
VOORWOORD   

Het jaar ヲヰヲヱ heeft iﾐ oﾐs laﾐd iﾐ ┗ele opziIhteﾐ reIords geHrokeﾐ: de koudste ﾏaaﾐd ﾏei, de 
ﾐatste zoﾏer ┗aﾐ de eeu┘, het grootste aaﾐtal Ol┞ﾏpisIhe ﾏedailles ooit, het ﾏiﾐste aaﾐtal 
Iulturele e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ eﾐ ﾐoeﾏ ﾏaar op. 

ReIords ┘illeﾐ ┘e ﾏet KPSK ﾐiet Hrekeﾐ. 
Maar ┘e Hlij┗eﾐ ﾐiet Hij de pakkeﾐ zitteﾐ. 

Het soIiale le┗eﾐ koﾏt stilaaﾐ terug op gaﾐg. Massa-
festi┗als zijﾐ aaﾐ oﾐs puHliek ﾐiet Hesteed, ﾏaar... ┘e 
Hlij┗eﾐ iﾐzetteﾐ op Iultuur, ┗ooral iﾐ het tekeﾐ ┗aﾐ het 
Αヵ-jarig Hestaaﾐ ┗aﾐ oﾐze ┗ereﾐigiﾐg. De Heeldeﾐde 
kuﾐsteﾐ ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ koﾏeﾐ ┘eer iﾐ de spotliIhteﾐ iﾐ 
septeﾏHer, het ┘eekeﾐd ┗aﾐ Opeﾐ Moﾐuﾏeﾐteﾐdag, iﾐ 
het zo ┗ertrou┘de kasteel Corte┘alle. Het klassieke 
IoﾐIertseizoeﾐ ┗aﾐ KPSK koﾏt er aaﾐ, te Hegiﾐﾐeﾐ ﾏet 
Tale of Reeds op ヱΓ septeﾏHer.  

OktoHer ┘ordt eeﾐ topﾏaaﾐd ﾏet de juHileuﾏeditie 
┗aﾐヱヰ┝ Laureateﾐ Prijs Piet Staut, het piaﾐoreIital ┗aﾐ 
Jozef De Beeﾐhou┘er eﾐ ﾐiet ﾏiﾐder daﾐ t┘ee 
daguitstappeﾐ ﾐaar MeIheleﾐ eﾐ Akeﾐ. 

De tiIket┗erkoop ┗oor de IoﾐIerteﾐ ┗erloopt ┗ia II Ter Vesteﾐ, ┗aﾐaf ヴ septeﾏHer. Wie ┗aﾐ zijﾐ ledeﾐkortiﾐg 
┘il geHruikﾏakeﾐ, dieﾐt telefoﾐisIh te reser┗ereﾐ oﾏ zijﾐ lidﾏaatsIhap keﾐHaar te ﾏakeﾐ. ふlid = aHotarief = ンe 
prijs, ┗H. ヱΑ/ヱヶ/14/Γ EURぶぶ De tiIkets ┘ordeﾐ daﾐ opgestuurd of afgehaald aaﾐ de Halie. Er zijﾐ speIiale 
aHoﾐﾐeﾏeﾐts┗oor┘aardeﾐ ┗oor ┘ie  tiIkets koopt ┗oor ヵ ┗oorstelliﾐgeﾐ: eeﾐ ヶde ┗oorstelliﾐg gratis ふkaﾐ ook 
┗oor ヵ KPSK-IoﾐIerteﾐぶ. SpeIiaal ┗oor de ﾏuziekfaﾐateﾐ – ﾏaak er geHruik ┗aﾐ! 

We hopeﾐ dat het aaﾐHod jullie Iulturele prikkels heeft aaﾐge┘akkerd eﾐ dat ┘e gau┘ de ┗ertrou┘de eﾐ 
graag ook ﾐieu┘e geziIhteﾐ zulleﾐ terugzieﾐ. 

 De ┗oorzitter, CeIile D’Hollaﾐder 

     

 

 

                                                                                                                                                                                                               

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’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 KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              

ヲ-ン.  Beeldende Kunsten :   JuHilee-e┝po, ヱヰ ┝ Prijs Piet STAUT, Biﾐﾐeﾐ & Huiteﾐ                                                     
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Groepssalon JUBILEE!  

ヱヱ tot ヱ9 septeﾏHer ヲヰヲヱ          zat./zoﾐ. ヱヴ-ヱΑu                      kasteel Corte┘alle 

De oproep oﾏ deel te ﾐeﾏeﾐ aaﾐ oﾐze teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ septeﾏHer ふJuHilee!ぶ heeft eeﾐ 
o┗er┘eldigeﾐd suIIes gekeﾐd. 

