
VOORWOORD  

De ┗oorHije zoﾏer zoeﾏde ┗aﾐ zoﾐﾐige klaﾐkeﾐ eﾐ kuﾐst.                                                                 
Reizigers ﾐaar ┗erre oordeﾐ pikteﾐ daar huﾐ graaﾐtje ﾏee ┗aﾐ de lokale Iultuur.                                   
De thuisHlij┗ers iﾐ Be┗ereﾐ Hle┗eﾐ ﾐiet op huﾐ hoﾐger. Er  giﾐg geeﾐ ┘eekeﾐd ┗oorHij of er 
┘as eeﾐ ﾏuziekfesti┗al iﾐ de ┘ijk, eeﾐ aﾏHaIhtelijk ┘eekeﾐd, eeﾐ SIhelde┘ijdiﾐg, eeﾐ 

dorpsfeest, eeﾐ kuﾐsteﾐfesti┗al iﾐ het park ふKuﾐst Moﾐtﾏartre oﾏ er ﾏaar ééﾐ te ﾐoeﾏeﾐぶ.                                             
Ook oﾐze ledeﾐ-kuﾐsteﾐaars ┗aﾐ KPSK lieteﾐ ziIh ﾐiet oﾐHetuigd eﾐ ﾐaﾏeﾐ deel aaﾐ de drie zoﾐdageﾐ.                                       
Oﾐdertusseﾐ krijgt het partﾐersIhap ﾏet Lutherstadt WitteﾐHerg  ﾏeer ┗orﾏ.                                                                                       
Er ┗oﾐdeﾐ ┘ederzijds oﾐtﾏoetiﾐgeﾐ plaats, zo┘el  ┗aﾐuit Be┗ereﾐ ﾐaar WitteﾐHerg als oﾏgekeerd.                                                                                                            
Het KPSK-Hestuur heeft iﾐ IoﾐIlaaf Hijeeﾐgezeteﾐ eﾐ fijﾐe plaﾐﾐeﾐ gesﾏeed ┗oor eeﾐ jaar ヲヰヱΓ-ヲヰヲヰ 
Harsteﾐs┗ol Iulturele fijﾐproe┗ers. Iﾐ oﾐs ┗eelHelo┗eﾐd 
klassiek IoﾐIertseizoeﾐ, dat start op ヲヲ septeﾏHer, is er al 
eeﾐ IoﾐIert uit┗erkoIht, de GoldHerg Variaties ┗aﾐ BaIh                  
iﾐ feHruari. Er ┘ordt dezelfde dag eeﾐ t┘eede IoﾐIert 
geplaﾐd iﾐ de ﾐaﾏiddag.                                                           
LiefheHHers ﾏogeﾐ ziIh dus ﾐu al ﾐaar de Halie ┗aﾐ                      
Ter Vesteﾐ reppeﾐ oﾏ eeﾐ kaartje te HeﾏaIhtigeﾐ.                                                                                                                                                                        
De ┗oorHereidiﾐgeﾐ ┗oor de kuﾐst┘edstrijd Prijs Piet Staut 
ヲヰヱΓ lopeﾐ ﾐu als eeﾐ treiﾐ, de iﾐsIhrij┗iﾐgeﾐ lopeﾐ ┗lot 
Hiﾐﾐeﾐ, de jury is er klaar ┗oor. De uitﾐodigiﾐg ┗oor de proIlaﾏatie op ヲΒ septeﾏHer ┗iﾐdt u Hij dit kraﾐtje.                                                                                                                   
T┘ee teﾐtooﾐstelliﾐgsHezoekeﾐ staaﾐ ook geprograﾏﾏeerd: Breugel iﾐ het ﾐajaar, Vaﾐ EyIk iﾐ feHruari ヲヰヲヰ. 
We kijkeﾐ uit ﾐaar het ┘eerzieﾐ ﾏet oﾐze ledeﾐ op ééﾐ of ﾏeer ┗aﾐ oﾐze aIti┗iteiteﾐ.                                                                                                                 
De ┗oorzitter, CeIile D’Hollaﾐder     

)oals geHruikelijk doeﾐ ┘e iﾐ dit septeﾏHerﾐuﾏﾏer, Hij het Hegiﾐ ┗aﾐ het Iultuurseizoeﾐ dat tegelijk start              
ﾏet het sIhooljaar, eeﾐ Heroep op oﾐze trou┘e ledeﾐ oﾏ huﾐ lidﾏaatsIhap te ┗erﾐieu┘eﾐ.                                  
Veleﾐ dedeﾐ het al spoﾐtaaﾐ ﾐog tijdeﾐs de zoﾏer. Alle gege┗eﾐs aIhteraaﾐ iﾐ dit ﾐuﾏﾏer.                                                                                                                             

 

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐder                                                                                                                                        
Lay-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   -   iﾐfo@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 KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              

ヲ-ン.  Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ :  Kuﾐstﾏoふﾐuぶﾏeﾐteﾐ  -  Vaﾐ EyIk  -  Breugel                                                                                                                                        
ヴ.     Iﾐ Meﾏoriaﾏ : Jet Vael  eﾐ  Hugo Paterﾐoster                                                                                                   
ヵ.     Verzusteriﾐg ﾏet Lutherstadt WitteﾐHerg                                                                                                                                 
ヶ-Α.  KPSKlassiek :  Prograﾏﾏao┗erziIht seizoeﾐ ヲヰヱΓ-ヲヰヲヰ                                                                               
Β.      Oﾐze Spoﾐsors                                                                       



Beeldende kunsten…                                                    

 
 

Bezoek aan tentoonstelling Van Eyck in Gent op 8 februari 2020 :                                
nog slechts enkele plaatsen vrij! 

In een vorig nummer van deze KPSKrant werd                               
een bezoek aangekondigd aan de uitzonderlijke 
tentoonstelling die in 2020 plaatsvindt in Gent                          
rond het werk  van Jan Van Eyck.                                                 

Op zaterdag 8 februari 2020 organiseren wij                      
een bezoek aan deze tentoonstelling.  

                                                                                                         
Wij komen samen om 15.00 uur in het MSK                                
aan de Fernand Scribedreef 1 in Gent (recht                       
tegenover het SMAK). Voor deze tentoonstelling                    
hebben wij  30 tickets gereserveerd.                                                                          
Er zijn er nu nog slechts enkele beschikbaar. 

Wie snel is kan nog inschrijven                                      
door overschrijving van 23 euro per persoon voor leden  (25 euro voor niet-leden)                                                                
op rekeningnummer BE14 4153 0021 2183 van de KPSK                                                         
met vermelding “Van Eyck 2020”. In de prijs is gebruik van een audiogids inbegrepen. 
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Teﾐtooﾐstelliﾐg   BREUGEL IN )WART EN WIT   

 Brussel    Koﾐiﾐklijke Bibliotheek                                                         ンヰ ﾐo┗eﾏHer ヲヰヱΓ 

Het is de eerste eﾐ ﾏogelijk de laatste keer dat ┘e de grafisIhe preﾐteﾐ ┗aﾐ Breugel                                      
eﾐ zijﾐ uitge┗er Hiëroﾐyﾏus CoIk kuﾐﾐeﾐ He┘oﾐdereﾐ.                                                                                       
Tijdeﾐs de ヱヶe eeu┘ ┘as Vlaaﾐdereﾐ het Ieﾐtruﾏ ┗oor de haﾐdel iﾐ grafisIhe preﾐteﾐ.                           
Breugel speelde hier haﾐdig op iﾐ eﾐ ┘as saﾏeﾐ ﾏet zijﾐ uitge┗er eeﾐ sleutelfiguur iﾐ deze periode.        
Hij geHruikte de preﾐteﾐ oﾏ zijﾐ sIhilderijeﾐ te proﾏoteﾐ.  )e dieﾐdeﾐ dus ┗ooral als “ Iatalogus “ 
┘aaruit zijﾐ ﾏogelijke ふgoed Heﾏiddeldeぶ kopers eeﾐ keuze koﾐdeﾐ ﾏakeﾐ.                                                             
We zulleﾐ dus zijﾐ Italiaaﾐse 
laﾐdsIhappeﾐ, zijﾐ 
┗oortekeﾐiﾐgeﾐ ┗aﾐ de 
)e┗eﾐ Hoofdzoﾐdeﾐ                                 
eﾐ de ┗erdere iﾏagiﾐaire 
┘ereld ┗aﾐ Breugel kuﾐﾐeﾐ 
He┘oﾐdereﾐ.  

TOEMAATJE:                                  
Wie geïﾐteresseerd is iﾐ de 
preﾐteﾐ ┗aﾐ de CalIografie 
kaﾐ ﾐadieﾐ hieraaﾐ eeﾐ 
Hezoek Hreﾐgeﾐ, e┗eﾐeeﾐs iﾐ 
de Koﾐiﾐklijke BiHliotheek.                                        
De ﾏoeite ┘aard oﾏ hier 
oﾐtdekkiﾐgeﾐ te doeﾐ.  

 

Noteer  ┗olgeﾐde datuﾏ : 
zaterdag ンヰ ﾐoveﾏber ヲヰヱ9  iﾐ u┘ ageﾐda ┗oor de leziﾐg oﾏ 3ヱ .ヰヰ uur                                                                                                 
iﾐ het Paleis ┗aﾐ Karel Vaﾐ Lothariﾐgeﾐ, ┗lakHij het Ieﾐtraal statioﾐ te Brussel,                                         
saﾏeﾐkoﾏst aaﾐ de iﾐgaﾐg oﾏ ヱヰ.ヴヵ uur.   

Na de leziﾐg eﾐ eeﾐ hapje eﾐ eeﾐ draﾐkje, ┗olgt eeﾐ Hezoek ﾏet audiogids aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg.  

Ver┗oer:  

-┘ie ﾏet de auto koﾏt: kaﾐ parkereﾐ iﾐ de Koﾐiﾐgsstraat te Brussel, aaﾐ het Waraﾐdepark                                 
of iﾐ de oﾐdergroﾐdse parkiﾐg ┗aﾐ het Justitiepaleis 

-de ﾏeeste deelﾐeﾏers zulleﾐ ┘elliIht ﾏet de treiﾐ koﾏeﾐ : die krijgeﾐ ﾐog ﾐadere iﾐforﾏatie.  

IﾐsIhrij┗eﾐ: zo spoedig ﾏogelijk eﾐ ┘el door stortiﾐg op rekeﾐiﾐg ┗aﾐ KPSK BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ﾏet 
┗erﾏeldiﾐg: Breugel – treiﾐ of auto  

Kostprijs: ledeﾐ ヱン.ヰヰ EUR – ﾐiet-ledeﾐ ヱヶ.ヰヰ EUR                                                                                                                                 
IﾐHegrepeﾐ: leziﾐg – toegaﾐgsgeld – audiogids  

                                                                                                                                                                         ン 



Iﾐ ﾏeﾏoriaﾏ          

                                                                 Jet Vael     -    Hugo Paterﾐoster 

Jet Vael  

geHoreﾐ te Be┗ereﾐ ヱΑ-ヲ-ヱΓヲΑ – o┗erledeﾐ iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ  
ヲ-Β-ヲヰヱΓ 

Jet Vael ┘as kuﾐsteﾐares eﾐ ge┘ezeﾐ leerkraIht aaﾐ de 
aIadeﾏie ┗aﾐ Teﾏse eﾐ het O.-L.-V.- iﾐstituut ┗aﾐ 
Aﾐt┘erpeﾐ. 

Ze ┘as Hij KPSK jareﾐlaﾐg eeﾐ ┗aste ┘aarde Hij de Klassieke 
Saloﾐs, ┘aar ze ┗ertegeﾐ┘oordigd ┘as ﾏet haar fijﾐe 
stille┗eﾐs, traﾐsparaﾐte drieluikeﾐ eﾐ droﾏerige 
laﾐdsIhappeﾐ. Stee┗ast ┘as ze ┗ergezeld door haar partﾐer, 
Aloïs De Bruyﾐ, e┗eﾐeeﾐs kuﾐsteﾐaar, die haar al eﾐkele 
jareﾐ geledeﾐ oﾐt┗iel. Ze zulleﾐ Heideﾐ geﾏist ┘ordeﾐ iﾐ 
kuﾐstkriﾐgeﾐ. 

 

Hugo Paterﾐoster  

geHoreﾐ te Aﾐt┘erpeﾐ ヱヰ-Γ-ヰΓヵヴ – o┗erledeﾐ te 
Be┗ereﾐ ンヰ-Α-ヲヰヱΓ, oﾏriﾐgd door zijﾐ faﾏilie 

eIhtgeﾐoot ┗aﾐ Liﾐda Goo┗aerts 

Heeldeﾐd kuﾐsteﾐaar 

Hugo Paterﾐoster ┘as ┗ele jareﾐ lid ┗aﾐ de  Piet 
Stautkriﾐg.  Meerdere kereﾐ heeft hij  ﾏet zijﾐ 
Heeldhou┘┘erkeﾐ  deelgeﾐoﾏeﾐ aaﾐ de 
groepssaloﾐs. Voor zijﾐ  ┗erhuis ﾐaar Fraﾐkrijk, ┘areﾐ 
hij eﾐ zijﾐ ┗rou┘ Liﾐda ook Hereid┘illige 
ﾏede┘erkers  Hij aIti┗iteiteﾐ als de Bloeﾏeﾐﾏarkt 
op Corte┘alle eﾐ de PlaIe du Tertre tijdeﾐs de 
Be┗erse Feesteﾐ. Bij de uit┗aartdieﾐst iﾐ de 
Martiﾐuskerk ┘areﾐ ┗eel Iollega’s kuﾐsteﾐaars eﾐ 
ledeﾐ ┗aﾐ KPSK aaﾐ┘ezig oﾏ heﾏ eeﾐ laatste groet 
te Hreﾐgeﾐ. We ┘eﾐseﾐ de faﾏilie ┗eel sterkte. 
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Verzusteriﾐg ﾏet Lutherstadt-WitteﾐHerg 

Reeds ┗ele jareﾐ heHHeﾐ ┘e eeﾐ zeer goede relatie ﾏet Lutherstadt-WitteﾐHerg.  

Deﾐk ﾏaar aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ┗aﾐ de StiIhtiﾐg Christelijke Kuﾐst iﾐ Corte┘alle, de  
teﾐtooﾐstelliﾐg Chagall, de grafiekteﾐtooﾐstelliﾐg ┗aﾐ de heer GruHer, oﾐze deelﾐaﾏe aaﾐ de stoet  
Luther HoIhzeit iﾐ WitteﾐHerg eﾐz …  
De ┗ereﾐigiﾐg “ Fläﾏiﾐg Flaﾐderﾐ “ droﾐg sedert eﾐige tijd aaﾐ Hij het stadsHestuur WitteﾐHerg oﾏ  
eeﾐ ┗erzusteriﾐg te realisereﾐ.  
Na ﾏijﾐ Hesprekiﾐg ﾏet oﾐze Hurgeﾏeester, ┘erd daarop guﾐstig gereageerd eﾐ op ヲヵ juﾐi ┘erd door  
de geﾏeeﾐteraad de ┗erzusteriﾐg uﾐaﾐieﾏ goedgekeurd.   
De stad WitteﾐHerg ﾐodigde eeﾐ af┗aardigiﾐg ┗aﾐ oﾐze geﾏeeﾐte uit oﾏ aaﾐ┘ezig te zijﾐ op de feesteﾐ  
roﾐd Luther’s HoIhzeit op zaterdag ヱヵ juﾐi jl.. 
De sIhepeﾐ ┗aﾐ Cultuur IﾐgeHorg De Meuleﾏeester eﾐ oﾐdergetekeﾐde ┘areﾐ aaﾐ┘ezig.  VerpliIhte  
deelﾐaﾏe aaﾐ de stoet iﾐ ヱヶe-eeu┘se kledij.  
 

 
 ふBurgeﾏeester WitteﾐHerg eﾐ ┗ertegeﾐ┘oordigers uit Be┗ereﾐぶ.   

Iﾐ de loop ┗aﾐ de ┗olgeﾐde ┘ekeﾐ eﾐ ﾏaaﾐdeﾐ zal ┗erﾏoedelijk eeﾐ ┘erkgroep ┘ordeﾐ opgeriIht  
oﾏ de saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet Lutherstadt-WitteﾐHerg ┗erder uit te ┘erkeﾐ, ﾐiet alleeﾐ op Iultureel  
geHied, ﾏaar ook op ┗lak ┗aﾐ oﾐder┘ijs, sport, erfgoed eﾐ eIoﾐoﾏie.  
 
Eeﾐ reis ﾐaar Lutherstadt-WitteﾐHerg ┘ordt ┗oorHereid.                                       
                                                                                                                                                                            ヵ 



KPSKlassiek 

Pヴogヴaﾏﾏa ┗aﾐ ┗olgeﾐd seizoeﾐ                                     tiIkets op :   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He/geﾐre/klassiek 

NICOLAS CALLOT & BART RODYNS                                                                                LieHestヴauﾏ 

zo ヲヲ septeﾏHeヴ - ヱヱuヰヰ                                                                                                     Kasteel Coヴte┘alle   

"Mijﾐ ﾏoﾐsteヴiﾐstヴuﾏeﾐt ﾏet dヴie kla┗ieヴeﾐ is oﾐge┗eeヴ 
┗eeヴtieﾐ dageﾐ geledeﾐ aaﾐgekoﾏeﾐ eﾐ lijkt eeﾐ gヴoot 
suIIes te zijﾐ!" Coﾏpoﾐist Fヴaﾐz Liszt ┘as dolgelukkig ﾏet 
zijﾐ ﾐieu┘e speelgoed: eeﾐ iﾐstヴuﾏeﾐt ┗aﾐ ヱヵヰヰkg dat eeﾐ 
┗leugelpiaﾐo ふEヴaヴdぶ IoﾏHiﾐeeヴt ﾏet eeﾐ ヲ-kla┗ieヴs-
haヴﾏoﾐiuﾏ ふAle┝aﾐdヴeぶ. Oﾐdaﾐks Liszts eﾐthousiasﾏe ┘as 
het iﾐstヴuﾏeﾐt jaﾏﾏeヴ geﾐoeg ﾐooit iﾐ IoﾐIeヴt te hoヴeﾐ. 
Tot ﾐu! Baヴt Rod┞ﾐs & NiIolas Callot Hヴeﾐgeﾐ YYﾐ ┗aﾐ de 
ﾏeest populaiヴe IoﾏHiﾐaties ┗aﾐ de ヱΓde eeu┘ opﾐieu┘ tot le┗eﾐ. 

                                        

ROMINA LISCHKA & FRANCIS JACOB                                Chateau Baヴoケue - De dヴie Meesteヴs 

zo ヲヰ oktoHeヴ - ