
VOO‘WOO‘D                                                 
Eiﾐde ┗aﾐ het seizoeﾐ ヲヰヲヰ-ヲヰヲヱ.   Dit ┗oorHije                                 
seizoeﾐ zulleﾐ ┘e ﾐiet liIht ┗ergeteﾐ. Eﾐig liIht-
puﾐtje iﾐ het KPSK-le┗eﾐ ┘as het streaﾏiﾐg 
IoﾐIert Happy Birthday  BaIh ┗aﾐuit de kerk ┗aﾐ 
Melsele.   )oﾐdag ヲヱ ﾏaart oﾏ ヱヶu ┘areﾐ ンヶヶ 

Ioﾏputers  iﾐgelogd oﾏ het IoﾐIert reIhtstreeks te Heluistereﾐ,                                                                                                                               
┗aﾐuit de zetel. DuHHel zo┗eel ﾏeﾐseﾐ ┘areﾐ ┗erHoﾐdeﾐ door de 
heerlijke ﾏuziek die eﾐseﾏHle a eﾐ solisteﾐ LiesHeth De┗os eﾐ Jaﾐ 
Caﾏﾏaert uit┗oerdeﾐ.  De lo┗eﾐde reaIties die ┘e ﾏoIhteﾐ oﾐt-                                                             
┗aﾐgeﾐ ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ eﾐ aﾐdere liefheHHers dedeﾐ deugd:                  
dit iﾐitiatief is ﾏeer daﾐ de ﾏoeite ┘aard geHlekeﾐ, ﾏet speIiale 
daﾐk aaﾐ oﾐze ﾏuziekprograﾏﾏator LiesHeth De┗os.                                                                                                                                                                   
Dit IoﾐIert ┘as te┗eﾐs de iﾐzet ┗aﾐ het juHileuﾏjaar 75 jaar Piet 
Stautkriﾐg. De ┗ieriﾐg ┘ordt gespreid o┗er ヲ jaar, er koﾏeﾐ ﾐog 
teﾐtoooﾐstelliﾐgeﾐ die tijdig ┘ordeﾐ aaﾐgekoﾐdigd zodra alle 
┗oorHereidiﾐgeﾐ  roﾐd zijﾐ eﾐ alle Ioroﾐa-oHstakels uit de ┘eg geruiﾏd zijﾐ ふtoegaﾐkelijkheid ┗aﾐ de zaleﾐ 
ge┘aarHorgdぶ. ‘eser┗atie ┗oor oﾐze IoﾐIerteﾐ kaﾐ zoals ┗oorheeﾐ ┗ia de ┘eHsite ter┗esteﾐ.He.                                                                                            
Voor ┗olgeﾐd seizoeﾐ ヲヰヲヱ-ヲヰヲヲ is de IoﾐIertI┞Ilus klaar. Er ┘aIht oﾐs ┘eer eeﾐ ﾏooi ge┗arieerd 
prograﾏﾏa, iﾐ de kﾐusse sfeer ┗aﾐ kasteel Corte┘alle of de Ioroﾐa┗eilige oﾏge┗iﾐg ┗aﾐ de sIhou┘Hurg iﾐ    
CC Ter Vesteﾐ. De KPSK-kuﾐsteﾐaars ﾏogeﾐ ook - ﾐa ﾏeer daﾐ eeﾐ jaar -  ┘eer huﾐ atelier opeﾐeﾐ eﾐ ﾏet huﾐ 
┘erkeﾐ ﾐaar Huiteﾐ koﾏeﾐ.                                                                                                                                                                             
)ij krijgeﾐ ┗oorraﾐg op de ┘edstrijd Prijs Piet Staut SIhilderkuﾐst, die eeﾐ jaar ┘ordt uitgesteld ﾐaar ヲヰヲヲ.                                                                                                                             
De hoﾐger ﾐaar Iultuur is groot geHle┗eﾐ, de ┗aIIiﾐatieIaﾏpagﾐe ┗ordert eﾐ oﾐs prograﾏﾏa ┘aIht op ┗eel 
deelﾐeﾏers. We ﾏogeﾐ ﾐu toIh eeﾐ Heetje hopeﾐ op de herople┗iﾐg ┗aﾐ de IultuurseItor.                                             
De geﾏeeﾐte Be┗ereﾐ doet ook haar duit iﾐ het zakje. Deze zoﾏer kaﾐ er iﾐ Be┗ereﾐ Buiteﾐ iﾐ het 
opeﾐluIhttheater aIhter Hof ter Sakseﾐ ┗aﾐ ﾏuziek, filﾏ eﾐ faﾏilie┗oorstelliﾐgeﾐ geﾐoteﾐ ┘ordeﾐ. Eﾐ ﾐa de 
┗akaﾐtie opeﾐt CultuurIeﾐtruﾏ Ter Vesteﾐ opﾐieu┘ de deureﾐ. )org dat je ┗aﾐ de partij Heﾐt.                                      
Tot Hiﾐﾐeﾐkort!                                                                                                                                                                                        
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  -  ヵン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 : e┝poげs iﾐ  けMeuleﾐHergげ, Volkstraat , Corte┘alle eﾐ Hof Ter Sakseﾐ                                                        
ヴ-Α. KPSKlassiek : ┗olgeﾐd IoﾐIertseizoeﾐ eﾐ けHet ColleItiefげ ﾏet LiesHeth De┗os                                                                                           
Β.  Onze Sponsors  



Kuﾐst ﾏet eeﾐ hoek af                                       ASSEMBLAGEKUNST           

                               Ludo GIELS  &  Lut DE BAERE   

ヲヱ ﾏaart – ヱ9 septeﾏHer ヲヰヲヱ                       MeuleﾐHerg  Oude Zaﾐdstraat ンヴ Be┗ereﾐ 

Dit paﾐd, ┘aar ┗roeger het hereﾐhuis stoﾐd ┗aﾐ 
Dokter De Paep, ┘erd later oﾏgeHou┘d tot 
assisteﾐtie┘oﾐiﾐgeﾐ. Aaﾐ de iﾐgaﾐg hiﾐg ┗roeger 
het HeriIht " Pri┗édoﾏeiﾐ ". Dat is ﾐu toIh 
┗erd┘eﾐeﾐ. Iﾏﾏers, de tuiﾐ is eeﾐ opeﾐHaar park 
eﾐ dus ┗oor iedereeﾐ toegaﾐkelijk. Je kuﾐt er ﾐu 
┘erkeﾐ Hekijkeﾐ ┗aﾐ Ludo Giels eﾐ Lut De 
Baere. Ook Hiﾐﾐeﾐ het geHou┘ kaﾐ je de ┘erkeﾐ 
HeziIhtigeﾐ, e┗eﾐals eeﾐ teﾐtooﾐstelliﾐg o┗er 
Dokter De Paep.  
Haal eeﾐ frisse ﾐeus eﾐ spriﾐg Hiﾐﾐeﾐ.      
Gratis toegaﾐg. Moﾐdﾏasker ┗erpliIht 
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
De ﾐieu┘e galerij iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ, 
Volkstraat ヶヲ-ヶヴ, is eeﾐ Hezoekje 
┘aard.  
De Volkstraat is de ┗erleﾐgiﾐg 
┗aﾐ de Natioﾐalestraat.  Het is 
eeﾐ le┗eﾐdige straat, ﾏet heel 
┘at terrasjes.  Het paﾐd zelf oogt 
kleiﾐ, ﾏaar is iﾐ ┘erkelijkheid 
eeﾐ duHHele ┘oﾐiﾐg, ook 
┗olledig oﾐderkelderd.  
 
En Kristina heeft prachtig  
nieuw werk.  
Eeﾐ uitstapje ┘aard.  
 
www.ﾐobodyaﾐdfrieﾐds.art 

ﾏartiﾐe@ﾐobodyaﾐdfrieﾐds.art 

Telefooﾐ: ヰヴΑヵΑΑヰヲヰヵ 

                                                      ヲ 



Groepssaloﾐ septeﾏHer KPSK-ledeﾐ 

                                           けklassiek & experiﾏeﾐteelげ 

ヱヱ tot ヱΓ septeﾏHer ヲヰヲヱ                                                                           kasteel Corte┘alle 

Vorig jaar is het Experiﾏeﾐteel Saloﾐ ﾐa het eerste opeﾐiﾐgs┘eekeﾐd iﾐ ﾏaart aHrupt afgeHrokeﾐ 
door de IoroﾐaIrisis. We zijﾐ ﾏeer daﾐ eeﾐ jaar ┗erder. Oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars staaﾐ te popeleﾐ                                  
oﾏ ﾐaar Huiteﾐ te koﾏeﾐ ﾏet huﾐ ﾐieu┘e Ireaties. 

We heHHeﾐ er de ┗oorkeur aaﾐ gege┗eﾐ oﾏ de tweejaarlijkse wedstrijd Prijs Piet Staut eeﾐ jaar uit 
te stelleﾐ eﾐ ﾐu aaﾐ oﾐze eigeﾐ ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars ┗oorraﾐg te ┗erleﾐeﾐ. 

Grijp u┘ kaﾐs ┘aﾐt ┗aﾐ ヱヱ tot ヱΓ septeﾏHer ヲヰヲヱ HesIhikkeﾐ ┘e o┗er het kasteel eﾐ ┘ie ┘eﾐst kaﾐ 
dit keer zowel ﾏet klassiek als experiﾏeﾐteel ﾐieuw werk deelﾐeﾏeﾐ aaﾐ eeﾐ groepssaloﾐ.  

Zo Hiedeﾐ ┘e alle kuﾐsteﾐaars op gelijke ┗oet eeﾐ kaﾐs / stiﾏulaﾐs oﾏ ┘eer aaﾐ de slag te gaaﾐ eﾐ 
teﾐtooﾐ te stelleﾐ. T┘ijfel ﾐiet ┘aﾐt eﾐkel de eerste 25 ledeﾐ die ziIh aaﾐﾏeldeﾐ koﾏeﾐ aaﾐ Hod! 

Kasteel Corte┘alle is ﾏoﾏeﾐteel o┗erHe┗raagd door alle uitgestelde teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ┗aﾐ het 
┗oorHije jaar. Daaroﾏ her┗atteﾐ ┘e de plaﾐﾐiﾐg ┗oor oﾐze teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ                                                                 
┗olgeﾐs het ﾐorﾏale sIheﾏa iﾐ ヲヰヲヲ. 

Gelie┗e iﾐ te sIhrij┗eﾐ ┗ia ﾏail iﾐfo@kpsk.He of telefoﾐisIh Hij Goﾐda ヰン Αヵヵ ンΒ Βン.  

 

 

Beeldig Hof Ter Sakseﾐ  ヱヶ                       ZWEEFK‘ACHT ZWAA‘TEVLUCHT    

Tot ヱヰ oktoHer ヲヰヲヱ   
Hedendaagse  beelden  brengen beweging in het park  H of t er Saksen 
Hedeﾐdaagse Heeldeﾐ Hreﾐgeﾐ He┘egiﾐg iﾐ het park Hof ter Sakseﾐ 

  https://┘┘┘.ter┗esten.be/tentoonstellingen/beeldig-hof-ter-saksen-16         

                                                                                                                                         ン 



                               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 
 
ヱΑ | ヱヶ | ヱヴ | 9 EUR    i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet “tautkriﾐg,                       
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? 

 
 ヱΑ | ヱヶ | ヱヴ | 9 EUR    i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet “tautkriﾐg                                                                     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 

 
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                                                                                                                                      5 



  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! 

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            

 
ヱΑ | ヱヶ | ヱ4 | 9 EUR 
                                                                                                                                                                                                             ヶ 
 



Het ColleItief & LiesHeth De┗os, sopヴaaﾐ 
                                                                                          La faHHriIa illuﾏiﾐata   
     
zateヴdag ヱ9 juﾐi ヲヰヲヱ oﾏ ヲヰuンヰ                    SEAQX NV, Gelaagstヴaat 5ン, 9ヱ5ヰ ‘upelﾏoﾐde 
 

 
 
Welkoﾏ! 
De heヴopstaヴt ┗aﾐ het IoﾐIeヴtle┗eﾐ ﾏét puHliek is ┗aﾐaf 9 juﾐi ﾏogelijk.  
Het ColleItief heeft iﾐ al die ﾏaaﾐdeﾐ zoﾐdeヴ li┗eIoﾐIeヴteﾐ plaﾐﾐeﾐ geﾏaakt oﾏ zo sﾐel 
ﾏogelijk ┘eeヴ ┗ooヴ puHliek te kuﾐﾐeﾐ speleﾐ. 
Met けLa faHHヴiIa illuﾏiﾐataげ, eeﾐ titel oﾐtleeﾐd aaﾐ het ┗oIale ﾏeesteヴ┘eヴk ┗aﾐ Luigi Noﾐo, 
Iヴeëヴeﾐ ┘e eeﾐ ﾐiet-alledaagse ┗ヴijplaats ┗ooヴ oﾐze ﾏuziek: ┘e ┗oﾐdeﾐ ﾐaﾏelijk eeﾐ 
faHヴieksヴuiﾏte ふ┘┘┘.seaケx.Ioﾏぶ die ┘e ┗ooヴ de gelegeﾐheid oﾏto┗eヴeﾐ tot IoﾐIeヴtzaal. 
Dooヴ de o┗eヴ┗loed aaﾐ ┗ieヴkaﾐte ﾏeteヴs kaﾐ het puHliek ┗oldoeﾐde けsoIial distaﾐIeげ iﾐ aIht 
ﾐeﾏeﾐ oﾏ oﾐHezoヴgd ┗aﾐ oﾐze ﾐieu┘ste pヴogヴaﾏﾏatie te geﾐieteﾐ. Mis deze kaﾐs ﾐiet eﾐ 
┗eヴzekeヴ je ┗aﾐ jou┘ tiIkets. 
Met als extヴaatje - ┗ooヴ ┘ie iﾐteヴesse heeft eﾐ ┘at ┗ヴoegeヴ kaﾐ koﾏeﾐ - eeﾐ exIlusief geleid 
Hezoek aaﾐ de SIhelde┘eヴf ‘upelﾏoﾐde ふ┘┘┘.sIhelde┘eヴf.Heぶ ヴeIht tegeﾐ- o┗eヴ SEAQX. De 
plaatseﾐ zijﾐ e┗eﾐ┘el Hepeヴkt. 
Als dit ﾐieu┘e opzet eeﾐ suIIesfoヴﾏule zou Hlijkeﾐ, daﾐ gaaﾐ ┘e eヴ ┗olgeﾐd seizoeﾐ ﾏee 
dooヴ. )o ┘eteﾐ ┘e daﾐ toIh ﾐog iets ﾏoois te distilleヴeﾐ uit deze oﾐzalige Ioヴoﾐa peヴiode... 
Bestel jou┘ tiIkets ┗ia https://┘┘┘.hetIolleItief.He/ﾐl/ﾐieu┘s/la-faHHヴiIa-illuﾏiﾐata 
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Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

       
.     concert Happy Birthday  Bach vanuit de kerk van Melsele 
 

 
 
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 !)     


