
   Voor┘oord   

Na aﾐderhalf jaar ┗asteﾐ, ﾏoIht ┗aﾐaf ヱ septeﾏHer ┘eer Huiteﾐshuis ┗aﾐ Cultuur geproefd ┘ordeﾐ. Eﾐ 
die HoodsIhap is ook Hij KPSK aaﾐgekoﾏeﾐ. Αヵ jaar KPSK koﾐ ┗aﾐaf septeﾏHer ┗oluit ┘ordeﾐ ge┗ierd. 
E┝po JUBILEE ﾏet KPSK-kuﾐsteﾐaars ┗aﾐ alle strekkiﾐgeﾐ ┘erd eeﾐ graﾐdioos suIIes, ﾏet ヲΒ deelﾐeﾏers 
eﾐ Hijﾐa ヴヰヰ Hezoekers.  

Voor het eerste klassiek IoﾐIert ┗aﾐ het seizoeﾐ ┘erdeﾐ de haﾐdeﾐ iﾐ elkaar geslageﾐ ﾏet PC‘ Vraseﾐe, 
┘aardoor Tale of ‘eeds eeﾐ iﾐtieﾏ gezellig IoﾐIert ┘erd iﾐ げt Klooster ┗aﾐ Vraseﾐe. KPSK telt iﾐ deze 

deelgeﾏeeﾐte eeﾐ ﾐiet oﾐHelaﾐgrijk aaﾐtal ledeﾐ, dat ﾏet deze prograﾏﾏatie けop loIatieげ zeker ﾐog kaﾐ groeieﾐ.  

Het reIital ┗aﾐ Jozef de Beeﾐhou┘er ┘erd ┘eer eeﾐ oﾐ┗ergetelijke Hele┗eﾐis iﾐ kasteel Corte┘alle, eﾐ het puHliek ┘erd 
Ho┗eﾐdieﾐ ﾐog e┝tra ┗er┘eﾐd ﾏet eeﾐ zoet ﾐaproe┗ertje: Ioﾐfituur ┗aﾐ de drui┗eﾐ uit de eigeﾐste tuiﾐ ┗aﾐ dit 
piaﾐo┘oﾐder.  

OktoHer ﾏoest eeﾐ Iulturele topﾏaaﾐd ┘ordeﾐ eﾐ die ┗oorspelliﾐg is uitgekoﾏeﾐ. Voor het stadsHezoek ﾐaar MeIheleﾐ 
eﾐ de Husuitstap ﾐaar Akeﾐ  ﾏet de Dürer teﾐtooﾐstelliﾐg ┘areﾐ oﾐﾏiddellijk eﾐthousiaste KPSK-ledeﾐ te ┗iﾐdeﾐ. Ook hier 
k┘aﾏ eeﾐ saﾏeﾐ┘erkiﾐg tot staﾐd ﾏet de Aﾐt┘erpse ┗ereﾐigiﾐg StiIhtiﾐg Veerle ‘ooﾏs, zodat de reiskosteﾐ ﾐaar Akeﾐ 
koﾐdeﾐ gedrukt ┘ordeﾐ eﾐ de Hus ge┗uld ﾏet gelijkgesteﾏde zieleﾐ. Voor herhaliﾐg ┗atHaar. 

E┗eﾐeeﾐs iﾐ het kader ┗aﾐ Αヵ jaar KPSK, ┘erd de retrospeItie┗e ヱヰ┝ Prijs Piet Staut iﾐ kasteel Corte┘alle georgaﾐiseerd. 
Alle laureateﾐ ┗aﾐ de ┗oorHije ヱヰ edities ┘areﾐ Hereid e┝tra kuﾐst┘erkeﾐ iﾐ te Hreﾐgeﾐ ┗oor deze teﾐtooﾐstelliﾐg, als 
aaﾐ┗ulliﾐg Hij de ┘iﾐﾐeﾐde ┘erkeﾐ iﾐ Hezit ┗aﾐ de geﾏeeﾐte. Het ┘erd eeﾐ fijﾐe teﾐtooﾐstelliﾐg ﾏet eeﾐ o┗erziIht ┗aﾐ  
ヲヰ jaar hedeﾐdaagse kuﾐst iﾐ Be┗ereﾐ.  

Oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars zijﾐ ﾐiet te stoppeﾐ iﾐ huﾐ sIheppiﾐgsdraﾐg: zie ┗erder iﾐ dit kraﾐtje uitﾐodigiﾐgeﾐ ┗oor 
soloteﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ eﾐ oproep ┗oor oﾐze KPSK-groepssaloﾐs. Iﾐ de ﾏaaﾐd ﾐo┗eﾏHer koﾏeﾐ ┘ij e┗eﾐ op adeﾏ, ﾏaar 
aIhter de sIherﾏeﾐ ┘ordt ﾐaarstig ┗erder ge┘erkt aaﾐ de ┗oorHereidiﾐgeﾐ ┗oor de grote kuﾐstteﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ het kader 
┗aﾐ Αヵ jaar KPSK: ‘OND PIET STAUT iﾐ ﾏaart ヲヰヲヲ. Hiero┗er ﾏeer iﾐ eeﾐ ┗olgeﾐd kraﾐtje.  

Joﾐg piaﾐotaleﾐt zal iﾐ kasteel Corte┘alle ﾏuziek lateﾐ kliﾐkeﾐ op ヵ deIeﾏHer. Tijdeﾐs de jaar┘isseliﾐg Hlij┗eﾐ ┘e e┗eﾐ iﾐ 
faﾏiliekriﾐg, ﾏaar U heHt toIh ook al eeﾐ tiIketje ┗ero┗erd ┗oor het Nieu┘jaarsIoﾐIert op ヲン jaﾐuari ヲヰヲヲ ﾏet o.a. oﾐze 
eigeﾐ Be┗erse LiesHeth De┗os? 

Eeﾐ ﾐieu┘e rubriek : さDe Wijnkelderざ is iﾐ dit kraﾐtje opgeﾐoﾏeﾐ - ┘arﾏ aaﾐbe┗oleﾐ ┗oor geïﾐteresseerde lezers!  
Oﾐze ledeﾐ ┘ordeﾐ ┗rieﾐdelijk ┗erzoIht huﾐ lidﾏaatsIhap ┗oor ヲヰヲヲ te ┗erﾐieu┘eﾐ ┗óór eiﾐd deIeﾏHer.   Zoals eerder 
aaﾐgekoﾐdigd, ┘ordt ┗aﾐaf ﾐu het lidgeld Hetaald ┗oor het lopeﾐd jaar jaﾐuari-deIeﾏHer. Ge┘ooﾐtegetrou┘ heHHeﾐ 
eﾐkeleﾐ oﾐder jullie al iﾐ septeﾏHer Hetaald, ┘aar┗oor daﾐk. Ook ┘ie oﾐlaﾐgs ﾐieu┘ lid ┘erd, hoeft ﾐiet duHHel te Hetaleﾐ: 
eﾐkele ﾏaaﾐdeﾐ e┝tra zijﾐ als ┘elkoﾏstgesIheﾐk door de kriﾐg aaﾐgeHode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   -   info@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.  Beeldende Kunsten :   groepse┝poげs  - Soﾐja MiIhiels – Zjos Me┞┗is                                                                                                                                           
ヴ.  De Wijnkelder :   De Kiﾐdereﾐ der Zee  iﾐ de Muﾐt                                                                                                                        
ヵ.  KPSKlassiek :  CaﾐtaHile LaureateﾐIoﾐIert  eﾐ Het ColleItief                                                                                                               
ヶ-Α.  Uitstap :  DordreIht eﾐ het liIht ┗aﾐ Cu┞p                                                                                                                             
Β.  Onze Sponsors           



Groepssaloﾐs ┗oor KPSK-ledeﾐ 

ヱヲ-ヱン eﾐ ヱΓ-ヲヰ feHruari ヲヰヲヲ                                                                                         
ヲΒ-ヲΓ ﾏei eﾐ ヴ-ヵ juﾐi ヲヰヲヲ                                                             kasteel Corte┘alle 

Groepssaloﾐs ┗oor KPSK-ledeﾐ 

Na oﾐze gezaﾏeﾐlijke teﾐtooﾐstelliﾐg JUBILEE, die iﾐ septeﾏHer ヲヰヲヱ eeﾐ graﾐdioos suIIes ┘erd, 
riIhteﾐ ┘e ┘eer eeﾐ oproep tot oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars oﾏ aaﾐ ééﾐ ┗aﾐ oﾐze groepssaloﾐs deel te 
ﾐeﾏeﾐ. 

