
VOO‘WOO‘D                                                                                         
De leﾐte koﾏt aIhter het hoekje piepeﾐ ﾐa eeﾐ flu┘eelzaIhte ┘aterrijke ┘iﾐter. 

De ┗oorHije ﾏaaﾐdeﾐ ┘as de KPSK-ageﾐda ┘eek ﾐa ┘eek ge┗uld ﾏet ﾏeﾏoraHele 
ﾏoﾏeﾐteﾐ: het PreﾐteﾐkaHiﾐet Plaﾐtijﾐ Moretus,                 
de zeer Hoeieﾐde eﾐ leerzaﾏe Vaﾐ E┞Ikteﾐtooﾐstelliﾐg            
iﾐ Geﾐt, de t┘ee oﾐ┗ergetelijke IoﾐIerteﾐ ┗aﾐ Jeaﾐ 

Sugitaﾐi eﾐ zijﾐ feﾐoﾏeﾐale ┗ertolkiﾐg ┗aﾐ BaIhs GoldHergvariaties. 
De talrijke Hezoekers ┗aﾐ het Klassiek eﾐ E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ ┗aﾐ 
oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars geﾐoteﾐ ┗aﾐ fijﾐe teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ﾏet 
kuﾐst┘erkeﾐ ┗aﾐ hoog ﾐi┗eau. Het E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ is oﾏ┘ille ┗aﾐ 

drastisIhe ﾏaatregeleﾐ tegeﾐ 
uitHreidiﾐg ┗aﾐ het Ioroﾐa-
┗irus, sleIhts ééﾐ ┘eekeﾐd 
toegaﾐkelijk ge┘eest. Oﾐze 
┘eHﾏaster heeft de foto's            
┗aﾐ dit saloﾐ zorg┗uldig op de 
┘eHsite geplaatst, zodat iedereeﾐ toIh ﾐog eeﾐ ┗irtueel 
Hezoek kaﾐ Hreﾐgeﾐ. Zie  ┘┘┘.kpsk.He. We heHHeﾐ er ook 
ﾐog eﾐkele her eﾐ der iﾐ dit KPSKraﾐtje ┘eergege┗eﾐ…                                                     
Iﾐ april koﾏeﾐ ┘e e┗eﾐ op adeﾏ oﾏ de ┗olgeﾐde aIti┗iteiteﾐ 
┗oor te Hereideﾐ: het laatste IoﾐIert iﾐ de klassieke I┞Ilus, 
de Wiﾐterreise ┗aﾐ SIhuHert op ヱヰ ﾏei eﾐ de Iultuurreis 
ﾐaar Dresdeﾐ eﾐ WitteﾐHerg iﾐ juﾐi. Ook ┗oor deze KPSK-
e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ  hopeﾐ ┘e de Iultuurhoﾐger ┗aﾐ oﾐze KPSK-                                                                                                                             
ledeﾐ te stilleﾐ. Tot ┘eerzieﾐs 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  -  ヵヲ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.  Beeldende Kunsten :   ン uitﾐodigiﾐgeﾐ : Moﾐtﾏartre, De ‘egeﾐHoog, Opeﾐ Ateljee                                                              
ン.  KPSKlassiek :  laatste  IoﾐIert : Bas  Shadi TorHe┞  eﾐ piaﾐist LuIas Bloﾐdeel op zo. ヱヰ ﾏei                                                                                         
ヴ-ヵ. KPSKreis ﾐaar Dresdeﾐ & Lutherstadt-WitteﾐHerg   ┗aﾐ Β tot ヱヴ juﾐi ヲヰヲヰ                                                   
ヶ.  Onze Sponsors & けHeet ┗aﾐ de Naaldげ :  Verzusteriﾐg  –  Vaﾐ E┞Ik iﾐ Dresdeﾐ 



Beeldeﾐde kuﾐsteﾐ                

                                                                                                                    ン uitﾐodigiﾐgeﾐ 

 

Moﾐtﾏartre :  ヵ juli, ヲ augustus, ヶ septeﾏber ヲ0ヲ0 

Kuﾐst Moﾐtﾏartre ┗z┘ orgaﾐiseert jaarlijks                                              
eeﾐ kuﾐste┗eﾐeﾏeﾐt iﾐ さHof ter “akseﾐざ te Be┗ereﾐ-Waas. 

Ook oﾐze KP“K-kuﾐsteﾐaars kuﾐﾐeﾐ ziIh ﾏeldeﾐ ┗oor deze 
Iulturele zoﾏerﾏaﾐifestatie iﾐ het Hof ter “akseﾐ. ReIhtstreeks Hij 
de orgaﾐisatie oﾐliﾐe iﾐ te sIhrij┗eﾐ: https://kuﾐstﾏoﾐtﾏartre.He/ 

__________________________________________________________________________________ 

Teﾐtooﾐstelleﾐ iﾐ de Regeﾐboog 
Je ┘il graag jou┘ kuﾐst┘erkeﾐ teﾐtooﾐstelleﾐ                                                                                                                     
iﾐ oﾐs WZC De regeﾐHoog?                                                                  

.                                                                                                                            

                                                     

wzc 
De Regenboog 

 

Neeﾏ daﾐ IoﾐtaIt op ﾏet Y┗ette Kerreﾏaﾐs :                                                                                                                              
per eﾏail : kerreﾏaﾐsy@deregeﾐHoog.zkj.He   of telefoﾐisIh : 0ン/ヲ5ンヲ900. 

Graag haddeﾐ ┘ij op ┗oorhaﾐd eeﾐ idee ┗aﾐ jou┘ ┘erk , ┗ia portfolio, ┘eHsite of foto’s. 

________________________________________________________________ 
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KPSKlassiek   Prograﾏﾏa ┗aﾐ het laatste  IoﾐIert                        

zo ヱヰ ﾏei - ヱヱuヰヰ                                                                                                                       Kasteel Corte┘alle                                                                       

 

 

 

 

 

 

SHADI TORBEY & LUCAS BLONDEEL     

                                                                                                             Fraﾐz SIhuHert   :   Wiﾐterreise   

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    

Iﾐ ヲヰヱヵ ┗ersIheeﾐ SIhuHerts Wiﾐter Jourﾐey けAﾐatoﾏy of aﾐ oHsessioﾐげ gesIhre┗eﾐ door de Hekeﾐde 
teﾐor Iaﾐ Bostridge. Klara ﾏaakte eeﾐ reeks ┗aﾐ ヵ podIasts ﾐaar aaﾐleidiﾐg ┗aﾐ deze uitga┗e. Je kaﾐ 
ze ┗ia deze liﾐk Heluistereﾐ: Wiﾐterreise: Eeﾐ ┗ijfdaagse ┗oettoIht doorheeﾐ SIhuHerts ﾏeester┘erk 
ﾏet als gids het Hoek ┗aﾐ Iaﾐ Bostridge けAﾐatoﾏy of aﾐ oHsessioﾐげ.  

                                                                                                                                                                                                 
TiIkets : ヱΑ/ヱヶ/ヱヴ/9 €  op :   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He/geﾐre/klassiek 

___________________________________________________________________________        
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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 
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  : 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 20  april ヲヰヲヰ.  

 Corona-virus !!! 

Iedereeﾐ zit ﾏet ┗raagtekeﾐs?  Wat gaat er de koﾏeﾐde ┘ekeﾐ ふof ﾏaaﾐdeﾐぶ ﾐog geHeureﾐ?                      
)ulleﾐ de huidige ﾏaatregeleﾐ effeItief zijﾐ? Oﾐzekerheid aloﾏ.                                                                                        
Eﾐ oﾐze reis? We kuﾐﾐeﾐ, zoﾐder kosteﾐ, aﾐﾐulereﾐ tot 20  april ヲヰヲヰ.  

CoﾐIreet Hetekeﾐt dit, dat ┘ie iﾐgesIhre┗eﾐ heeft, of ﾐog zal iﾐsIhrij┗eﾐ, teﾐ laatste op ヲヰ april 
ヲヰヲヰ ﾏoet Heslisseﾐ of ﾏeﾐ al of ﾐiet aﾐﾐuleert. Hetzelfde geldt ┗oor de KPSK zelf 

Teﾐ laatste op  ヲヱ.ヰ4.ヲヰヲヰ  zulleﾐ ┘e Heslisseﾐ of de reis doorgaat of geaﾐﾐuleerd ┘ordt.                                     
Wat zal de koﾏeﾐde ﾏaaﾐdeﾐ oﾐs Hreﾐgeﾐ???  

M┗g. Jaﾐ Weyers 
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 VER)USTERING BEVEREN-LUTHERSTADT WITTENBERG 
                                                                                                                                                                                                 
 
Op ヲヲ-ヲン-ヲヴ april koﾏeﾐ de OHerHürgeﾏeister eﾐ de ┗oorzitter ┗aﾐ de Geﾏeiﾐderat                                 
uit Lütherstadt-WitteﾐHerg ﾐaar Be┗ereﾐ oﾏ de ┗erzusteriﾐg te He┗estigeﾐ.  

Nieu┘s daaro┗er ┗olgt later per eﾏail.                                                                                                                               
. 

VAN EYCK TENTOONSTELLING                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                    
JudoIus Vyd, uit Be┗ereﾐ, Hestelde het Laﾏ GodsretaHel.  

Vaﾐ oﾐze Vlaaﾏse sIhilder Vaﾐ EyIk zijﾐ ﾏaar ┘eiﾐig ┘erkeﾐ Hehoudeﾐ.  

Eeﾐ aaﾐtal ┘as eﾐ is te zieﾐ op de teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ Geﾐt.  

Niet aaﾐ┘ezig is het t┘eede retaHel ふdrieluik ﾏaar ┗eel kleiﾐerぶ dat Vaﾐ EyIk realiseerde.  

Dit drieluik is te zieﾐ op oﾐze reis iﾐ juﾐi, iﾐ de Geﾏäldegalerie iﾐ Dresdeﾐ.  

 

 
.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            
                                                                                                            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. 
 

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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