
VOO‘WOO‘D Het jaar ヲヰヱΓ is ┗oor oﾐze kriﾐg feestelijk iﾐgezet ﾏet de ZauHer der 
Operette, eeﾐ nieuwjaarsIonIert iﾐ oﾐﾏiskeﾐHare Weeﾐse sfeer, ┘aar eeﾐ groot deel ┗aﾐ 
oﾐze ledeﾐ eﾐ ┗ele aﾐdere operetteliefheHHers ┗aﾐ geﾐoteﾐ. Oﾐs aller LuI Faﾏae┞ HraIht oﾐs 
iﾐ de juiste steﾏﾏiﾐg ﾏet zijﾐ oﾐo┗ertroffeﾐ ﾐieu┘jaarsHrief ふzie ┗erder iﾐ dit kraﾐtjeぶ.                   
De t┘ee ri┗alisereﾐde teﾐoreﾐ Lars Corijﾐ eﾐ Stefaﾐ Cifolelli doﾐgeﾐ oﾏ Heurteﾐ ﾐaar de 
liefde┗olle aaﾐdaIht ┗aﾐ sopraaﾐ LiesHeth Devos, oﾐdersteuﾐd door ┗iﾐﾐige ﾏuzikaﾐteﾐ.                 

Bij de reIeptie aIhteraf ┘as het op de koppeﾐ lopeﾐ eﾐ joﾐglereﾐ ┗oor de dieﾐsters ﾏet de hapjes eﾐ de 
draﾐkjes. De Hezoekers aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg Be┞oﾐd Kliﾏt iﾐ de Brusselse Bozar heHHeﾐ aaﾐgeﾐaaﾏ keﾐﾐis 
geﾏaakt ﾏet de ﾐieu┘e stroﾏiﾐgeﾐ ┗aﾐ Middeﾐ-Europese kuﾐsteﾐaars ﾐa Gusta┗ Kliﾏt.                                   

Ondergronds ┘erd het ﾏiddeleeu┘se stadsgedeelte eﾐ de 
resteﾐ ┗aﾐ het CoudeﾐHergpaleis ┗erkeﾐd. De koﾏeﾐde ┘ekeﾐ 
┗er┘aIhteﾐ ┘e iﾐ kasteel Corte┘alle het Trio Khaldei ┗oor eeﾐ 
ﾏuziekprograﾏﾏa dat げterug ﾐaar de rootsげ gaat. Coﾏpoﾐisteﾐ 
als Huﾏﾏel, Martiﾐ eﾐ D┗orak lieteﾐ ziIh graag iﾐspirereﾐ door 
populaire ﾏuziek. Ook hier is het aaﾐ te radeﾐ tijdig eeﾐ plaatsje 
te reser┗ereﾐ iﾐ de steﾏﾏige kasteelzaal. Nog ﾏeer klassiekers 
uit het populaire geﾐre krijgeﾐ ┘e te horeﾐ Hij Stokﾏaﾐ eﾐ Vos 
tijdeﾐs eeﾐ ﾏiddagIoﾐIert ┗oor seﾐioreﾐ iﾐ de sIhou┘Hurg ┗aﾐ 

II Ter ┗esteﾐ. LiesHeth Devos eﾐ Astrid StoIkﾏaﾐ ┗er┘eﾐﾐeﾐ het puHliek ﾏet けEeﾐ zoeﾐ ┗aﾐ toeﾐげ, iﾐ eeﾐ 
orgaﾐisatie ┗aﾐ II Ter Vesteﾐ eﾐ Seﾐioreﾐraad Be┗ereﾐ. ふdoﾐderdag ヲ8 ﾏaart, ﾐiet ヲン ﾏaart zoals foutief iﾐ 
prograﾏﾏaHoekje ┘erd ┗erﾏeldぶ.                                                                                                                                            
Verder kijkeﾐ ┘e uit ﾐaar de groepssaloﾐs ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ-Heeldeﾐde kuﾐsteﾐaars iﾐ kasteel Corte┘alle ﾏedio 
ﾏaart ふKlassiek Saloﾐ – zie uitﾐodigiﾐg ヱヵ ﾏaartぶ eﾐ eiﾐd april ふE┝periﾏeﾐteelぶ.                                                                                                                             
Gezieﾐ iﾐ Oekraïﾐe ﾐu de  rust is teruggekeerd ┗er┘aIhteﾐ ┘e ﾐog eﾐkele reislustigeﾐ oﾏ ﾏet KPSK ﾏee te 
reizeﾐ iﾐ ﾏei ﾐaar o.a. Kiev, het Hijzoﾐder praIhtige Lviv eﾐ Odessa …                                                                                                                             
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  -  ヵヱ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.He     -    www.kpsk.He                                                                                                                         
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. NieuwjaarsHrief ┗aﾐ LuI Faﾏae┞                                                                                                                   
ヴ.  Beeldende Kunsten :  INT‘OSPECTIE²: SIhilderijeﾐ ┗aﾐ Jeaﾐ-Pierre Sﾏet                                            
ヵ. Klassiek Seizoen  : laatste ン IoﾐIerteﾐ                                                                                                                                 
ヶ-Α. Reis ﾐaar Oekraïﾐe    ふﾏet fotoHlad ぶ                                                                                                                                              
Β.  Klassiek & E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ    -   Oﾐze Spoﾐsors 



 Nieuwjaarsbrief voor 2019  
                                                              vanwege de KPSK 
 
 
 
Lieve mensen allemaal, 
 
Opnieuw een bomvolle zaal om op de klanken van oorwurmmuziek met vreugde en 
hernieuwd optimisme een nieuw jaar in te luiden, ook al betekent dat weer een 
streepje meer op onze teller. Daar moeten wij niet om malen.  
De wijze woorden van Pierre de Ronsard omtrent het korte leven indachtig :            

 
                 De roos ‘s morgens fris, ‘s avonds verwelkt……..                                    
 
moeten er ons toe aanzetten van elk moment dat ons gegeven is 
zinvol in te vullen en te genieten. 
 
Het leven glipt immers als drijfzand door onze vingers.                        
Enkele zandkorrels blijven aan onze handen kleven.                                      
Aan ons om deze zandkorrels in de gedaante van                                     
dromen, hoop en geloof een meerwaarde te geven 

Soms liggen de ontroerendste belevenissen in de eenvoudigste dingen,                             
in oprechte woorden en gebaren, in simpele warmte en genegenheid die 
mensen voor elkaar zouden moeten koesteren.                                                                                      
Die zijn van goudwaarde in de moeilijkste van de leefwerelden, zeker in 
deze tijden van instabiliteit, migratie, globalisatie en het zoeken naar identiteit. 
.  
Het is die meerwaarde waarvoor de Koninklijke Piet Stautkring zich onverdroten blijft 
inzetten door middel van tentoonstellingen van werken van de leden (en jullie weten 
dat iedereen lid kan worden), mooie reizen zoals binnen enkele maanden naar 
Oekraïne, korte daguitstappen naar kunstevenementen, heerlijke kamermuziek en 
liedrecitals in de Verlatzaal van Cortewalle en meer  ambitieuze populaire concerten 
hier in de grote zaal, zoals vandaag met dit tweede Zauber der Operette evenement 
en zoals het nieuwjaarsconcert van volgend jaar met een voormiddag gewijd aan 
George Gershwin, waar ons bestuurslid en Bess figuur Liesbeth Devos samen met  
Porgy bas Wilfried van den Brande de sterretjes  van de hemel zullen zingen. 
Hier past dan ook een welgemeende dank aan al de vrijwilligers die een deel van 
hun vrije tijd ter beschikking stellen van de KPSK bij het organiseren van al deze  
activiteiten en nog zoveel andere dingen zoals onder meer het KPSK - Berichtenblad 
voor de leden, het onderhoud en de actualisering van de website, en zo kan ik nog 
een tijdje doorgaan, want de taken, groot of klein, zijn veelvuldig en noodzakelijk.  
Al die vrijwilligers voor al die taken maken de Koninklijke Piet Stautkring tot iets uniek 
in onze hedendaagse Beverse samenleving.  
 
Hoe wij met zijn allen de komende maanden zullen beleven hangt in de eerste plaats 
van onszelf af. Van onze ingesteldheid, positief of negatief. 
Want kent u het verschil tussen een optimist en een pessimist? 
Een pessimist zegt: ik heb geen goed oog in de komende twaalf maanden.  
Een optimist zegt: Laat het ons hopen. 
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Daarom deze  
 
LATE NIEUWJAARSWENS      DOOR 
WIJLEN  LOUIS VERBEECK  

Zonsopgang alla Van Gogh, 
Niet elke avond, eh, maar toch… 
Je niet te dikwijls laten flitsen. 
En BHV nog maar eens splitsen. 

Heel ouderwets weer zomerweer 
En geen processierupsen meer. 
Laat ons nog vaak het Hooglied zingen, 
Hoger dan Hellebaut kan springen. 

Weer vlinders, mussen, en zelfs 
nonnen, 
En zoenen met veel waardebonnen, 
En zoals vroeger – waarom niet?- 
Een lief dat je heel gaarne ziet. 

Zo gaan we vrolijk fluitend naar 
Een kus- en kiesgerechtigd jaar. 

 
En verder zou ik nog willen zeggen:  
Leg alle dagen een beetje liefde tussen uw 
boterham.  
Dat komt altijd van pas. 
En wees vooral je zelf. Dan ben je uniek. 
Meer moet dat allemaal niet zijn.  
 
In naam van het voltallige bestuur van de KPSK wens ik u  
  
een prachtig 2019 gestoeld op de belangrijkste bouwlaag van 
ons zijn : een goede gezondheid van lijf, leden en geest. 
 
En vergeet vooral niet : dit is allemaal gemakkelijker na te streven en te bereiken 
door lid, bestuurslid, medewerker of vrijwilliger van de KPSK te worden.     
                           
 Wij hebben u nodig!  
 
 
Beveren, zondag 13 januari 2019 
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Het Geﾏeeﾐtelijk CultuurIeﾐtruﾏ Teﾏse ﾐodigt u ┗aﾐ harte uit 
op de ┗erﾐissage ┗aﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg 

 

   

INTROSPECTIE² 
SCHILDERIJEN 

JEAN-PIERRE SMET 
op vrijdag Β februari ヲヰヱΓ oﾏ ヲヰ u. iﾐ het Geﾏeeﾐteﾏuseuﾏ, 

Kasteelstraat ヱ6, Teﾏse 

- ToeliIhtiﾐg Hij het ┘erk ┗aﾐ de kuﾐsteﾐaar door Jozef Pau┘els, oud-
direIteur ┗aﾐ de AIadeﾏie eﾐ VaktekeﾐsIhool Teﾏse 

- OffiIiële opeﾐiﾐg door LuI De RyIk, Hurgeﾏeester Teﾏse 
- ReIeptie 

De teﾐtooﾐstelliﾐg is ┗rij toegaﾐkelijk ┗aﾐ zaterdag Γ t/ﾏ zoﾐdag ヲ4 feHruari ヲヰヱΓ 
Opeﾐiﾐgsureﾐ: zaterdag ヱ4-ヱΒ u., zoﾐdag ヱヰ-ヱヲ u. eﾐ ヱ4-ヱΒ u. 
 
Iﾐfo: ┘┘┘.jeaﾐpierresﾏet.He 
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Laatste  ン  IoﾐIerteﾐ けseizoeﾐ ヲヰヱΒ-ヱΓげ 
                                                                              ヲヴ feHruari, ヲΒ ﾏaart  eﾐ ヱΓ ﾏei ヲヰヱΓ 

Trio Khaldei                                                                                                           “‘oots”                                                                         
Siﾐds eeu┘eﾐ lateﾐ Ioﾏpoﾐisteﾐ ziIh iﾐspirereﾐ door populaire ﾏuziek 
┗aﾐ de ﾏeest uiteeﾐlopeﾐde geﾐres. Ze oﾐtleﾐeﾐ fragﾏeﾐteﾐ, 
ﾏotie┗eﾐ eﾐ theﾏa's oﾏ er daarﾐa huﾐ eigeﾐ geﾐie op Hot te ┗iereﾐ.                                            
Iﾐ dit prograﾏﾏa oﾐtdekkeﾐ ┘e saﾏeﾐ ﾏet deze  sIhittereﾐde 
ﾏuzikaﾐteﾐ de け‘ootsげ iﾐ trio's ┗aﾐ Huﾏﾏel, Martiﾐ eﾐ D┗orak.  
Met: BarHara Baltusseﾐ ふpiaﾐoぶ, Pieter Jaﾐseﾐふ┗ioolぶ,                 
FraﾐIis Mourey ふIelloぶ                                                
┘┘┘.triokhaldei.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.He    ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 
 

Zoﾐdag ヲヴ/ヰヲ oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
_______________________________________________________________ 
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko                                                                    “Origiﾐs”                     
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko, t┘ee toppers ┗aﾐ forﾏaat.  Ze                                                                            
stelleﾐ aaﾐ het KPSK Klassiek-puHliek huﾐ derde eﾐ ﾐieu┘ste Id ┗oor : 
Origiﾐs. Geëﾐt op de traditioﾐele ﾏuziek ┗aﾐ het laﾐd ┗aﾐ herkoﾏst, 
Ioﾏpoﾐeerdeﾐ BaHadjaﾐiaﾐ, SIhulhoff, Aﾏiro┗ eﾐ Bartok  ﾏuziek die 
u ﾏeeﾐeeﾏt ┗oor eeﾐ ┗erre reis ﾐaar de けOrigiﾐsげ : huﾐ ziel.  
Met: Tooﾐ Fret ふd┘arsfluitぶ, Veroﾐika IltIheﾐko ふpiaﾐoぶ      
┘┘┘.┗eroﾐikapiaﾐo.ﾐet                                                                  
┘┘┘.kpsk.He    ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 
 
zoﾐdag ヱΓ/ ヰヵ oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
____________________________________________________________________________________      
Stokﾏaﾐ eﾐ Vos                                                                                                け)oeﾐ ┗aﾐ Toeﾐげ 
 

Populair klassiek eﾐ klassiekers uit het populaire 
repertoire, eeﾐ ﾏust ┗oor joﾐg eﾐ oud! 
Iﾐ け)oeﾐ ┗aﾐ Toeﾐげ heHHeﾐ Stokﾏaﾐ & Vos eeﾐ 
glasheldere ﾏissie: jou ┗erHlijdeﾐ ﾏet pareltjes uit oﾐs 
ﾏuzikaal Iultureel erfgoed.                                                      
De t┘ee allerIharﾏaﾐtste sopraﾐeﾐ deleﾐ huﾐ plezier 
oﾏ saﾏeﾐ te ziﾐgeﾐ graag iﾐ deze kus ┗aﾐ ┗aﾐdaag, 
gekruid ﾏet heiﾏ┘ee ﾐaar ┗roeger.                                        
SpeIiaal ┗oor jou duikeﾐ ze iﾐ de ﾏooiste ﾏelodieëﾐ uit 
het klassieke eﾐ liIhte repertoire.                                         
Saﾏeﾐ ﾏet Stijﾐ Betteﾐs op de aIIordeoﾐ traktereﾐ ze 
je op huﾐ fa┗oriete ﾏeeziﾐgers.                                                           

Ziﾐg ﾏee ﾏet BoHHejaaﾐ SIhoepeﾐs De liIhtjes ┗aﾐ de SIhelde, drooﾏ ┘eg Hij het 
Heroeﾏde Bloeﾏeﾐduet uit de opera Lakﾏé ┗aﾐ Léo DeliHes eﾐ ┘aaﾐ je e┗eﾐ iﾐ de ze┗eﾐde heﾏel ﾏet 
SIhuHerts A┗e Maria.  
Met : Astrid StoIkﾏaﾐ ふsopraaﾐぶ, LiesHeth De┗os ふsopraaﾐぶ, Stijﾐ Betteﾐs ふaIIordeoﾐぶ 
┘┘┘.stokﾏaﾐeﾐ┗os.He      ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 
 
Doﾐderdag ヲΒ / ヰン oﾏ ヱヵ.ヰヰ u. iﾐ CC Ter Vesteﾐ 
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  KP“K-reis ヲヰヱΓ : West-Oekraïﾐe  

  PROGRAMMA  ふkort o┗erziIhtぶ                                                            ┗aﾐ ヱヵ tot ヲヲ ﾏei ヲヰヱΓ                   