Klassiek Saloﾐ – ヱヲ-ヱン eﾐ ヱΓ-ヲヰ februari ヲヰヲヲ – kasteel Corte┘alle 

De kuﾐsteﾐaars die iﾐ kasteel Corte┘alle aaﾐ het klassiek saloﾐ ┘illeﾐ deelﾐeﾏeﾐ ﾏogeﾐ ┗aﾐaf ﾐu 
huﾐ kaﾐdidatuur Hekeﾐdﾏakeﾐ ┗ia iﾐfo@kpsk.He                                                                                                                 
of Hij het seIretariaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン of ヰヴΓヱ ΒΓ ΓΒ ヵヵ ふGoﾐdaぶ.                                                                                   
Het aaﾐtal deelﾐeﾏers ┘ordt deze keer Heperkt tot ヲヰ, oﾏ ﾏeer ruiﾏte per kuﾐsteﾐaar te kuﾐﾐeﾐ 
Hiedeﾐ. )o koﾏeﾐ de ┘erkeﾐ ook Heter tot huﾐ reIht.                                                                                       
IﾐsIhrij┗iﾐgeﾐ ┘ordeﾐ afgesloteﾐ op ンヱ deIeﾏHer. 

Experiﾏeﾐteel Saloﾐ – ヲΒ-ヲΓ ﾏei eﾐ ヴ-ヵ juﾐi ヲヰヲヲ – kasteel Corte┘alle 

De kuﾐsteﾐaars ┗oor het experiﾏeﾐteel Saloﾐ heHHeﾐ ﾐog eeﾐ half jaar de tijd oﾏ ┗erder te 
experiﾏeﾐtereﾐ ﾏaar  kuﾐﾐeﾐ hier┗oor e┗eﾐeeﾐs ┗aﾐaf ﾐu iﾐsIhrij┗eﾐ. De ultieﾏe datuﾏ ┗oor 
iﾐsIhrij┗iﾐg ┗oor dit saloﾐ is ヱヵ april ヲヰヲヲ. ToIh ﾐiet te laﾐg ┘aIhteﾐ oﾏ u te ﾏeldeﾐ, de tijd gaat 
iﾏﾏers steeds sﾐeller.  Ook hier ┘ordt het aaﾐtal deelﾐeﾏers tot ヲヰ Heperkt.                                              
IﾐsIhrij┗eﾐ ┗ia iﾐfo@kpsk.He of Hij het seIretariaat ヰン Αヵヵ ンΒ Βン of ヰヴΓヱ ΒΓ ΓΒ ヵヵ. 

ヱヰx Prijs Piet Staut ヲヰヰヱ-ヲヰヲヱ  

ヱヶ tot ンヱ oktoHer ヲヰヲヱ  groepsfoto                                             kasteel Corte┘alle 

 

Vlﾐr : 1. Bertrand Catteuw, 2. Willy Van de Velde, 3. Zjos Meyvis, 4. Marc Hadermann, 5. Sofie 
Mercken, 6. Les Nossent, 7. Jeroen Vercruysse, 8. Ward Dijck, 9. schepen van cultuur Ingeborg De 
Meulemeester, 10. Leona Van Wauwe, 11. erevoorzitter Jan Weyers, 12. Cecile D'Hollander.          



Tentoonstelling Sonja Michiels 
 
 4 tot 28 november 2021                                                           Volksstraat 62-64  Antwerpen 
 
Beste kunstliefhebbers, 
 
hierbij heb ik de eer u te mogen uitnodigen op mijn volgende (groeps-)tentoonstelling samen 
met nog 7 andere vrouwelijke kunstenaars in galerij NOBODY & FRIENDS van 4 tot 28 
november 2021. 
De galerij is gelegen in de Volksstraat 62-64 te Antwerpen vlakbij het Koninklijk Museum van 
Schone Kunsten van Antwerpen (KMSKA). 
U kan alle nodige gegevens (openingsuren, namen van de kunstenaars en gegevens van de 
galerij) vinden op de uitnodiging in bijlage. 
Ikzelf zal aanwezig zijn op de vernissage op donderdag 04 november van 16 tot 19u en op 
de finissage (zondag 28 nov van 15-18u) en verder op zondagen 7, 14 en 21 november van 
15u tot 18u en op afspraak. 
 
Hopelijk mag ik u verwelkomen op een van deze dagen. 
 
Sonja Michiels   
gsm.0475 77 57 14      
tel. 03 321 83 86 
sonjamichiels@icloud.com                     
www.sonjamichiels.exto.be 
 
 
 
Tentoonstelling Zjos Meyvis 
 
 11 tot  28 november 2021                                                                 Zand 26  Lokeren 
 

 

 

                                                                                                                                               



De Wijﾐkelder 
  
Na hoﾐderd jaar : opera  さDe Kinderen der Zeeざ  ┗aﾐ Lode┘ijk Mortelﾏaﾐs iﾐ de Muﾐt 
 
Vlaaﾐdereﾐ is rijk aaﾐ heel ┘at ﾏooie opera’s eﾐ zaﾐgspeleﾐ. Veleﾐ ┗aﾐ de auteurs liggeﾐ daﾐ ┘el 
Hegra┗eﾐ op ereparkeﾐ, huﾐ oeu┗re is teﾐ oﾐreIhte ┗er┘ezeﾐ ﾐaar de IataIoﾏHeﾐ ┗aﾐ oﾐze 
ﾏuziekgesIhiedeﾐis. BloIk┝, Gilsoﾐ, De BoeIk, Alpaerts, WaﾏHaIh, Mortelﾏaﾐs eﾐ ┗ele aﾐdereﾐ 
┘aIhteﾐ op heroﾐtdekkiﾐg.  
Nog tijdeﾐs zijﾐ le┗eﾐ ﾏoIht Lode┘ijk Mortelﾏaﾐs ふヱΒヶΒ-ヱΓヵヲぶ het geluk keﾐﾐeﾐ dat hoogleraar-
ﾏusiIoloog Dr. Jaﾐ L. BroeIk┝ eeﾐ lij┗ige studie aaﾐ heﾏ ┘ijdde ふﾐ┗ Staﾐdaard Boekhaﾐdel, ヱ9ヴヵぶ 
Eeﾐ t┘iﾐtigtal pagiﾐa’s haﾐdelt o┗er het zaﾐgspel ふoperaぶ De Kiﾐdereﾐ der )ee, die iﾐ de Aﾐt┘erpse 
opera geIreëerd ┘erd op ヲΑ ﾏaart ヱ9ヲヰ oﾏ het ヲヵste le┗eﾐsjaar ┗aﾐ deze iﾐstelliﾐg luister Hij te 
zetteﾐ.  
Het liHretto is ┗aﾐ de Vlaaﾏse diIhter eﾐ sIhrij┗er Rafaël Verhulst ふヱΒヶヶ-ヱΓヴヱぶ die ook de liHretti 
sIhreef ┗oor de opera’s Reiﾐaert de Vos ふAugust de BoeIkぶ eﾐ Quiﾐteﾐ Massijs ふEﾏiel WaﾏHaIhぶ . 
Het ┘erk keﾐde ze┗eﾐ uit┗oeriﾐgeﾐ.                                                                                                                         
Nadieﾐ stelde Mortelﾏaﾐs eeﾐ ﾐegeﾐtig ﾏiﾐuteﾐ dureﾐde suite saﾏeﾐ die oﾐder leidiﾐg ┗aﾐ                    
Flor Alpaerts teﾐ gehore geHraIht ┘erd, e┗eﾐeeﾐs iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ iﾐ ヱ9ヴヲ. 
Na leItuur ┗aﾐ het Hoek ┗aﾐ BroeIk┝ dreef ﾐieu┘sgierigheid eeﾐ Iollega ﾐaar het ﾏaﾐusIript ┗aﾐ de 
partituur ┗aﾐ deze opera. Iﾐ die periode orgaﾐiseerde hij eeﾐ jaarlijks operaIoﾐIert iﾐ de Koﾐiﾐgiﾐ 
ElisaHethzaal ┗aﾐ Aﾐt┘erpeﾐ. Hij ┘ilde deleﾐ ┗aﾐ dit ┘erk oﾐtsluiteﾐ ┗oor het puHliek. Het eerste ┘at 
