
VOORWOORD                                                                                                    

De ﾏooie ﾏeiﾏaaﾐd – ┗eel┗uldig bezoﾐgeﾐ door diIhters eﾐ ﾏuzikaﾐteﾐ – is al half 
┗oorbij. Juﾐi koﾏt eraaﾐ, laatste ﾏaaﾐd ┗aﾐ het sIhooljaar eﾐ ┗aﾐ het Iulturele seizoeﾐ. 
Ter┘ijl sIholiereﾐ eﾐ studeﾐteﾐ bloed, z┘eet eﾐ traﾐeﾐ pleﾐgeﾐ bo┗eﾐ huﾐ studieboekeﾐ, 
ﾏogeﾐ oﾐze KPSK-ledeﾐ ﾐog geﾐieteﾐ  ┗aﾐ eeﾐ ┘aaier aaﾐ boeieﾐde Iulturele aIti┗iteiteﾐ.              

Het laatste kasteelIoﾐIert op ヲΑ ﾏei ┘ordt eeﾐ Ilash tusseﾐ klassiek eﾐ jazz.                                                                     
De retrospeItie┗e ┗aﾐ Albert Hulstaert opeﾐt zijﾐ deureﾐ op ヱ juﾐi iﾐ t┘ee Be┗erse toploIaties :                                  
Hof ter Welle eﾐ Corte┘alle.                                                                                                                                                                                  
Op ヲ juﾐi is eeﾐ bezoek geplaﾐd iﾐ het ┗erﾐieu┘de ﾏuseuﾏ Sﾐijders-RoIko┝ iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ.                                         
Vaﾐ Α tot ヱヴ juﾐi gaaﾐ ヲヲ KPSK-ers op 
oﾐtdekkiﾐgsreis ﾐaar )┘edeﾐ.                                                                                    
EYﾐ ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ, Gitta BroIatus, stelt teﾐtooﾐ 
iﾐ kasteel Corte┘alle op ヲン eﾐ ヲヴ juﾐi.                                                                       
De zoﾏerﾏaaﾐdeﾐ kuﾐﾐeﾐ de kuﾐstliefhebbers 
ﾐog ┗erblijdeﾐ ﾏet drie zoﾐdageﾐ Kuﾐst 
Moﾐtﾏartre iﾐ Hof ter Sakseﾐ eﾐ deelﾐaﾏe aaﾐ 
de Be┗erse Feesteﾐ iﾐ Huize De Rop.                                                                                        
Als klap op de ┗uurpijl – oﾏ oﾐze kuﾐsthoﾐger 
aaﾐ te sIherpeﾐ – koﾏt het ﾐieu┘e 
IoﾐIertseizoeﾐ al oﾏ het hoekje piepeﾐ.                                                                                                                                                             
Geﾐiet ﾐog ┗aﾐ al dat ﾏoois eﾐ ┗aﾐ de ┗akaﾐtie 

CeIile D’Hollaﾐder, ┗oorzitter 
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SCHENKING familie Van den Eeckhout 
 
Paul Van den Eeckhout                                   Omer Van Vosselen (1934-1993) 
 
 
De KPSK kreeg iﾐ februari drie gesIhilderde portretteﾐ teﾐ gesIheﾐke ┗aﾐ de faﾏilie Vaﾐ deﾐ EeIkhout. Nu ┘il 
het toe┗al dat de redaItie ┗aﾐ De Be┗erse Klok iﾐ de reeks artikeleﾐ “Kuﾐstﾏoﾐuﾏeﾐteﾐざ eeﾐ artikel aaﾐ Oﾏer 
Vaﾐ Vosseleﾐ ┘ijdde. 
Redeﾐ geﾐoeg oﾏ de t┘ee portretteﾐ ┗aﾐ Paul Vaﾐ deﾐ EeIkhout 
aaﾐ het publiek te toﾐeﾐ tijdeﾐs het ┗oorbije Klassiek Saloﾐ. Oﾏdat 
KPSK zelf geeﾐ Ilublokaal heeft, eﾐ dus geeﾐ goede be┘aarplaats 
┗oor kuﾐst┘erkeﾐ, doeﾐ ┘ij op oﾐze beurt eeﾐ sIheﾐkiﾐg aaﾐ de 
geﾏeeﾐte Be┗ereﾐ.  
De ┘aarde┗olle sIhilderijeﾐ ┗aﾐ Oﾏer Vaﾐ Vosseleﾐ zulleﾐ optiﾏaal 
be┘aard ┘ordeﾐ iﾐ Erfgoedhuis Hof ter Welle. De 
sIheﾐkiﾐgsproIedure loopt ﾐog, ┗ia geﾏeeﾐtelijk arIhi┗aris 
ﾏe┗rou┘ Cariﾐe Goosseﾐs. We kuﾐﾐeﾐ de faﾏilie ┗erzekereﾐ dat de 
portretteﾐ hier iﾐ goede haﾐdeﾐ zijﾐ, beter daﾐ op YYﾐ of aﾐdere 
stoffige zolder te ┗erd┘ijﾐeﾐ. 
Hieroﾐder eeﾐ deel uit de biografie ┗aﾐ Oﾏer Vaﾐ Vosseleﾐ die iﾐ de 
Be┗erse Klok ┗ersIheeﾐ iﾐ de rubriek Kuﾐstﾏoふﾐuぶﾏeﾐteﾐ. 
 
Artikel uit de Beverse Klok ヱヶ ﾏaart ヲヰヱ8 - ruHriek 
‘Kunstﾏoふnuぶﾏenten     
 

Oﾏer Van Vosselen ふヱΓンヴ-ヱΓΓンぶ 
 

 
 

Oﾏer ┘erd geboreﾐ iﾐ ヱΓンヴ. Hij studeerde aaﾐ de Stedelijke AIadeﾏie ┗oor SIhoﾐe Kuﾐsteﾐ te Siﾐt-Niklaas 
o.l.┗. George Foﾐte┞ﾐ eﾐ iﾐ ヱΓ5ヲ e┝poseerde hij iﾐ het Stedelijk Museuﾏ aldaar eﾐ e┗eﾐ later iﾐ de けMiddelbare 

Vak- eﾐ Nij┗erheidsIhool’ te Be┗ereﾐ.  
Via zijﾐ legerdieﾐst kreeg hij ook eeﾐ ┗oet iﾐ huis ┗oor eeﾐ 
┗olgeﾐde e┝positie iﾐ de AIadeﾏie ┗aﾐ Luik, ┘aar hij eeﾐ jaar 
studeerde oﾐder de leidiﾐg ┗aﾐ Fraﾐs Houbeﾐ.  
Daarﾐa reisdeﾐ zijﾐ sIhilderijeﾐ het hele laﾐd door eﾐ hij 
e┝poseerde iﾐ Kortrijk, MeIheleﾐ, Kﾐokke-zoute, Brussel, 
Brugge, Aﾐt┘erpeﾐ, Wettereﾐ eﾐ zelfs iﾐ ヱΓΑΒ iﾐ kasteel 
Corte┘alle te Be┗ereﾐ.  
Siﾐds ヱΓヶΒ ┘as hij regelﾏatig te gast iﾐ de Raadskelder ┗aﾐ 
het geﾏeeﾐtehuis te Sluis ふNederlaﾐdぶ. Iﾐ ヱΓ5Γ hu┘de hij 
ﾏet Mathilde Raes eﾐ ┘ooﾐdeﾐ ze eﾐkele jareﾐ iﾐ 
Aﾐt┘erpeﾐ. 
 
Hoe┗eel Be┗ereﾐaars hebbeﾐ ﾐiet geposeerd bij de opeﾐ 
haard ﾏet op de aIhtergroﾐd zaIhte, klassieke ﾏuziek iﾐ het 
atelier gelegeﾐ iﾐ de けNieu┘e Straat’, Prosper Vaﾐ 
RaeﾏdoﾐIkstraat ヴΑ te Be┗ereﾐ.  
Oﾏer Vaﾐ Vosseleﾐ hulde dit gebeureﾐ iﾐ eeﾐ geheiﾏziﾐﾐig 
kader eﾐ het ┘as ┗oor het ﾏodel spaﾐﾐeﾐd af┘aIhteﾐ op het 
resultaat. Met zijﾐ piepkleiﾐe oogjes obser┗eerde hij eﾐ ┘ist 
ﾏet ┗er┗e – letterlijk eﾐ figuurlijk – het ruiﾏtelijk ﾏodel op 
eeﾐ plat ┗lak ┘eer te ge┗eﾐ.  

Het blij┗eﾐ heriﾐﾐeriﾐgeﾐ, Oﾏer o┗erleed iﾐ ヱΓΓン. 
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In ﾏaart ヱΓΓΑ ┘as er een retrospectieve in kasteel Corte┘alle.                                     
ふarchief R.Bosﾏanぶ 
 
 
Oﾏer oﾐt┘ikkelde eeﾐ stijl die oog had ┗oor kleur eﾐ detail. )ijﾐ portretteﾐ zijﾐ 
┘aarheidsgetrou┘ eﾐ e┝pressief, zijﾐ stille┗eﾐs fris. Hij sIhilderde ook glas-iﾐ- 
loodraﾏeﾐ. Miﾐder bekeﾐd zijﾐ de laﾐdsIhappeﾐ.  
Daar┗oor trok hij ﾐaar Eﾐgelaﾐd of o┗er┘iﾐterde ﾏet de ﾏobilhoﾏe iﾐ het 
zoﾐﾐige Fraﾐkrijk, ┘aﾐt eeﾐ sIhilder ﾏoet liIht eﾐ luIht hebbeﾐ. Het ┗erblijf 
tusseﾐ de ﾏiﾏosa┗eldeﾐ aaﾐ de Middellaﾐdse )ee iﾐspireert eeﾐ kuﾐsteﾐaar.  
Eeﾐ sIhilder is eeﾐ ge┗oelige ziel die ziIh ﾐiet ┘il isolereﾐ. Hij oﾐt┗iﾐg thuis 
joﾐge artiesteﾐ, zoals Roﾏaiﾐ De CoﾐiﾐIk.  
 
Voor  zijﾐ stille┗eﾐs koIht Oﾏer attributeﾐ. Op eeﾐ dag toeﾐ hij ﾐog iﾐ 
Aﾐt┘erpeﾐ ┗erbleef sloeg Oﾏer aardbeieﾐ iﾐ ┗oor eeﾐ ┗aﾐ zijﾐ stille┗eﾐs. Hij 
giﾐg ﾐaar de ┗ogelﾏarkt eﾐ  ┗roeg aaﾐ de ┗erkoopster oﾏ de aardbeieﾐ zeker 
ﾐiet te kﾐeuzeﾐ eﾐ ze ┗oorziIhtig iﾐ te pakkeﾐ ﾏet de ┘oordeﾐ: け’t Is ﾐiet ┗oor 
op te eteﾐ’. De ┗erkoopster riep ﾏet eeﾐ hoofdgebaar eﾐ eeﾐ ┗iﾐger aaﾐ de 
slaap ﾐaar haar Iollega luidkeels: ’t Is ﾐiet ┗eur oepteiteﾐ, zeiteﾏ’. Eeﾐ 
kuﾐsteﾐaar ﾏoet ┗oortdureﾐd ┗eIhteﾐ tegeﾐ oﾐbegrip. 
 

 
Oﾐze redaIteur Roger Pu┞ﾐeﾐ heriﾐﾐert ziIh ﾐog dat hij iﾐ ヱΓ5ヶ giﾐg aaﾐkloppeﾐ ┗oor zijﾐ eiﾐd┘erk 
けkuﾐstgesIhiedeﾐis’ bij de toeﾐ ヲヲ-jarige kuﾐsteﾐaar. BesIheideﾐ als hij ┘as ふOﾏer bedoeleﾐ ┘eぶ stuurde hij de 
joﾐge studeﾐt door ﾐaar de Aﾐt┘erpse portrettist eﾐ zijﾐ leerﾏeester Jaﾐ Vaﾐ PuijeﾐbroeIk. 
 
Iﾐ ヲヰヰ5 haddeﾐ ┘e eeﾐ 
gesprek ﾏet eIhtgeﾐote 
Mathilde. )e is geboreﾐ te 
Brussel iﾐ ヱΓヴヰ eﾐ haar 
┗ader ┘as Ihauffeur-
ﾏeIaﾐiIieﾐ bij                                           
けLa DerﾐiXre Heure’.                                    
)e bezoIht de Fraﾐstalige 
Rijksﾏiddelbare sIhool te 
Lakeﾐ, ﾏaar thuis bleef de 
┗oertaal Nederlaﾐds. )e 
┘erd kapster ┗aﾐ opleidiﾐg, 
ﾏaar het toe┗al besIhikte er 
aﾐders o┗er. Iﾐ ヱΓ5Α giﾐg ze 
op bezoek iﾐ Westkapelle 
ふﾐabij Kﾐokkeぶ bij kozijﾐ EriI 
die soldaat ┘as op 
Safraaﾐberg ふﾐabij Siﾐt-
Truideﾐぶ. Oﾏer Vaﾐ 
Vosseleﾐ, eeﾐ goede ┗rieﾐd 
┗aﾐ EriI, ┘as er ook. )e ┘as er ﾐog ﾏaar pas of ze ┘as al ┘eg ┗aﾐ de liIhtjes iﾐ de ogeﾐ ┗aﾐ Oﾏer. Siﾐdsdieﾐ 
┗olgde ze heﾏ o┗eral. Na de geboorte ┗aﾐ Haﾐs iﾐ ヱΓヶヲ ┗erhuisdeﾐ ze ﾐaar het ouderlijke huis eﾐ geboortehuis 
iﾐ de Prosper Vaﾐ RaeﾏdoﾐIkstraat. Eeﾐ paar jaar later ┘erd eeﾐ doIhtertje geboreﾐ. )e ﾐoeﾏdeﾐ haar 
Grietふjeぶ eﾐ zo leidde dit hu┘elijk tot eeﾐ koﾐiﾐgs┘eﾐs. 
 
Bron : W. Aﾐdries, Mathilde Raes, heriﾐﾐeriﾐgeﾐ aaﾐ kuﾐsteﾐaar Oﾏer Vaﾐ Vosseleﾐ,                                                           
De Be┗erse Klok, ヱヱde jaargaﾐg  ヲヰヰ5 ﾐr. ヴ. 
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Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ  … op Hezoek Hij  …                                                                                     
Kuﾐst Moﾐtﾏartre              -             Be┗erse Feesteﾐ             -             Sﾐijders- & RoIko┝ﾏuseuﾏ 

Kunst Montﾏartre orgaﾐiseert ook dit jaar elke eerste zoﾐdag ┗aﾐ de ﾏaaﾐdeﾐ 
juli, augustus eﾐ septeﾏber, eeﾐ kuﾐste┗eﾐeﾏeﾐt iﾐ Hof ter Sakseﾐ. Eeﾐ e┗eﾐe-
ﾏeﾐt ┘aar het goﾐst ┗aﾐ bedrij┗igheid, ﾏet ﾏuzikale oﾏkaderiﾐg, iﾐ het zalige 
groeﾐ ┗aﾐ park Hof ter Sakseﾐ. Kuﾐsteﾐaars die hieraaﾐ ┘illeﾐ deelneﾏen 
kuﾐﾐeﾐ iﾐsIhrij┗eﾐ ┗ia de ┘ebsite kunstﾏontﾏartre.be.                                                               
Ook het ┗olledig huishoudelijk regleﾏeﾐt ┗iﾐd je op deze ┘ebsite. 

 

De Beverse Feesten kuﾐﾐeﾐ ┘eer op oﾐze ﾏede┘erkiﾐg rekeﾐeﾐ iﾐ de 
gaﾐg ┗aﾐ Huize De Rop. Kuﾐsteﾐaars die iﾐ het ┘eekeﾐd ┗aﾐ ヲヴ-ヲ5-ヲヶ 
augustus bereid zijﾐ huﾐ kuﾐsteﾐ te deﾏonstreren ふportrettereﾐ, 
sIhilderteIhﾐiekeﾐ of sIulptereﾐぶ of tentoon te stellen, ﾐeﾏeﾐ 
IoﾐtaIt op ﾏet oﾐs seIretariaat ┗óór eind juli. 

 

Geleid  Hezoek  aan  het  “nijders-  &  Rocko┝huis  : ヲ juni ヲヰヱ8 

Nicolaas Rocko┝ eﾐ Frans “nijders ┘areﾐ spilfigureﾐ iﾐ het Aﾐt┘erpeﾐ ┗aﾐ de baroktijd.                                                   
Beideﾐ drukteﾐ ze huﾐ steﾏpel op het Iulturele eﾐ soIiale le┗eﾐ ┗aﾐ huﾐ stad.                                                                                                                       
NiIolaas als burgeﾏeester, Fraﾐs als bedre┗eﾐ sIhilder ┗aﾐ diereﾐ eﾐ 
stille┗eﾐs. ヲヰ jaar laﾐg ┘areﾐ ze ook bureﾐ: ze ┘ooﾐdeﾐ iﾐ t┘ee 
aaﾐgreﾐzeﾐde ┘oﾐiﾐgeﾐ iﾐ de Keizerstraat.                                                                             
Beide paﾐdeﾐ ┘erdeﾐ ﾏet zorg gerestaureerd.  Het RoIko┝huis ┘as al laﾐger 
opeﾐgesteld als ﾏuseuﾏ. Dit ┘erd ﾐu uitgebreid ﾏet het Sﾐijdershuis.                                                                              
De leef┘ereld ┗aﾐ huﾐ ze┗eﾐtieﾐde-eeu┘se be┘oﾐers ┘ordt er opgeroepeﾐ 
ﾏet stukkeﾐ uit de eigeﾐ IolleItie aaﾐge┗uld ﾏet bruikleﾐeﾐ uit BelgisIhe eﾐ 
buiteﾐlaﾐdse ┗erzaﾏeliﾐgeﾐ. Je ┗iﾐdt er ┘erkeﾐ terug ┗aﾐ Vlaaﾐdereﾐs 
grootste kuﾐsteﾐaars zoals Rubeﾐs eﾐ Vaﾐ Dijk eﾐ je krijgt eeﾐ iﾐkijk iﾐ het 
dagelijks le┗eﾐ tijdeﾐs Aﾐt┘erpeﾐs Goudeﾐ Eeu┘.                                                                                             
We bezoekeﾐ dit ﾐieu┘e pareltje oﾐder deskuﾐdige begeleidiﾐg op zaterdagﾏiddag ヲ juni ヲヰヱ8.  

Afspraak aaﾐ de ふbo┗eﾐgroﾐdseぶ uitgaﾐg ┗aﾐ de pre-ﾏetro Groeﾐplaats oﾏ ヱヴ.ンヰ u.                                                                             
ふdus zeer geﾏakkelijk bereikbaar ﾏet traﾏlijﾐeﾐ ン / 5 / Γ /ヱ5ぶ. IﾐsIhrij┗eﾐ doet u ﾏet                                                        
eeﾐ ﾏailtje ﾐaar info@kpsk.be  eﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヱ€ per persooﾐ ふiﾐkoﾏ + gidsぶ op de gekeﾐde rekeﾐiﾐg 
┗aﾐ de KPSK BEヱヴ ヴヱ5ン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ﾏet ┗erﾏeldiﾐg ┗aﾐ de naaﾏ ┗an alle deelneﾏers.           Niet te ﾏissen! 
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Liesbeth Devos – Kind van de zee 
 
Woensdag 20 juni 2018                                               Kathedraal van Antwerpen 
               
Op woensdag 20 juni aanstaande in de kathedraal van Antwerpen zingt ons bestuurslid, 
verantwoordelijke voor de KPSK-concerten, 

 
 
 
            sopraan Liesbeth Devos               
 
 
begeleid door het Antwerp Symphony Orchestra 
grote delen uit haar recent verschenen en 
internationaal zeer gewaardeerde CD :                              
.                     ‘Kinderen der Zee’                                                       
waarop zij te horen is in prachtige bladzijden van 
August de Boeck en Lodewijk Mortelmans.  
 

 
U kan deze CD bestellen bij het secretariaat van de KPSK (03 755 38 83).                                          
Bedrag van 21 € overschrijven op KPSK-rekening BE14 4153 0021 2183.                                                   
Per CD wordt vijf euro afgedragen aan de KPSK. 
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KPSKlassiek  
                                                               O┗erziIht koﾏeﾐd seizoeﾐ : ヲヰヱΒ - ヲヰヱΓ 
 

HeﾐdriIkje Vaﾐ KerIkho┗e & NiIolas Callot                                                                
Moderen Synger - Een ﾏoeder zingt 
Ed┗ard Grieg eﾐ zijﾐ ┗rou┘ Niﾐa kregeﾐ saﾏeﾐ YYﾐ kiﾐd. Maar dit prille geluk 
┘as, helaas, geeﾐ laﾐg le┗eﾐ besIhoreﾐ. Iﾐ het le┗eﾐ ┗aﾐ Ed┗ard Grieg sloeg 
het ﾐoodlot zelfs ﾏeer daﾐ eeﾐs toe. Deze gebeurteﾐisseﾐ iﾐspireerdeﾐ de 
Ioﾏpoﾐist tot het sIhrij┗eﾐ ┗aﾐ praIhtige ﾏuziek. Uit huﾐ aloﾏ geprezeﾐ Id 
Moderen Synger ふPhaedra CDぶ breﾐgeﾐ HeﾐdriIkje eﾐ NiIolas eeﾐ beklij┗eﾐde 
seleItie Noorse ﾏuziek. De CD ﾏet deze ﾏooie Grieg ﾏuziek ┘erd zopas 
bekrooﾐd ﾏet het Goudeﾐ Label ┗aﾐ Klassiek Ceﾐtraal. 
De prijs ┘ordt uitgereikt op ヱΑ juﾐi aaﾐstaaﾐde iﾐ CC De Werft iﾐ Geel. 
Met: HendriIkje Van KerIkho┗eふsopraanぶ en NiIolas Callotふpianoぶ/  
)oﾐdag ヲン/ヰΓ oﾏ ヱヱ u. kasteel Corte┘alle 
€ ヱ5 • ヱヴ • ヱヲ • Α           i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring                                                                                    
.  
 

Jozef De Beeﾐhou┘er 
Nieu┘e herfst, Nieu┘e kleur. 
Al ruiﾏ ヴヰ jaar ┘ordt de piaﾐist Jozef De Beeﾐhou┘er ge┗raagd iﾐ 
biﾐﾐeﾐ- eﾐ buiteﾐlaﾐd. Hij speelt kaﾏerﾏuziek ﾏet de grootsteﾐ,  is 
eeﾐ gepassioﾐeerd liedbegeleider eﾐ to┗ert elke piaﾐo oﾏ tot eeﾐ 
sIhilderspallet ﾏet de praIhtigste kleureﾐ. BaIh, Chopiﾐ, SIhubert 
eﾐ Mortelﾏaﾐs , Jozef is eeﾐ ﾏaﾐ ┗aﾐ ┗ele faIetteﾐ.                                    

.                                            Nieu┘e herfst, ﾐieu┘e kleur.  
Op zoﾐdag ヲヱ/ヱヰ oﾏ ヱヱu iﾐ kasteel Corte┘alle  
€ ヱ5 • ヱヴ • ヱヲ • Α         i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring  
 
 
Clare Wilkiﾐsoﾐ & JaIob Heriﾐgﾏaﾐ 
Chateau Baroケue 
Clare Wilkiﾐsoﾐ ┘ooﾐt al jareﾐ iﾐ België. Deze Eﾐgelse 
ﾏezzosopraaﾐ stoﾐd als soliste op zo oﾐge┗eer alle 
belaﾐgrijke iﾐterﾐatioﾐale IoﾐIertpodia. Dirigeﾐt Sir Johﾐ Eliot 
Gardﾐer ┗raagt haar stee┗ast als soliste ┗oor zijﾐ BaIh-
IoﾐIerteﾐ. Wat eeﾐ feest haar te ﾏogeﾐ ┗er┘elkoﾏeﾐ! 
Iﾐ deze editie ┗aﾐ Chateau Baroケue breﾐgt ze, saﾏeﾐ ﾏet de 
Aﾏerikaaﾐse luitspeler JaIob Heriﾐgﾏaﾐ, eeﾐ e┝Ilusief Eﾐgels prograﾏﾏa ﾏet de 
praIhtigste liedereﾐ ┗aﾐ Do┘ﾐlaﾐd, Caﾏpioﾐ eﾐ eﾐkele oﾐtdekkiﾐgeﾐ. PerfeIte ﾏuziek ┗oor 
deze doﾐkerste tijd ┗aﾐ het jaar.  
Met: Clare Wilkinson ふﾏezzo-sopraanぶ, JaIob Heringﾏan ふluitぶ/ 
┘┘┘.Ilare-┘ilkinson.Ioﾏ /┘┘┘.heringﾏan.Ioﾏ/ ┘┘┘.kpsk.be 
zaterdag ヱΑ/ヱヱ oﾏ ヲヰu iﾐ OC ’t Klooster Vraseﾐe 
zoﾐdag ヱΒ/ヱヱ oﾏ ヱヱu. iﾐ Kasteel Corte┘alle 
€ ヱ5 • ヱヴ • ヱヲ • Α          i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring & PCR Vrasene  
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Liesbeth De┗os, Stefaﾐ Cifolelli, Lars 
Corijﾐ & Joseph Laﾐﾐer Saloﾐorkest. 
Nieu┘jaarsIonIert : WIEN BLEIBT WIEN! 
Als ┘e ﾐu eeﾐs t┘ee teﾐoreﾐ saﾏeﾐ zetteﾐ eﾐ daar 
tegeﾐo┗er sleIhts YYﾐ sopraaﾐ... Of ┘at zou er 
gebeureﾐ als eeﾐ Aﾐt┘erpeﾐaar het aaﾐ de stok 
krijgt ﾏet t┘ee raseIhte Be┗eﾐaars... eﾐ stel dat het 
orkest ziIh er ook ﾐog eeﾐs ﾏee gaat beﾏoeieﾐ?  
Stof geﾐoeg ┗oor eeﾐ hilarisIh Nieu┘jaarsIoﾐIert 
┘aariﾐ 's ┘erelds ﾏooiste operetteﾏelodiëﾐ de 
re┗ue passereﾐ. Wees er sﾐel bij ┘aﾐt zoals elk jaar 
is dit IoﾐIert sﾐel uit┗erkoIht! 
Met: Liesbeth De┗osふsopraanぶ, Stefan Cifolelli ふtenorぶ, Lars Corijn ふtenorぶ,  
Nadejda Ne┗olo┗iIh ふ┗ioolぶ, Mikolaj TürsIhﾏid ふ┗ioolぶ,  
I┗o Venko┗ ふpianoぶ, Kristina Dobre┗a ふIontrabasぶ  
┘┘┘.liesbethde┗os.Ioﾏ     ┘┘┘.larsIorijn.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.be 
zoﾐdag ヱン/ヰヱ oﾏ ヱヱu. iﾐ CC Ter Vesteﾐ 
€ ヱΒ • ヱΑ • ヱ5 • ヱヰ       i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring  
 
 

Trio Khaldei         
Roots                                                                          
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. )e 
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 bot 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 
roots iﾐ trio's ┗aﾐ Huﾏﾏel, Martiﾐ eﾐ D┗orak.  

Met: Barbara Baltussen ふpianoぶ, Pieter Jansen ふ┗ioolぶ, FranIis Mourey ふIelloぶ  
┘┘┘.triokhaldei.Ioﾏ     ┘┘┘.kpsk.be 
)oﾐdag ヲヴ/ヰヲ oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
€ ヱ5 • ヱヴ • ヱヲ • Α       i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring  
                                                                                                                                         
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko 
Origins 
Tooﾐ Fret eﾐ Veroﾐika IltIheﾐko, t┘ee toppers ┗aﾐ forﾏaat. )e 
stelleﾐ aaﾐ het KPSK Klassiek-publiek 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 Babadja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 
origiﾐs : huﾐ ziel.  
Met: Toon Fret  ふd┘arsfluitぶ, Veronika IltIhenko ふpianoぶ                                                                       
┘┘┘.┗eroﾐikapiaﾐo.ﾐet    ┘┘┘.kpsk.be  
zoﾐdag ヱΓ/ヰ5 oﾏ ヱヱu. iﾐ kasteel Corte┘alle 
€ ヱ5 • ヱヴ • ヱヲ • Α        i.s.ﾏ. Kon. Piet Staut Kring  
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VOSSEN – VLAANDEREN  

 5 mei t/m 30 september 2018                                                 Met de groeteﾐ ┗aﾐ Ferﾐaﾐd HUTS 

 

Oﾐze persooﾐlijke Iorrespoﾐdeﾐt heeft op zaterdag 5 ﾏei de VOSSEN-toIht ┗erkeﾐd eﾐ uitgeredeﾐ 
ふﾏet elektrisIhe fietsぶ. Conclusie: aHsoluut de ﾏoeite!  Doen!  

Maar … op 5 ﾏei reed iedereeﾐ ﾐog 
regelﾏatig ┗erkeerd.  Bij aaﾐ┗aﾐg 
bekoﾏt ﾏeﾐ ┘el:                                                                     
- eeﾐ ┘egenkaart + uitleg                                                                                                                                                                        
- eeﾐ boekje ﾏet de gesIhiedeﾐis  
┗aﾐ het  ﾏiddeleeu┘se docuﾏent 
door de eeu┘eﾐ heeﾐ                                                                       
- eeﾐ boek ﾏet eeﾐ ┗erﾐieu┘de 
┗ersie ┗aﾐ het Re┞naertverhaal o.a. 
hersIhre┗eﾐ door oﾐs erelid : Rik Vaﾐ 
Daele.  

De ┘egeﾐkaart kaﾐ oﾐﾏogelijk ﾐog ﾏeer gedetailleerd zijﾐ.                                                                                                     
Dus … ﾏoeten er op bepaalde plaatsen ┘eg┘ijzers koﾏen.                                                                                                   
Maar ﾏe┗rou┘ Huts beloofde ﾏij : “ Die koﾏeﾐ er ! “.  

De fietsroute is XIht de ﾏoeite ┘aard.  Meﾐ  koﾏt, ﾐa bezoek aaﾐ de iﾐdruk┘ekkeﾐde ┗osseﾐburIht 
iﾐ Kallo, ook laﾐgs het  MerIatorhuis  ふMelseleぶ … ﾏaar dit ligt iﾐ de Broekstraat aaﾐ de kruisiﾐg ﾏet 
de Kasteelstraat ふ┘eg ﾐaar Siﾐgelbergぶ.  Soﾏﾏige fietsers redeﾐ ﾐaar Melsele. ふ!!!ぶ   

Het MerIatorhuis be┗at eeﾐ ﾏooie teﾐtooﾐstelliﾐg ┗aﾐ kaartﾏateriaal eﾐ … eeﾐ praIhtige tuiﾐ ﾏet 
beeldeﾐ o.a. ┗aﾐ Jaﾐ Fabre. Daarﾐa gaat de toIht ┗erder ﾐaar St. Gillis-Waas, KieldreIht eﾐ terug ﾐaar 
de VosseﾐburIht iﾐ Kallo.                                                                                                                                              

Wie ﾏet de fiets ┘il gaaﾐ, ┗ertrekt best iﾐ de ┗oorﾏiddag : 
De toIht ﾐeeﾏt toIh heel ┘at tijd iﾐ beslag.                                                                                                                              
AUTO                                                                                                         
Meﾐ krijgt de iﾐdruk dat de ┗osseﾐtoIht alleeﾐ ┗oor 
fietsers is.  Maar ﾐiets is ﾏiﾐder ┘aar! Doe de toIht per 
auto, iﾐdieﾐ je ﾐiet zo fietslustig beﾐt.                                                                                                     
Er zijﾐ sleIhts eeﾐ paar ┘egeﾐ, oﾐgesIhikt ┗oor auto-
┗erkeer o.a. het gedeelte tusseﾐ De Kliﾐge eﾐ KieldreIht, 
ﾏaar ﾐeeﾏ de e┗eﾐ┘ijdig lopeﾐde ┘eg Spaaﾐs K┘artier  
eﾐ Moleﾐbroekstraat. Eeﾐ praIhtig iﾐitiatief!  

 Je zult genieten van さ ‘t “oete Waeslantざ  !  

┘┘┘.┗ossen.┗laanderen 

U┘ speIiale Iorrespoﾐdeﾐt,  Jaﾐ We┞ers  
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Wilfried Aﾐdries o┗er Oﾏer Vaﾐ Vosseleﾐ bij de opeﾐiﾐg ┗aﾐ het けKlassiek Saloﾐ’. 

 

Paasconcert : 

 

  
 

Voor ﾏeer kleurige foto’s : raadpleeg oﾐze ┘ebsite : ┘┘┘.kpsk.be  > foto’s 
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Beste KPSK-leden, 
 
in het kader van de nieuwe (Europese) Privacy-wetgeving welke in voege gaat op 25 mei 
zouden wij u het volgende willen meedelen als Privacy-verklaring: 
Uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres) worden door onze vereniging, de 
Koninklijke Piet Stautkring (KPSK), bijgehouden en verwerkt om ons toe te laten het 
berichtenblad naar u te verzenden. 
Indien uw mailadres bekend is bij ons, ontvangt u het berichtenblad niet enkel met de post, 
maar ook digitaal via ons mailadres info@kpsk.be. Ook afzonderlijke mededelingen van 
concerten en tentoonstellingen, ingericht door onze KPSK en/of door bevriende organisaties 
die er ons om vragen, kunnen op deze wijze doorgestuurd worden.                                                                      
Indien u in de toekomst niet meer zou wensen om door middel van e-mail deze berichten via 
info@kpsk.be te ontvangen, gelieve ons dit zo snel mogelijk langs deze weg te laten weten. 
Mocht u in het verleden geen digitale versie ontvangen hebben en indien u dit wel zou 
wensen, gelieve dit dan eveneens via info@kpsk.be te laten weten. 
 
Met dank vanwege het bestuur van de KPSK 

 
 

 
.ONZE SPONSORS                     

Aldak bvba - dakwerken   
Annick Goedhuys – damesschoenen                                    Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp   
KBC Grote Markt Beveren                                                    Music Lover - multi-media  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny                             Notaris Joost Vercouteren  
Blommaert-Peirsman bvba – verzekeringen                          Opticlub bvba - optiek  
Boven Yvo - ramen en glas                                                  Patrice & Caroline Bohyn   
De Mart - café              geassocieerde notarissen 
De Munck - elektro & kado                                                       Schoonvliet - kaas en verfijning                    
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                              Standaert A. – De Vier Seizoenen  
Filip Slangen - home service – delicatessen                          Kameleon & Sportline – outdoor                                                 
G. Smet – elektrische materialen                                             ’t Kasteelke - wijnen & spirits  
Johan Moortgat – beenhouwerij                                           ’t Pauwke - eetcafé  
Joly Travel – reisburo                                                                 

   Kristien Mertens – drukkerij                                                     Waasland Automotive - autoverkoop 
 
 
  

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. 

   Wie lid wordt na 1 mei, heeft meteen lidmaatschap 2018-2019. 
(De vermelding :  “Lidgeld 2018-2019” of  “Nieuw lid 2018-2019” niet vergeten aub !)     
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