Dag ヱ :  Woeﾐsdag ヱヵ ﾏei ヲヰヱΓ :                                                                                                                                                                                      
VluIht ┗aﾐuit Za┗eﾐteﾏ ﾐaar Kie┗.   Traﾐsfer ﾐaar het  Ieﾐtraal gelegeﾐ hotel. Stads┘aﾐdeliﾐg.                                                                                                                
Dag ヲ : StadsHezoek.  Al oﾐze Hezoekeﾐ zulleﾐ geHeureﾐ ﾏet Eﾐgelstalige gidseﾐ.                                                                                                                       
Kie┗ is eeﾐ praIhtige stad ﾏet talrijke Hezieﾐs┘aardighedeﾐ.                                                                                                                                                        
Naﾏiddag : Hezoek aaﾐ BaHi Yar.                                                                                                                                       
Dag ン :  Kie┗ : Hezoek iﾐ de ┗oorﾏiddag aaﾐ het PeIhersk-La┗ra  Klooster, zetel ┗aﾐ de Oekraïeﾐs 
Orthodoxe Kerk. Iﾐ de ﾐaﾏiddag Hezoek aaﾐ het reusaIhtige ﾏoﾐuﾏeﾐt opgeriIht ter herdeﾐkiﾐg 
┗aﾐ de T┘eede Wereldoorlog eﾐ e┗eﾐtueel Hezoek aaﾐ het oorlogsﾏuseuﾏ.                                                                                                   
Vrije tijd.                                                                                                                                                                                
Dag ヴ  : Iﾐ de ┗oorﾏiddag exIursie ﾐaar het huis ┗aﾐ de ┗oorﾏalige ge┗luIhte presideﾐt, op zo eeﾐ                                                                                      
uurtje rijdeﾐ ┗aﾐ Kie┗, gelegeﾐ iﾐ eeﾐ praIhtig park.                                                                                                                                                                                                       
Na het ﾏiddagﾏaal : ┗ertrek ﾐaar de luIhtha┗eﾐ ┗oor de Hiﾐﾐeﾐlaﾐdse ┗luIht ┗aﾐ Kie┗ ﾐaar L┗i┗.                                                                                                 
Traﾐsfer ﾐaar het hotel.                                                                                                                                                                                    
Dag ヵ  :  L┗i┗, het ┗roegere LeﾏHerg,  ┘ordt HesIhou┘d als de ﾏooiste stad ┗aﾐ de Oekraïﾐe.                                                                                                                             
Het Ieﾐtruﾏ ┗aﾐ de stad staat  op de UﾐesIo Werelderfgoedlijst.                                                                                           
Dag ヶ  :  We Hreﾐgeﾐ de gaﾐse dag ﾐog door iﾐ L┗i┗ ﾏaar ﾐeﾏeﾐ ’s a┗oﾐds de treiﾐ ﾐaar Odessa.                            
We slapeﾐ iﾐ Ioﾏpartiﾏeﾐteﾐ ﾏet t┘ee Heddeﾐ, eerste klas.                                                                                                                             
Dag Α :  Aaﾐkoﾏst iﾐ Odessa.  Traﾐsfer ﾐaar het hotel.                                                                                              
StadsHezoek : Opera, de Poteﾏkiﾐtrappeﾐ, eﾐz.                                                                                                       
Dag Β :  Odessa.    Woeﾐsdag ヲヲ ﾏei : Traﾐsfer ﾐaar de luIhtha┗eﾐ.   

Iﾐ ヲヰヱン reisdeﾐ ﾏijﾐ ┗rou┘ eﾐ ik ﾏet de auto door Ruslaﾐd eﾐ de Oekraïﾐe.                                                           
We ┘areﾐ zo Hegeesterd door oﾐs ┗erHlijf iﾐ de Oekraïﾐe                                                                                    
dat ik iﾐ ヲヰヱヴ  eeﾐ reis plaﾐde ┗oor de ledeﾐ ┗aﾐ de KP“K ﾐaar Kie┗, L┗i┗ eﾐ Odessa.                                                                                                              
Maar … iﾐ ヲヰヱヴ Hrakeﾐ er z┘are oﾐrusteﾐ uit iﾐ Kie┗ ﾏet ge┗eIhteﾐ iﾐ het Ieﾐtruﾏ ┗aﾐ de stad.                            
De reis ﾏoest geaﾐﾐuleerd ┘ordeﾐ.                                                                                                                                                                                                                                         
Nu is alles zeer rustig eﾐ alleeﾐ iﾐ het oosteﾐ ┗aﾐ het laﾐd ふヶヰヰ kﾏ teﾐ oosteﾐ ┗aﾐ Kie┗ぶ                                    
zijﾐ er ﾐog ┗aﾐ tijd tot tijd opflakkereﾐde sIherﾏutseliﾐgeﾐ.  

PraktisIhe gege┗eﾐs :                Er zijﾐ ﾐog eﾐkele plaatseﾐ HesIhikHaar !                                                                                                                             
Alle Hotels ****                                                                                                                                                                        
VluIhteﾐ :  )a┗eﾐteﾏ – Kie┗  /  Kie┗ – L┗i┗    /   Odessa – Kie┗ /  Kie┗ – )a┗eﾐteﾏ                                            
i-Treiﾐreis : L┗i┗ – Odessa : ヱste klasse slaaptreiﾐ.  Kleiﾐere ┗erplaatsiﾐg : Hus ﾏet airIo                                                              
IﾐHegrepeﾐ : alle e┝Iursies + iﾐkoﾏgeldeﾐ, alle ﾏaaltijdeﾐ, Eﾐgelstalige gidseﾐ                                                          
Niet-iﾐHegrepeﾐ : fooieﾐ eﾐ persooﾐlijke uitga┗eﾐ, aﾐﾐulatie- eﾐ reis┗erzekeriﾐg                                                                                                                                      
Kostprijs : ヱヵΒヰ € per persooﾐ. Niet - ledeﾐ : ヱヶンヰ €. Toeslag ééﾐpersooﾐskaﾏer : ヲヰヰ €.                                                               
IﾐsIhrij┗iﾐg : door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰヰ € op de rekeﾐiﾐg ┗aﾐ   KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱ8ン                                             
ﾏet de ┗erﾏeldiﾐg : さOEKRAINEざ  

Wie eeﾐ uitgeHreide reisHesIhrij┗iﾐg ┘eﾐst,                                                                                                                 
.                                                                  stuurt eeﾐ ﾏail ﾐaar Jaﾐ We┞ers ふj┘e┞ers@ﾏ┞oﾐliﾐe.Heぶ                                                 
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             Oekraïne in beeld !  ふヱ-ヲ-ン Kiev   .  ヴ-ヵ-ヶ Lvivぶ                 
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Klassiek Saloﾐ  ヱヵ ﾏaart        GROEPSTENTOONSTELLING          Experiﾏeﾐteel Saloﾐ  ヲヶ april 
 
Eeﾐ ﾐieu┘e leﾐte is iﾐ ziIht, hoog tijd dus oﾏ ﾏet ┘at ﾐieu┘ ┘erk uit te pakkeﾐ. 
Oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars die deelﾐeﾏeﾐ aaﾐ het Klassiek Saloﾐ ﾐodigeﾐ u uit op                                                 
de ┗erﾐissage op ヱヵ ﾏaart oﾏ ヲヰu iﾐ Kasteel Corte┘alle.                                                                          
Huﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg is ook opeﾐ op zaterdag eﾐ zoﾐdag ヱヶ-ヱΑ  eﾐ ヲン-ヲヴ ﾏaart ヲヰヱΓ               
telkeﾐs ┗aﾐ ヱヴ tot ヱΑu. Uitﾐodigiﾐg hierbij. 
 
 Ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars die lie┗er alterﾐatie┗e teIhﾐiekeﾐ eﾐ e┗eﾐtueel aﾐdere 
ﾏaterialeﾐ  geHruikeﾐ  oﾏ huﾐ HoodsIhap o┗er te Hreﾐgeﾐ, krijgeﾐ daartoe de kaﾐs iﾐ het 
Experiﾏeﾐteel Saloﾐ dat ook iﾐ kasteel Corte┘alle  zal plaatsheHHeﾐ.                                              
Deze groepsteﾐtooﾐstelliﾐg ┘ordt geopeﾐd op  ヲヶ april                                                                                   
eﾐ is ook te Hezoekeﾐ op ヲΑ-ヲΒ april eﾐ ヴ-ヵ ﾏei ヲヰヱΓ. 
 
De  iﾐsIhrij┗iﾐgeﾐ ┗oor deelﾐaﾏe aaﾐ het Experiﾏeﾐteel Saloﾐ stroﾏeﾐ Hiﾐﾐeﾐ, zorg dat je 
er op tijd Hij Heﾐt eﾐ ﾏeld je dus liefst  ﾏeteeﾐ ふuiterlijk op ヱヵ ﾏaart!ぶ! 
 
Hartelijk ┘elkoﾏ!   

 
___________________________________________________________________________ 
 

.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. 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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