ﾏoest geHeureﾐ, ┘as het ┘erk uit de ┗ergetelheid tilleﾐ, ﾐadieﾐ de partitureﾐ ┗aﾐ de gekozeﾐ 
fragﾏeﾐteﾐ digitalisereﾐ, ┗er┗olgeﾐs eeﾐ orkest eﾐ Hek┘aﾏe solisteﾐ eﾐgagereﾐ eﾐ ┗ooral eeﾐ 
dirigeﾐt ┗iﾐdeﾐ die zijﾐ hart opeﾐ zou stelleﾐ ┗oor de oﾐtsloteﾐ partituur. 
Iﾐ ヱ999 dirigeerde de Hoﾐgaarse dirigeﾐt )solt Haﾏar reeds de ou┗erture eﾐ het opeﾐiﾐgskoor aaﾐ 
het hoofd ┗aﾐ het ┗ersterkt Vlaaﾏs Radio Koor eﾐ het BRTN FilharﾏoﾐisIh Orkest iﾐ de Koﾐiﾐgiﾐ 
ElizaHeth )aal ┗aﾐ Aﾐt┘erpeﾐ. Die uit┗oeriﾐg ┗ersIheeﾐ ﾐadieﾐ op Id. 
Iﾐ ヲヰヱヵ Hegoﾐ diezelfde Iollega daﾐ aaﾐ eeﾐ projeIt oﾏ de opera geheel of gedeeltelijk te lateﾐ 
herle┗eﾐ op Id. Na t┘ee jaar traﾐspirereﾐ eﾐ oﾐderzoekeﾐ is hij eriﾐ geslaagd eeﾐ keuze ┗aﾐ 
fragﾏeﾐteﾐ ┗oor eeﾐ duur ┗aﾐ oﾐge┗eer zestig ﾏiﾐuteﾐ op te ﾐeﾏeﾐ, daﾐkzij de hulp ┗aﾐ de 
dirigeﾐteﾐ I┗o Veﾐko┗ eﾐ Dirk Verﾏeuleﾐ, de piaﾐisteﾐ Jozef de Beeﾐhou┘er eﾐ Adriaaﾐ JaIoHs, 
Ioﾏpoﾐist Jelle Tass┞ﾐs, ﾏusiIoloog Guido de Bru┞ker eﾐ de fiﾐaﾐIiële steuﾐ ┗aﾐ Georges Br┞s eﾐ 
zijﾐ Waeslaﾐtﾐatie, eﾐ ┗aﾐ Luk Leﾏﾏeﾐs ふNVA, toeﾐ Hesteﾐdig afge┗aardigde Iultuur ┗aﾐ de 
pro┗iﾐIie Aﾐt┘erpeﾐぶ. LiesHeth De┗os, Werﾐer ┗aﾐ MeIheleﾐ eﾐ Peter GijsHertseﾐ ┘areﾐ de 
solisteﾐ iﾐ het Duitse Reutliﾐgeﾐ, de staﾐdplaats ┗aﾐ de WürtteﾏHergisIhe Philharﾏoﾐie.                                          
De opﾐaﾏe ┘erd het 9Αste deel uit de reeks Iﾐ Flaﾐders’ Fields. 
 
De registratie heeft iﾐdruk geﾏaakt op de Ihef-dirigeﾐt ┗aﾐ de Muﾐt-Natioﾐale Opera, Alaiﾐ 
Aﾐtiﾐoglu. Die Hesloot oﾏ de gehele opera De Kiﾐdereﾐ der )ee ﾏet solisteﾐ, koor eﾐ orkest ┗aﾐ de 
Muﾐt t┘eeﾏaal IoﾐIertaﾐt uit te ┗oereﾐ iﾐ het Paleis ┗oor SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ iﾐ Brussel op ヱヶ eﾐ ヲヰ 
oktoHer dit jaar, ヱヰヱ jaar ﾐa de Ireatie iﾐ de KVO iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ.  
Eeﾐ kaﾐttekeﾐiﾐg: Voor de EERSTE keer iﾐ de driehoﾐderdjarige gesIhiedeﾐis ┗aﾐ de Muﾐt ┗oert 
deze iﾐstelliﾐg eeﾐ opera op eeﾐ Nederlaﾐdstalig liHretto uit, ﾐiet sIeﾐisIh, ┘el IoﾐIertaﾐt.                    
Beter laat daﾐ ﾐooit, zou ik zo zeggeﾐ. L┗H                                                                                                 



 

CaﾐtaHile LaureateﾐIoﾐIert                  けThe ┗oiIe for kidsげ iﾐ piaﾐolaﾐd!  