We daﾐkeﾐ de eﾐthousiaste kuﾐsteﾐaars-ledeﾐ, zo┘el ﾏet klassieke als e┝periﾏeﾐtele ┘erkeﾐ, die 
ziIh reeds ﾏelddeﾐ ┗oor deelﾐaﾏe aaﾐ deze eerste teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ oﾐs feestjaar Αヵ jaar KPSK.  

De iﾐsIhrij┗iﾐgslijst ┗aﾐ deelﾐeﾏers ┘erd ﾐa ヲ ┘ekeﾐ afgesloteﾐ  ┗aﾐ┘ege het Hereikte aaﾐtal eﾐ de 
Heperkte ruiﾏte iﾐ kasteel Corte┘alle. 

Er koﾏeﾐ iﾐ het ┗oorjaar ┗aﾐ ヲヰヲヲ ﾐog kaﾐseﾐ ┗oor ┘ie ﾐu ﾐiet Hij de gegadigdeﾐ is. 

Bij deze KPSKraﾐt ┗iﾐdt u de uitﾐodigiﾐgskaart oﾏ aaﾐ u┘ prikHord te haﾐgeﾐ. 

Voor de opeﾐiﾐg op ┗rijdag ヱヰ septeﾏHer ┗rageﾐ ┘e ┘el He┗estigiﾐg ┗aﾐ u┘ aaﾐ┘ezigheid, oﾏ het 
Hezoekersaaﾐtal oﾐder Ioﾐtrole te heHHeﾐ. 

 

ヱヰx Prijs Piet Staut ヲヰヰヱ-ヲヰヲヱ  

ヱヶ tot ンヱ oktoHer ヲヰヲヱ              zat./zoﾐ. ヱヴ-ヱΑu                       kasteel Corte┘alle 

De t┘eejaarlijkse kuﾐst┘edstrijd Grote Prijs Piet Staut, door oﾐze ┗ereﾐigiﾐg georgaﾐiseerd sedert 
ヲヰヰヱ iﾐ saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet het geﾏeeﾐteHestuur, heeft ﾐa ヱヰ edities ook ヱヰ ┘iﾐﾐeﾐde kuﾐst┘erkeﾐ 
opgele┗erd die iﾐ het Be┗ers kuﾐstpatriﾏoﾐiuﾏ zijﾐ opgeﾐoﾏeﾐ. 

Iﾐ het kader ┗aﾐ oﾐs feestjaar Αヵ jaar KPSK ふヱ9ヴヶ-ヲヰヲヱぶ Hreﾐgeﾐ ┘e deze tieﾐ kuﾐst┘erkeﾐ iﾐ eeﾐ 
teﾐtooﾐstelliﾐg saﾏeﾐ, aaﾐge┗uld ﾏet ﾐieu┘e ┘erkeﾐ ┗aﾐ de ┘iﾐﾐaars. Gedureﾐde ン ┘eekeﾐds 
zulleﾐ de ┘erkeﾐ te He┘oﾐdereﾐ zijﾐ, eeﾐ uﾐieke kaﾐs oﾏ het geﾏeeﾐtelijk kuﾐstHezit ┗aﾐ ﾐaHij te 
lereﾐ keﾐﾐeﾐ. 

Deze juHileuﾏteﾐtooﾐstelliﾐg zal dus ﾐaast de ┘iﾐﾐeﾐde ┘erkeﾐ ook ﾏeer reIeﾐte ┘erkeﾐ ふ┗aﾐ 
di┗erse disIipliﾐes: kleiﾐsIulptuur, sIhilderij, tekeﾐeﾐ, grafiek of asseﾏHlageぶ ┗aﾐ de laureateﾐ toﾐeﾐ. 
Door deze Ioﾐfroﾐtatie kaﾐ het puHliek keﾐﾐisﾏakeﾐ ﾏet de e┗olutie ┗aﾐ de kuﾐsteﾐaar zijﾐ/haar 
oeu┗re. Hieroﾐder de lijst ┗aﾐ de ┘iﾐﾐaars eﾐ de ┘erkeﾐ reeds iﾐ geﾏeeﾐtelijk Hezit. 

Werkeﾐ iﾐ geﾏeeﾐtelijk kuﾐstpatriﾏoﾐiuﾏ opgeﾐoﾏeﾐ: 

ヲヰヰヱ ふsIhilderkuﾐstぶ  Juliaaﾐ VerHruggeﾐ – Masters of the Sea ふン-deligぶ 
ヲヰヰン: ふHeeldhou┘kuﾐstぶ Will┞ Vaﾐ de Velde  - Boot II  
ヲヰヰヵ: ふgrafiekぶ                 Ward DijIk – Yello┘ Poiﾐts 
ヲヰヰΑ: ふtekeﾐeﾐぶ   Les Nosseﾐt – Bois de Pioﾐﾐat 
ヲヰヰ9: ふsIhildereﾐぶ   MarI Haderﾏaﾐﾐ – Naar Vresse 
ヲヰヱヱ: ふkleiﾐ sIulptuurぶ               )jos Me┞┗is – Be┗ruIhtiﾐgsapparaat 
ヲヰヱン: ふsIhildereﾐぶ  Dirk Eeleﾐ – Raﾐdoﾏ Meﾏories ヰン 
ヲヰヱヵ: ふkleiﾐ sIulptuurぶ    Bertraﾐd Catteu┘ - Laat ﾏij ┗alleﾐ 
ヲヰヱΑ: ふsIhilderkuﾐstぶ  Sofie Merteﾐs – Le ReﾐIoﾐtre ヲ 
ヲヰヱ9: ふkleiﾐ sIulptuurぶ  Jeroeﾐ VerIru┞sse – Kleiﾐe Kiefer 
 
Dit ┘ordt dus eeﾐ tieﾐde editie Laureateﾐsaloﾐ oﾏ ﾐooit te ┗ergeteﾐ! 
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       BINNEN & BUITEN  - 4 kuﾐsteﾐaars 

                                                                                          4 tot ヲ6 septeﾏber ヲヰヲヱ 
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                               Oﾐs koﾏeﾐd IoﾐIertseizoeﾐ ! 

Braﾏ Nolf, Haﾐs RyIkelyﾐIk & LuI LouHry                      A Tale of Reeds :                                                                                                                
.                                                                                                                        さHet eﾐe riet is het aﾐdere ﾐiet.ざ 

Vrijdag ヱ7 septeﾏHer  ヲヰ u.                                                             Kapel OC ‘t Klooster  Vraseﾐe                      
Zoﾐdag ヱ9 septeﾏHer  ヱヱ u.                                                                                          CC Ter Vesteﾐ 

HoHoïst Braﾏ Nolf, piaﾐist Haﾐs RyIkelyﾐIk eﾐ de Hij le┗eﾐ 
legeﾐdarisIhe fagottist LuI LouHry dokeﾐ ┗ersIhilleﾐde 
HiHliothekeﾐ iﾐ op zoek ﾐaar partitureﾐ ┗oor huﾐ Id. DaarHij 
haaldeﾐ ze eﾐkele ┗ergeteﾐ pareltjes uit de ヱ9° eﾐ ヲヰ° eeu┘ 
┗aﾐoﾐder het stof. A Tale of Reeds Hreﾐgt hoogtepuﾐteﾐ uit 
de Fraﾐse kaﾏerﾏuziekliteratuur eﾐ het BelgisIh repertoire 
dat oﾏ oﾐHegrijpelijke redeﾐeﾐ ﾐog ﾐooit eerder opgeﾐoﾏeﾐ 
┘erd. )elfs de ﾏet uitster┗eﾐ Hedreigde Fraﾐse fagot koﾏt 
aaﾐ Hod iﾐ dit ふduHHelぶ-IoﾐIert.                                                                                                                                                                                                 
Met Braﾏ Nolf ふhoboぶ, LuI LouHry ふfagotぶ, Haﾐs RyIkelyﾐIk 
ふpianoぶ 
 
TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He    ヱΑ | ヱヶ | ヱヴ | 9 EUR  
 i.s.ﾏ. CC Ter Vesteﾐ, PCR Vraseﾐe  & ORDE VAN BRADERICK          
www.kpsk.be                                              
 

Jozef De Beeﾐhou┘er          Ryelaﾐdt ふヱヵヰ jaar geledeﾐ geHoreﾐぶ, BaIh & SIhuﾏaﾐﾐ                          

Zoﾐdag ン oktoHer oﾏ ヱヱ.ヰヰ u.                                           kasteel Cortewalle of CC Ter Vesteﾐ 
 

Iﾐ de haﾐdeﾐ ┗aﾐ Jozef De Beeﾐhouwer is 
elke piaﾐo eeﾐ Hroﾐ ┗aﾐ lijﾐeﾐ eﾐ zaﾐg. 
Hij Hreﾐgt altijd He┘ogeﾐ reIitals eﾐ zijﾐ 
talrijke opﾐaﾏes ┘ordeﾐ ┗aak op Klara 
gespeeld. U herkeﾐt zijﾐ stijl ﾏeteeﾐ. 
Naast Ryelaﾐdt speelt hij iﾐ dit IoﾐIert 
ook SIhuﾏaﾐﾐ eﾐ BaIh. 
De Brugse Joseph Ryelaﾐdt ┘as eeﾐ 
tooﾐaaﾐge┗eﾐd Ioﾏpoﾐist iﾐ de fiﾐ-de-
sièIleperiode. )ijﾐ ﾏuziek oogstte grote 
suIIesseﾐ, ook ┗er Huiteﾐ België. 
Na het IoﾐIert trakteert de jarige KP“K u 
op eeﾐ ┗errassiﾐg uit de tuiﾐ ┗aﾐ Jozef!  
Ook Heﾐieu┘d? 

 
TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He    ヱΑ | ヱヶ | ヱヴ | 9 EUR                                                                                                                         
i.s.ﾏ. CC Ter Vesteﾐ                                                                                                                                                                               
www.kpsk.be       
                                                                                                                                                                                   ヴ 



 

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 

 
TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He    ヱΑ | ヱヶ | ヱ4 | 9 EUR                                                                                                              
i.s.ﾏ. CC Ter Vesteﾐ, 
┘┘┘.IaﾐtaHilepiaﾐo┘edstrijd.He                                                              ヱ                                                                    
.                                                                                                                                                                                            

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 
 
 

TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He ヲヰ | ヱ9 | ヱΑ | ヱヲ EUR 
┘┘┘.liesHethde┗os.Ioﾏ 
┘┘┘.hetIolleItief.He   
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  AirforSi┝                                                  MusiI & Flowers For Bre┝it         

 LiesHeth De┗os ふsopraaﾐぶ, Astrid StoIkﾏaﾐ ふsopraaﾐぶ, Iﾐez Carsau┘ ふﾏezzoぶ, Deﾐzil Delaere 
ふteﾐorぶ, Joris Derder ふHaritoﾐぶ, Charles Deke┞ser ふHasぶ.  Artistiek leider Joris Derder 

   Zoﾐdag ヱン ﾏaart ヲヰヲヲ  ヱヱ u.                                                                                                                CC Ter Vesteﾐ                    
 

De ┗oIale rijkdoﾏ ┗aﾐ de Eﾐgelse eﾐseﾏHletraditie ┘as, 
is eﾐ zal eeﾐ hoeksteeﾐ Hlij┗eﾐ ┗aﾐ de ┘esterse ﾏuziek, 
ook ﾐa de aloﾏ ge┗reesde Hre┝it. Daaroﾏ duikt Air For 
Si┝ graag iﾐ het ┘oﾐderlijke repertoire ┗aﾐ de Eﾐgelse 
roﾏaﾐtisIhe sIhool, ﾏet kliﾐkeﾐde ﾐaﾏeﾐ zoals         
Ralph Vaughaﾐ Williaﾏs, Edward Elgar, Beﾐjaﾏiﾐ 
Britteﾐ eﾐ HuHert Parr┞. Naast deze ﾏeester┘erkeﾐ 
uit de ヲヰste eeu┘ krijgeﾐ ook ﾏeer populaire liedereﾐ 
eeﾐ ┘el┗erdieﾐde plaats: de iIoﾐeﾐ ┗aﾐ de Britse 
popﾏuziek, The Beatles, passereﾐ de re┗ue eﾐ ┘e 
doﾏpeleﾐ oﾐs puHliek graag oﾐder iﾐ de aaﾐgrijpeﾐde 
folksoﾐgﾏelaﾐIholie ┗aﾐ de Britse Eilaﾐdeﾐ.                    
Geﾐiet ┗aﾐ de rijke saﾏeﾐklaﾐk ┗aﾐ zes ┗oIale solisteﾐ! 
Het ┘ordt eeﾐ Hoeieﾐde reis door het Groot Brittaﾐﾐië 
┗aﾐ de roﾏaﾐtiek tot de Hre┝it! 

i.s.ﾏ. CC Ter Vesteﾐ 

TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He      ヲヰ | ヱ9 | ヱΑ | ヱヲ EUR 

┘┘┘.liesHethde┗os.Ioﾏ 
┘┘┘.hetIolleItief.He 

 
 

  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 Cortewalle of CC Ter Vesteﾐ 

                   
Shadi TorHe┞, 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4. 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4 Hloedﾏooie liedereﾐ ┗aﾐ Fraﾐz 
SIhuHert. 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Hasぶ, LuIas Bloﾐdeel ふpiaﾐoぶ            

i.s.ﾏ. CC Ter Vesteﾐ 
TiIkets ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He       ヱΑ | ヱヶ | ヱ4 | 9 EUR 
                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                              ヶ 
 



KPSK – ヲヰヲヱ – REI)EN           

                                                                                 REIZEN & UITSTAPPEN                                  

Nog altijd is oﾐzekerheid troef! 

Meerdaagse reizeﾐ plaﾐﾐeﾐ is oﾐﾏogelijk.  Eeﾐ streek die ┗aﾐdaag “ groeﾐ “ ┘ordt gekleurd, ┘ordt 
ﾏorgeﾐ “ oraﾐje “ eﾐ o┗erﾏorgeﾐ “ rood “.  

Daaroﾏ Hesloteﾐ ┘e “ ééﾐdaagse uitstappeﾐ “ te orgaﾐisereﾐ, die zoﾐder ┗eel proHleﾏeﾐ,                 
op korte terﾏijﾐ kuﾐﾐeﾐ geaﾐﾐuleerd ┘ordeﾐ, of aaﾐgepast aaﾐ de situatie.  

)o plaﾐﾐeﾐ ┘e:  

Eeﾐ daguitstap ﾐaar MeIheleﾐ                                                                                                                                                      
.                                                                                                                                    zaterdag ヲ oktoHer ヲヰヲヱ 

We passeﾐ oﾐs aaﾐ, ┗olgeﾐs het aaﾐtal deelﾐeﾏers.                                       
)ijﾐ er sleIhts ン deelﾐeﾏers, gaaﾐ ┘e ﾏet pri┗é-auto.                               
Met ヱヲ gaaﾐ ┘e ﾏet de treiﾐ.  Maxiﾏaal aaﾐtal deelﾐeﾏers: ヱヲ.                                                                                      
Iﾐ te sIhrij┗eﾐ vóór 20 septeﾏHer door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰ.ヰヰ EUR                                                                                                
op rekeﾐiﾐg BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ KPSK ﾏet ┗erﾏeldiﾐg :                                                                             
MeIheleﾐ. Aaﾐ iedere iﾐgesIhre┗eﾐ deelﾐeﾏer ┘ordt daﾐ ﾐog                                                                                                                 
later ﾏeegedeeld op ┘elke ┘ijze ┘e ﾐaar MeIheleﾐ reizeﾐ.  

MeIheleﾐ is eeﾐ zeer Hoeieﾐde stad, rijk aaﾐ historiek                      
eﾐ Huiteﾐge┘ooﾐ rijk aaﾐ praIhtig stadssIhooﾐ.  

 

Eeﾐ reis ﾐaar Akeﾐ ふDuitslaﾐdぶ 

                                                                                                                                              zaterdag ヱヶ oktoHer  

We plaﾐﾐeﾐ  eﾐ Hreﾐgeﾐ eeﾐ Hezoek aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg “ Dürer war hier “.  

Dürer ┗erHleef Γ ﾏaaﾐd iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ eﾐ ﾏaakte uitstappeﾐ                                                                                                      
ﾐaar Geﾐt, Brugge, )ierikzee, MeIheleﾐ eﾐ ook ﾐaar Akeﾐ.                                                                                            
Dit is eeﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg die iﾐ feite iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ had                                                                                    
ﾏoeteﾐ plaats heHHeﾐ, eﾐ ﾐiet iﾐ Akeﾐ.                                                         
We plaﾐﾐeﾐ eeﾐ   Husreis ﾏet ┗ertrek oﾏ Β.ヰヰ uur                                                                                         
eﾐ terugkeer tegeﾐ ヱΓ.ンヰ uur.  

IﾐsIhrij┗eﾐ tegeﾐ ヲヰ septeﾏHer door stortiﾐg ┗aﾐ ヲヰ.ヰヰ EUR                                                                                    
op rek.  BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ KPSK ﾏet ┗erﾏeldiﾐg “ Akeﾐ   

Aaﾐ iedereeﾐ die iﾐsIhrijft, ┘or end  later ﾐog de details ┗aﾐ de reis eﾐ de juiste kostprijs ﾏeegedeeld.  

Bij aﾐﾐulatie krijgt ﾐatuurlijk iedereeﾐ zijﾐ Ieﾐteﾐ terug.  

We hopeﾐ u, alleﾐ gezoﾐd eﾐ ┘el, terug te zieﾐ.                                                                                           
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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 
De Munck - elektro & kado                                                                         geassocieerde 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 
Verlenging van het lidgeld 2020-2021 geldt nu tot 31 december, zoals eerder gemeld. 
In het voorbije seizoen werden quasi alle activiteiten geannuleerd. .  
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 !)     
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