﾏuseuﾏ eﾐ de o┗erdekte roﾐd┘aﾐdeliﾐg laﾐgs de 
ruïﾐes ┘erd reIeﾐt ┗olledig ┗erﾐieu┘d eﾐ is ふﾐoﾏaliterぶ ┗aﾐaf ヱン ﾏei 
ヲヰヲヲ opﾐieu┘ toegaﾐkelijk ┗oor het puHliek. Eeﾐ buiteﾐkaﾐs! 

Na het Hezoek aaﾐ Ba┗ay rijdeﾐ ┘e ﾐaar Le Cateau-Cambrésis,        
┘aar ┘e eeﾐ ﾏiddagﾏaal ﾐuttigeﾐ iﾐ eeﾐ stijl┗olle eetgelegeﾐheid.  

Na het ﾏiddagﾏaal Hezoekeﾐ ┘e daﾐ het Musée Matisse. 

PraktisIh: 

- Vertrek ﾏet de autoIar op de parkiﾐg aaﾐ het adﾏiﾐistratief 
Ieﾐtruﾏ ふGra┗eﾐpleiﾐぶ iﾐ Be┗ereﾐ oﾏ Β.ンヰ uur. 

- Terugkeer iﾐ Be┗ereﾐ oﾏstreeks ヲヰ.ヰヰ uur. 
- Kostprijs: 60 euro per persooﾐ ┗oor ledeﾐ eﾐ ヶヵ euro per 

persooﾐ ┗oor ﾐiet-ledeﾐ. 
- Iﾐ de prijs iﾐHegrepeﾐ: Hus┗er┗oer, toegaﾐgstiIkets, ﾏaaltijd 

ふ= hoofdgereIht eﾐ dessertぶ; draﾐkeﾐ zijﾐ ﾐiet iﾐHegrepeﾐ 

 

IﾐsIhrij┗eﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヶヰ euro per persooﾐ ┗oor ledeﾐ ふヶヵ euro ┗oor ﾐiet-ledeﾐぶ op rekeﾐiﾐg 
BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ de KP“K ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さMatisseざ ふtegeﾐ teﾐ laatste ヲΓ april ヲヰヲヲ ぶ. 



Driedaagse uitstap 
Dokuﾏeﾐta ヱヵ  
                                                                                                                                           
26-27-28 augustus 2022                                                                                                 Kassel  Duitslaﾐd 
  

  
Iﾐ saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet de “stiIhtiﾐg  VR“ orgaﾐisereﾐ ┘e 
eeﾐ driedaagse uitstap ﾐaar                                                      
…            Dokuﾏeﾐta ヱ5 iﾐ Kassel, Duitslaﾐd. 
 
Deze ヵ jaarlijkse teﾐtooﾐstelliﾐg is het ┘ereldHeroeﾏd 
hoogtepuﾐt ┗aﾐ Hedendaagse Kunst.   
We logereﾐ op 26, 27 en 28 augustus 2022 iﾐ het Ieﾐtruﾏ 
┗aﾐ Kassel, iﾐ Hotel DeutsIher Hof, ﾏet uitgeHreid oﾐtHijt                                        
eﾐ iﾐIlusief a┗oﾐdﾏaal.                                                                 
E┝Ilusief iﾐkoﾏtiIket Dokuﾏeﾐta.   
 
Kostprijs iﾐ t┘eepersooﾐskaﾏer ンΓヵ €. Opleg siﾐgle ヱヶヵ €  
 
IﾐsIhrij┗iﾐg door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヵヰ € op rekeﾐiﾐg                        
KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ﾏet ┗erﾏeldiﾐg ‘Kassel’. 

 

KPSKlassiek                                                                                                                                
Shadi TorHe┞ & LuIas Bloﾐdeel    

                                                                     Wiﾐterreise                                                                                                 
Zoﾐdag ヱヲ juﾐi ヲヰヲヲ  ヱヱ u.                                                                                   kasteel Corte┘alle                                                 

Shadi TorHey, de BelgisIhe Has ﾏet LiHaﾐese 
roots,  keﾐt u ┗ast ﾐog ┘el als laureaat ┗aﾐ de 
ElisaHeth Wedstrijd ヲヰヰヴ.                                           
Oﾐdertusseﾐ stoﾐd hij op grote podia eﾐ ┗ergat 
daarHij ﾐooit zijﾐ passie ┗oor lied.                                                                                                     
Saﾏeﾐ ﾏet LuIas Bloﾐdeel Hreﾐgt hij oﾐs dit 
ijziﾐg┘ekkeﾐd ┘iﾐters laﾐdsIhap HesIhre┗eﾐ            
iﾐ ヲヴ Hloedﾏooie liedereﾐ ┗aﾐ                                 
Fraﾐz  SIhuHert op teksteﾐ ┗aﾐ Wilhelﾏ Müller.                                                                                                                       
De reiziger ┗erlaat de stad eﾐ trekt door de 
┘iﾐterse ﾐatuur.                                                                          
Eeﾐ ﾏijﾏeriﾐg o┗er de ┗oorHije ┘iﾐter iﾐ deze 
prille leﾐtedageﾐ. 