Zoﾐdag 5 deIeﾏHer  ヱヱ u.                                                    kasteel Corte┘alle of CC Ter Vesteﾐ 

De t┘eejaarlijkse piaﾐo┘edstrijd CaﾐtaHile laat joﾐg taleﾐt 
ふtot ヱ9 jaarぶ aaﾐtredeﾐ eﾐ seleIteert de artiesteﾐ ┗aﾐ 
ﾏorgeﾐ. Eeﾐ ﾐieu┘e geﾐeratie joﾐge piaﾐisteﾐ staat te 
popeleﾐ oﾏ ziIh aaﾐ het grote puHliek ┗oor te stelleﾐ. Hoe 
kuﾐﾐeﾐ ┘e heﾐ Heter aaﾐﾏoedigeﾐ daﾐ er te zijﾐ ﾏet oﾐs 
aaﾐdaIhtig oor, oﾐze gulle laIh eﾐ oﾐs ┘arﾏ applaus?  
Klaar oﾏ op de kﾐop te drukkeﾐ eﾐ je stoel oﾏ te draaieﾐ? 

Met laureateﾐ ┗aﾐ de CaﾐtaHile┘edstrijd ヲヰヲヰ ふpiaﾐoぶ 
I.s.ﾏ. CaﾐtaHile Piaﾐo┘edstrijd 

 
ヱΑ | ヱヶ | ヱ4 | 9 EUR 
┘┘┘.IaﾐtaHilepiaﾐo┘edstrijd.He 
 

 
Het ColleItief                                                                                                                   
Thoﾏas Dieltjeﾐs, WiHert Aerts, Julieﾐ Her┗é, LiesHeth De┗os 

                                                                                                ‘e┗ue SyﾐdiIale Triﾏestrielle 
Zoﾐdag ヲン jaﾐuari ヲヰヲヲ  ヱヱ u.                                                                                     CC Ter Vesteﾐ 

Eeﾐ Berlijﾐs IaHaret iﾐ de jareﾐ ヱ9ヲヰ: eeﾐ liIht ┗erdor┗eﾐ 
di┗a sIhudt losjes de eﾐe ﾐa de aﾐdere kaskraker ┗aﾐ Kurt 
Weill uit haar ﾏou┘ eﾐ laat, ┘ispelturig als ze is, haar 
gedaIhteﾐ afd┘aleﾐ ﾐaar het Parijs ┗aﾐ EriI Satie … Eeﾐ 
sjofel, driekoppig Hlikkeﾐ orkestje Hiedt pittig ┘eer┘erk.                               
De ﾐieu┘ste stukkeﾐ ┗aﾐ Stra┗iﾐsky lijkeﾐ ┘el ┗aﾐ de straat 
geraapt : ┘alsjes, taﾐgo’s, ragtiﾏes, …  
pardoﾐ?  
Het ColleItief eﾐ LiesHeth De┗os zetteﾐ de tooﾐ ┗oor eeﾐ 
fris ふof toIh ﾐiet zo fris?ぶ ﾐieu┘ jaar. 

Met Thoﾏas Dieltjeﾐs ふpiaﾐoぶ, WiHert Aerts ふ┗ioolぶ, Julieﾐ 
Her┗é ふklariﾐetぶ, LiesHeth De┗os ふsopraaﾐぶ 

 
ヲヰ | ヱ9 | ヱΑ | ヱヲ EUR 
┘┘┘.liesHethde┗os.Ioﾏ 
┘┘┘.hetIolleItief.He                                                                                                                                      



Uitstap ﾐaar DordreIht  

                                           Hezoek aan tentoonstelling さIn het liIht van Cuypざ 

 zaterdag ヱΓ feHruari ヲヰヲヲ                                                                                                 DordreIht 

Op zaterdag ヱΓ feHruari ヲヰヲヲ ﾏakeﾐ ┘e eeﾐ uitstap ﾐaar DordreIht, ééﾐ ┗aﾐ de oudste eﾐ ﾏooiste 
stedeﾐ ┗aﾐ Nederlaﾐd. Daar Hreﾐgeﾐ ┘e iﾐ het DordreIhts ﾏuseuﾏ eeﾐ Hezoek aaﾐ de praIhtige 
teﾐtooﾐstelliﾐg : 

          さIn het liIht van Cuyp, AelHert Cuyp & GainsHourough, ConstaHle en Turnerざ  

iﾐ het DordreIhts ﾏuseuﾏ. Werkeﾐ ┗aﾐ Cu┞p ┘ordeﾐ geplaatst 
ﾐaast ┘erkeﾐ ┗aﾐ deze Eﾐgelse topsIhilders, die ziIh door zijﾐ 
┘erk lieteﾐ iﾐspirereﾐ. Deze e┝positie ┘ordt georgaﾐiseerd iﾐ het 
kader ┗aﾐ ヴヰヰ jaar AelHert Cu┞p eﾐ Βヰヰ jaar DordreIht. 

Daarﾐaast Hreﾐgeﾐ ┘e ook eeﾐ Hezoek aaﾐ de ┗oorﾐaaﾏste 
Hezieﾐs┘aardighedeﾐ ┗aﾐ DordreIht. 

Vertrek ┘ordt ┗oorzieﾐ oﾏ Γ.ヰヰ uur. Terug oﾏstreeks  ヱΓ.ヰヰ uur  
iﾐ Be┗ereﾐ. 

Voor de teﾐtooﾐstelliﾐg kereﾐ topstukkeﾐ ┗aﾐ Cu┞p terug uit 
gereﾐoﾏﾏeerde IolleIties ┗aﾐ o.a. H.M.  Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth II ┗aﾐ 
Eﾐgelaﾐd, De Natioﾐal Galler┞ iﾐ Washiﾐgtoﾐ, de Hertog ┗aﾐ 
Bedford eﾐ de Natioﾐal Galler┞ iﾐ Loﾐdoﾐ tijdelijk terug ﾐaar 
DordreIht. 

AelHert Cu┞p ふヱヶヲヰ – ヱヶΓヱぶ Hehoort tot de Helaﾐgrijkste laﾐdsIhapssIhilders ┗aﾐ de Hollaﾐdse ヱΑe 
eeu┘. Iﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg staaﾐ de ┘aarderiﾐg ┗oor Cu┞p eﾐ zijﾐ iﾏpaIt op de Britse 

laﾐdsIhapsIhilderkuﾐst Ieﾐtraal. 

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ                  
ンヰ € ふledeﾐぶ of ンヵ € ふﾐiet-ledeﾐぶ                 
tegeﾐ ヱヵ deIeﾏHer ヲヰヲヱ 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DordreIhtざ. 

Aaﾐ iedereeﾐ die iﾐsIhrijft ┘ordeﾐ later 
ﾐog de details ┗aﾐ de reis eﾐ de juiste 
kostprijs ﾏeegedeeld. 
Bij aﾐﾐulatie oﾐt┗aﾐgt u uiteraard het 
iﾐsIhrij┗iﾐgsgeld terug. 

                                                                                                                                                                                    

 



Dordrecht eﾐ zijﾐ ﾏuseuﾏ : 

 

 
 

 
                                                                                                                           



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

       
.      

ONZE SPONSORS :  
                    

Aldak bvba – dakwerken  HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar   
Kameleon & Sportline – outdoor  Bloemen  ‘De Vier Seizoenen’ 

   De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen Opticlub bvba - optiek         
KBC bank  Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny Kristien Mertens – drukkerij              
Advico bvba – verzekeringen Notaris Joost Vercouteren  
Boven Yvo - ramen en glas  Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde 
De Munck - elektro & cadeau notarissen 
                                                                                                                                                                                                      

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 nu van 1 januari tot 31 december, zoals eerder gemeld..  
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 2021-2022” niet vergeten aub !)     
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                              


