
VOORWOORD  De KPSK-kaleﾐdeヴ ┗aﾐ ヲヰヱΓ is afgesloteﾐ ﾏet eeﾐ iﾐteヴessaﾐte uitstap op ヲヱ deIeﾏHeヴ 

ﾐaaヴ Aﾏsteヴdaﾏ. De dヴuk HezoIhte teﾐtooﾐstelliﾐg ReﾏHヴaﾐdt-Velasケuez iﾐ het Rijksﾏueuﾏ eﾐ het Hezoek aaﾐ 
paleis Teﾐ Daﾏ kヴegeﾐ oﾐze ┗olle aaﾐdaIht.                                                                                  
Eﾐ het ﾐieu┘e deIeﾐﾐiuﾏ deed Hij KPSK zijﾐ iﾐtヴede ﾏet eeﾐ ﾏuzikale opeﾐeヴ ┗aﾐ foヴﾏaat. Het ﾐieu┘jaaヴsIoﾐIeヴt 
op zoﾐdag ヱヲ jaﾐuaヴi iﾐ de sIhou┘Huヴg ┗aﾐ Teヴ Vesteﾐ deed Geヴsh┘iﾐ heヴle┗eﾐ ﾏet oﾐze eigeﾐ LiesHeth De┗os, 
Julieﾐ Heヴ┗é, Wilfヴied Vaﾐ deﾐ Bヴaﾐde eﾐ Aaヴoﾐ WajﾐHeヴg. Het talヴijke puHliek geﾐoot  zo┘el ┗aﾐ de ﾏuziek als ┗aﾐ 
de uitgeHヴeide ヴeIeptie aIhteヴaf.                                                                                               
De Iultuヴele KPSK- ageﾐda is de koﾏeﾐde ﾏaaﾐdeﾐ ┘eeヴ goed ge┗uld ﾏet het kasteelIoﾐIeヴt GoldHeヴg Vaヴiaties 

op ヱヶ feHヴuaヴi ふde ┗ooヴstelliﾐg ┗aﾐ ヱヵu zijﾐ ﾐog tiIkets te Hekoﾏeﾐぶ eﾐ de gヴoepssaloﾐs ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaaヴs iﾐ feHヴuaヴi eﾐ 
ﾏaaヴt, ┘aaヴ┗ooヴ hieヴHij de uitﾐodigiﾐg. MuseuﾏHezoekeﾐ zijﾐ geplaﾐd op ヱ feHヴuaヴi ふPヴeﾐteﾐkaHiﾐet Aﾐt┘eヴpeﾐ – ﾐu iﾐsIhヴij┗eﾐぶ                                                  
.                                                                                                                                eﾐ Β feHヴuaヴi ふVaﾐ EyIk Geﾐt - ┗olzetぶ.                                             
Eﾐ ┘at ┗eヴdeヴ iﾐ het jaaヴ kijkeﾐ ┘e uit ﾐaaヴ de Iultuヴele ヴeis iﾐ het kadeヴ ┗aﾐ het paヴtﾐeヴsIhap ﾏet Lutheヴstadt WitteﾐHeヴg :                    
Dヴesdeﾐ eﾐ oﾏge┗iﾐg, ┘aaヴ┗ooヴ ┗aﾐaf ﾐu kaﾐ iﾐgesIhヴe┗eﾐ ┘oヴdeﾐ.                                                                                                      
Wie oﾐze ┘eHsite ヴegelﾏatig ヴaadpleegt, heeft al opgeﾏeヴkt dat oﾐs Hestuuヴ ┗aﾐaf ヱ jaﾐuaヴi is uitgeHヴeid ﾏet eeﾐ ┗ヴou┘elijk 
Hestuuヴslid: Kヴistiﾐa Sﾏidts is peﾐﾐiﾐgﾏeesteヴ ge┘oヴdeﾐ, iﾐ op┗olgiﾐg ┗aﾐ Heヴﾏaﾐ De Rop, die ﾐu eヴe-peﾐﾐiﾐgﾏeesteヴ is.                                
Oﾐs Hestuuヴ is hieヴﾏee ┗olledig iﾐ Halaﾐs: ヵ ┗ヴou┘eﾐ eﾐ ヵ ﾏaﾐﾐeﾐ eﾐ ﾏeteeﾐ is eヴ ook eeﾐ steヴke ┗eヴjoﾐgiﾐg ﾏeヴkHaaヴ :                                   
oﾐze ﾏuziekpヴogヴaﾏﾏatoヴ LiesHeth De┗os is op Keヴstdag keヴs┗eヴse ﾏaﾏa ge┘oヴdeﾐ ┗aﾐ eeﾐ zooﾐtje : Louis.                                                                    

Naﾏeﾐs alle KPSK-ledeﾐ eeﾐ dikke profiIiat eﾐ welkoﾏ aaﾐ deze joﾐge wereldHurger. 

We ┘eﾐseﾐ u alleﾐ eeﾐ zeeヴ goed Iultuヴeel ge┗uld eﾐ gelukkig ﾐieu┘ jaaヴ ! 
De ┗ooヴzitteヴ, CeIile D’Hollaﾐdeヴ     

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐdeヴ                                                                                                                                        
Lay-out : GilHeヴt Coヴﾐelis  -  ヵヲe jaaヴgaﾐg.                                                                                                                             
SeIヴetaヴiaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗eヴeﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                                                    
IBAN ヴek.ﾐヴ.: 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eヴ :                                                                                                                                                              

ヲ.  Beeldende Kunsten :   Op Hezoek aaﾐ het  PヴeﾐteﾐkaHiﾐet                                                                             
ン.  KPSKlassiek :   laatste ヲ IoﾐIeヴteﾐ                                                                                                                 
ヴ-ヵ. KPSKreis ﾐaaヴ Dヴesdeﾐ & Lutheヴstadt-WitteﾐHeヴg                                                                                            
ヶ.  Onze Sponsors & fヴagﾏeﾐt uit ﾐieu┘jaaヴsHヴief 



Bezoek aaﾐ het depot ┗aﾐ het PreﾐteﾐkaHiﾐet 

MUSEUM PLANTIN MORETUS                                             Zaterdag ヱ feHruari ヲヰヲヰ oﾏ ヱヰ u. 

 

De Iurator, Marijke Helleﾏaﾐs,  is Hereid oﾐs roﾐd te leideﾐ iﾐ het PreﾐteﾐkaHiﾐet.                                                           
Dit op zaterdag ヱ feHruari ヲヰヲヰ oﾏ ヱヰ.ヰヰ uur ’s ﾏorgeﾐs.  

Iﾐ het depot ┗aﾐ het 
PreﾐteﾐkaHiﾐet liggeﾐ RuHeﾐs eﾐ 
Tu┞ﾏaﾐs zij aaﾐ zij.                              
Het PreﾐteﾐkaHiﾐet HesIhikt o┗er 
eeﾐ rijke ┗erzaﾏeliﾐg tekeﾐiﾐgeﾐ 
eﾐ grafiek ┗aﾐ oude Aﾐt┘erpse 
Meesters. Daarﾐaast ┗erzaﾏelt 
het ook ﾏoderﾐ eﾐ hedeﾐdaags 
┘erk ┗aﾐ Aﾐt┘erpse   
Kuﾐsteﾐaars.    .                                                                    

Met eeﾐ IolleItie ┗aﾐ ﾏeer daﾐ 
75ヰヰヰ oHjeIteﾐ, Hehoort het 
PreﾐteﾐkaHiﾐet tot de top 5ヰ 
┗aﾐ ’s ┘erelds Helaﾐgrijkste 
preﾐteﾐkaHiﾐetteﾐ.  

De groep is Heperkt tot 
ﾏa┝iﾏaal ヱ5 persoﾐeﾐ.  

Sedert ヲヰヲヰ ┗raagt Stad Aﾐt┘erpeﾐ eeﾐ kostprijs ┗oor dergelijke 
roﾐdleidiﾐgeﾐ. Daaroﾏ zijﾐ ┘e ┘el ┗erpliIht oﾏ aaﾐ iedere deelﾐeﾏer 
ヱヵ EUR iﾐkoﾏ te ┗rageﾐ, dit geeft e┗eﾐeeﾐs reIht op eeﾐ toegaﾐgstiIket 

.                                                   ┗oor het Museuﾏ Plaﾐtiﾐ Moretus,                                                                                                        

.                                                   dat je dus daarﾐa de gaﾐse dag kaﾐ Hezoekeﾐ.  

 

Inschrijven :  

zo ┗lug ﾏogelijk                                    
door stortiﾐg ┗aﾐ   ヱヵ €                             
op 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 
┗erﾏeldiﾐg : “Prentenkabinet”. 

 

Gelet op het Heperkt aaﾐtal 
persoﾐeﾐ, is dit uitsluiteﾐd 
┗oorHehoudeﾐ ┗oor ledeﾐ. 
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KPSKlassiek 

Prograﾏﾏa ┗aﾐ de laatste ヲ IoﾐIerteﾐ                          tiIkets op :   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He/geﾐre/klassiek 

                                                                                                                                                            
JEAN SUGITANI                                                                                               BaIhs GoldHerg┗ariaties                                                        

 zo ヱヶ feHruari - ヱヱuヰヰ : UITVERKOCHT !!      >>   ヱヵuヰヰ : EXTRA CONCERT !!   Kasteel Corte┘alle 

__________________________________________________________________________________ 

VerHeeldiﾐg, ┗akﾏaﾐsIhap eﾐ ┗irtuositeit.                                                                                                                    
De GoldHerg┗ariaties ┗aﾐ Johaﾐﾐ SeHastiaﾐ BaIh                                                                                           
Hehoreﾐ aHsoluut tot de ﾏust-hears uit de piaﾐoliteratuur.                                                                                                                    
Iﾐ ンヰ Hoeieﾐde ┗ariaties op eeﾐ ragfijﾐe aria                                                                                                             
ﾐeeﾏt BaIh oﾐs ﾏee ┗oor eeﾐ eﾏotioﾐele reis.                                                                                                                                           
De Japaﾐs-Fraﾐse piaﾐist Jeaﾐ Sugitaﾐi is eeﾐ ﾏeester iﾐ dit repertoire.                                                                                                                                                            
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! 

TiIkets : ヱΑ/ヱヶ/ヱヴ/9 € 

 

Oﾏdat dit IoﾐIert oﾏ ヱヱ.ヰヰ u. reeds uit┗erkoIht is, speelt Jeaﾐ Sugitaﾐi speIiaal ┗oor de 
liefheHHers BaIhs GOLDBERGVARIATIES   ﾐogﾏaals oﾏ ヱヵ.ヰヰ u. iﾐ kasteel Corte┘alle ! 

 

SHADI TORBEY & LUCAS BLONDEEL                               Fraﾐz SIhuHert   :   Wiﾐterreise   

zo ヱヰ ﾏei - ヱヱuヰヰ                                                                                                                  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                         
Koﾐiﾐgiﾐ 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 het 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.                                                                                                         
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. 

Bloedﾏooie liedereﾐIyIlus ┗aﾐ Fraﾐz SIhuHert ﾏet adeﾏHeﾐeﾏeﾐde piaﾐoHegeleidiﾐg 

TiIkets : ヱΑ/ヱヶ/ヱヴ/9 € 
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Dresdeﾐ – Lutherstadt-WitteﾐHerg     

                                                                       Maaﾐdag Β juﾐi tot zoﾐdag ヱヴ juﾐi ヲヰヲヰ 

We Hreﾐgeﾐ eeﾐ uitgeHreid Hezoek aaﾐ Dresdeﾐ eﾐ oﾏge┗iﾐg, ge┗olgd door eeﾐ t┘eedaags Hezoek 
aaﾐ de  zusterstad ┗aﾐ Be┗ereﾐ iﾐ Duitslaﾐd : ﾐl. de stad Lutherstadt-WitteﾐHerg, ┘aar ┘e de 
feestelijkhedeﾐ Hij┘oﾐeﾐ op ┗rijdag ヱヲ juﾐi eﾐ zaterdag ヱン juﾐi ﾏet ふ┗oor de liefheHHersぶ 
deelﾐaﾏe aaﾐ de stoet.  

Iﾐ Dresdeﾐ ┗erHlij┗eﾐ ┘e ヴ ﾐaIhteﾐ iﾐ het praIhtige hotel Westiﾐ Belle┗ue.  Dit hotel ふヴ sterreﾐぶ ligt 
aaﾐ de ElHe, ﾏet ziIht op de Altstadt Dresdeﾐ.  De liggiﾐg is Huiteﾐge┘ooﾐ guﾐstig ふo┗er de oude 
Hrug, ﾐu alleeﾐ ┗oor ┗oetgaﾐgersぶ, staat ﾏeﾐ ﾐa ヵヰヰ ﾏeter aaﾐ de HofkirIhe, het Koﾐiﾐklijke slot, de 
FraueﾐkirIhe, de Seﾏperoper eﾐ alle ┗oorﾐaﾏe  ﾏusea.  

Voor diegeﾐeﾐ die ┗roeger Dresdeﾐ reeds 
HezoIhteﾐ, zal het huidige Dresdeﾐ eeﾐ opeﾐHariﾐg 
zijﾐ.  Het koﾐiﾐklijke slot ふ┗roeger ┗olledig ┗erﾐieldぶ 
Hou┘t ﾏeﾐ terug op eﾐ de eﾐe praIhtige zaal ﾐa de 
aﾐdere ┘ordt geopeﾐd.  

De laatste jareﾐ ┘erdeﾐ opeﾐgesteld: de 
┘apeﾐkaﾏer, de Turkse kaﾏer ﾏet zijﾐ praIhtige 
teﾐteﾐ, ﾏet ┘apeﾐs Hezet ﾏet ju┘eleﾐ eﾐ de zeer 
reIeﾐt gereIoﾐstrueerde Koﾐiﾐklijke ┗ertrekkeﾐ, eﾐz  

Blij┗eﾐ ﾐatuurlijk de sIhittereﾐde ﾏusea zoals het Grüﾐe Ge┘ölHe ﾏet zijﾐ oﾐgelofelijke 
kuﾐstsIhatteﾐ, het HistorisIhe Ge┘ölHe ┘aaruit reIeﾐt eeﾐ aaﾐtal IolleIties ju┘eleﾐ ┘erdeﾐ 
gestoleﾐ, de Seﾏperoper, het ﾏuseuﾏ ┗aﾐ SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ, ﾏet ┘erkeﾐ ┗aﾐ Vaﾐ EyIk, RuHeﾐs, 
Rafaël, eﾐz …  

Iﾐ Lutherstadt-WitteﾐHerg ┗erHlij┗eﾐ ┘e ﾐiet iﾐ het Ieﾐtruﾏ, ﾏaar iﾐ de oﾐﾏiddellijke oﾏge┗iﾐg, 
iﾐ het goede ヴ-sterreﾐhotel Heidehotel LuHast.  

Iﾐ WitteﾐHerg ┘ordt daﾐ eeﾐ reusaIhtige ﾏiddeleeu┘se ﾏarkt gehoudeﾐ ﾏet als hoogtepuﾐt de 
stoet op zaterdag ヱン juﾐi ﾏet het eIhtpaar Luther eﾐ ﾏet e┗eﾐtuele deelﾐeﾏers ┗aﾐ oﾐze groep iﾐ 
ヱヶe eeu┘se kledij. Voor de e┗eﾐtuele liefheHHers ┘ordt door oﾐs ┗oor de ﾐodige kledij gezorgd.  

PLANNING:  

Maaﾐdag Β juﾐi ヲヰヲヰ 

Vertrek ﾐaar Dresdeﾐ.                                                                                                                                                                                                            
A┗oﾐdﾏaal iﾐ het hotel                      
Westiﾐ Belle┗ue.                                                 
Korte ┘aﾐdeliﾐg laﾐgs de ElHe. 

Diﾐsdag Γ juﾐi ヲヰヲヰ 

Bezoek aaﾐ het historisIhe Grüﾐe 
Ge┘ölHe ge┗olgd door stads┘aﾐdeliﾐg.  

Iﾐ de ﾐaﾏiddag Husuitstap ﾐaar de 
SaksisIhe SIh┘eiz ﾏet Hezoek aaﾐ de Bastei  eﾐ het stadje Pirﾐa eﾐ het kasteel Pillﾐitz.                             
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Woeﾐsdag ヱヰ juﾐi ヲヰヲヰ 

Voor de ┗olgeﾐde t┘ee dageﾐ heHHeﾐ ┘e eeﾐ ﾏuseuﾏkaart die gratis toegaﾐg geeft tot ヱヶ ﾏusea.  

We Hezoekeﾐ saﾏeﾐ het Koﾐiﾐklijk Paleis eﾐ ge┗eﾐ u daarﾐa de 
ﾏogelijkheid oﾏ ﾏet u┘ ﾏuseuﾏkaart aﾐdere ﾏusea ふH┗. iﾐ de 
)┘iﾐgerぶ te Hezoekeﾐ.                         
UitgeHreide iﾐforﾏatie ┘ordt u Hezorgd.  

Naﾏiddag 

Bezoek aaﾐ Meisseﾐ eﾐ PorseleiﾐfaHriek.                                                                                                                  
Bezoek aaﾐ MoritzHurg.  

Doﾐderdag ヱヱ juﾐi ヲヰヲヰ 

Bezoek aaﾐ Seﾏperoper eﾐ Museuﾏ SIhoﾐe 
Kuﾐsteﾐ. Naﾏiddag ┗rij ふﾏuseuﾏkaart               
is ﾐog geldigぶ.  

 

Vrijdag ヱヲ juﾐi ヲヰヲヰ            Vertrek ﾐaar Lutherstadt-WitteﾐHerg.  

Naﾏiddag Hezoek aaﾐ 
feestﾏarkt.  

)aterdag ヱン juﾐi ヲヰヲヰ 

Voorﾏiddag stads┘aﾐdeliﾐg. 
Naﾏiddag :                                                                                                                                        
Hij┘oﾐeﾐ of deelﾐeﾏeﾐ aaﾐ 
de stoet.  

)oﾐdag ヱヴ juﾐi ヲヰヲヰ 

Huis┘aarts  

 

De kostprijs ┘ordt geraaﾏd op ヱヰΒヵ.ヰヰ EUR per persooﾐ.  

IﾐHegrepeﾐ:         -Hus┗er┗oer ﾐaar Dresdeﾐ eﾐ Lutherstadt-WitteﾐHerg eﾐ alle uitstappeﾐ 

                               -alle iﾐkoﾏgeldeﾐ ┗aﾐ ﾏusea eﾐ teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ  

                                 Dit alles op Hasis ┗aﾐ eeﾐ t┘eepersooﾐskaﾏer.  

De opleg ┗oor eeﾐ ééﾐpersooﾐskaﾏer Hedraagt eIhter zo ﾏaar e┗eﾐtjes ヲΑヵ.ヰヰ EUR.  

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰヰ €  per persooﾐ op rekeﾐiﾐg BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン                                      
oﾐder ┗erﾏeldiﾐg ┗aﾐ de referte : ‘Duitslaﾐd’.               Gratis aﾐﾐuleriﾐg tot ヱ ﾏei ヲヰヲヰ. 
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 Uit de ﾐieu┘jaarsHrief ┗aﾐ LuI Faﾏaey                                                . 
 T. g. ┗. het Nieu┘jaarsIoﾐIert  Gershwin – Here to stay                           CC Ter Vesteﾐ  ヱヲ jaﾐuari ヲヰヲヰ 

Wij ┘eﾐseﾐ duizeﾐd ┘eﾐseﾐ ┗oor ieder ┗aﾐ oﾐs.  Als eeﾐ soort opdraIht ┘illeﾐ ┘ij ﾏet oﾐs alleﾐ eeﾐ 
ﾏeer optiﾏistisIhe eﾐ positie┗e ┘eg He┘aﾐdeleﾐ. 
De oﾐlaﾐgs gestor┗eﾐ diIhter, prozaïst eﾐ jourﾐalist Gaston Durnez zag de hoop gloreﾐ aaﾐ de kiﾏ: 
 
Als de koe koekt iﾐ de Hoﾏeﾐ                                         Wie het ┗oorhield ┘eet ik ﾐiet ﾏeer 
Eﾐ de ﾐaIhte gaalt ┘eer Hlij,                                           ﾏaar Hekijk het le┗eﾐ op t┘ee ﾏaﾐiereﾐ : 
Is de leﾐte ┘eer gekoﾏeﾐ,                                              ﾏet liefde : oﾏ het te begrijpeﾐ 
Is het ┘eer eeﾐs ﾏei iﾐ ﾏij.                                            ﾏet huﾏor : oﾏ het te verdrageﾐ 

 
Iedereeﾐ ﾏoet toIh erkeﾐﾐeﾐ dat NIETS eeﾐ ﾏeﾐs gelukkiger ﾏaakt daﾐ het Hesef dat hij zYlf ieﾏaﾐd 
aﾐders gelukkig heeft geﾏaakt.                                                                                                                                         
Wordt je hart ﾐiet groter als ieﾏaﾐd je zegt: さWat eeﾐ geluk dat ik jou heb oﾐtﾏoet!ざ? 
Zet op eeﾐ Hroﾏpot eeﾐ deksel eﾐ hij ┘arﾏt op. 
 
Geluk is eeﾐ ge┗oel dat ﾏeestal stoelt op liefde eﾐ ┗rieﾐdsIhap,                                                                                                            
t┘ee diﾐgeﾐ ┘aar ┘ij als ﾏeﾐseﾐ het ﾏeest ﾐood aaﾐ heHHeﾐ.                                                                                                                                                   
Liefde is eeﾐ oﾐﾏisbaar kruid, zei de helaas reeds ┗ergeteﾐ roﾏaﾐIiXre Maria Rosseels.                                        
Maar liefde is ﾏeer: liefde is ┗rieﾐdsIhap ﾏet ┗leugels op de rug.      
                                                                                                                                                                                               

Eﾐ dat geluk ┘eﾐst de Koninklijke Piet Staut Kring u alleﾐ zoﾐder uitzoﾐderiﾐg toe. 
                                                                                                                                                                                                 

 

.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              
Advico 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, Kristina Smidts, opvolger van Herman De Rop die nu ‘ereburger’ wordt. 
 

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 2019-2020” of  “Nieuw lid 2019-2020” niet vergeten aub !)     
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