Met Shadi TorHe┞ ふbasぶ, LuIas Bloﾐdeel ふpianoぶ           
ヱΑ | ヱヶ | ヱヴ | Γ EUR 



                     

 Opening expo  

                                                                           け‘oﾐdoﾏ Piet Stautげ            

 

   

     

 

 

                                                                                                                                                                                                           



Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

Fiets ﾏee ﾏet Piet “taut 
                                                                                                   fietstocht vaﾐ oﾐgeveer 35 kiloﾏeter 
 
Iﾐ het kader ┗aﾐ het feestjaar ter gelegeﾐheid ┗aﾐ oﾐs 75-jarig Hestaaﾐ ┘ordt 
ﾐu ook eeﾐ fietsroute uitge┘erkt oﾐder het ﾏotto: さFiets ﾏee ﾏet Piet 
“tautざ. Vaﾐaf  Paseﾐ ふヱ7 april ヲヰヲヲぶ tot eiﾐd septeﾏHer ヲヰヲヲ kaﾐ deze 
faﾏiliale fietsroute eeﾐ aaﾐgeﾐaﾏe uitstap Hezorgeﾐ. “aﾏeﾐ ﾏet de dieﾐst 
Toerisﾏe ┗aﾐ Be┗ereﾐ ┘erkteﾐ ‘olaﾐd Vaﾐ Keﾏseke, Louis Hulstaert, Kaplus 
eﾐ eﾐkele ledeﾐ ┗aﾐ oﾐs Hestuur eeﾐ folder uit ┘aariﾐ deze route HesIhre┗eﾐ 
┘ordt. )e is gratis te Hekoﾏeﾐ Hij de dieﾐst toerisﾏe ┗aﾐ Be┗ereﾐ iﾐ het 
adﾏiﾐistratief Ieﾐtruﾏ op het Gra┗eﾐpleiﾐ. 
Iﾐ deze fietstoIht ┗aﾐ oﾐge┗eer ン5 kiloﾏeter ┘ordeﾐ puﾐteﾐ ﾏet elkaar 

┗erHoﾐdeﾐ ┘aar┗aﾐ ┘e ┘eteﾐ 
dat Piet “taut er sIhilderijeﾐ heeft 
o┗er geﾏaakt. DaarHij koﾏeﾐ 
┗ersIhilleﾐde Be┗erse 
deelgeﾏeeﾐteﾐ eﾐ )┘ijﾐdreIht 
aaﾐ Hod. Op eeﾐ tieﾐtal plaatseﾐ 
koﾏt er eeﾐ iﾐfoHord ﾏet de 
┘eerga┗e ┗aﾐ eeﾐ ┘erk ┗aﾐ Piet 
“taut, dat ﾏet die plaats te 
ﾏakeﾐ heeft eﾐ ┘at iﾐfo.                                                                                     

)eker eeﾐ aaﾐrader ┗oor ┘ie er deze zoﾏer eeﾐs iﾐ eigeﾐ geﾏeeﾐte ┘il op uittrekkeﾐ!  
                                                                                                                
ONZE SPONSORS :                    
   Aldak H┗Ha – dak┘erkeﾐ  HOMEVA“T -  Vastgoedﾏakelaar   

“ﾏet Vastgoed eﾐ laﾐdﾏeteﾐ Bloeﾏeﾐ  けDe Vier “eizoeﾐeﾐげ 
   De ‘yIke GeHroeders – Hou┘ﾏaterialeﾐ OptiIluH H┗Ha - optiek         

A‘NO - restauraﾐt Killerdesigﾐ - fotografie & grafisIh oﾐt┘erp  
Be┗erse Baﾐdeﾐ Ceﾐtrale H┗Ha Buys ‘oﾐﾐy Kristieﾐ Merteﾐs – drukkerij              
Ad┗iIo H┗Ha – ┗erzekeriﾐgeﾐ Notaris Joost VerIoutereﾐ  
Bo┗eﾐ Y┗o - raﾏeﾐ eﾐ glas  PatriIe & Caroliﾐe Bohyﾐ geassoIieerde 
De MuﾐIk - elektro & Iadeau ﾐotarisseﾐ 
G. “ﾏet H┗Ha elektrisIhe apparatuur                                            AﾐﾐiIk Goedhuys 
Café De Mart                                                                                     Tafeltje ‘oﾐd - Brasserie 

                                                                                                                                                                                                      
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, Kristina Smidts. 
 
LID WORDEN? 
 
 

Lidmaatschap KPSK 
Het lidgeld geldt  van 1 januari tot 31 december.  
Nieuw lid: 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 BE14 4153 0021 2183 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2022” of  “Nieuw lid 2022” niet vergeten aub !)                        
 
                                                                                                                                                                                                                                           


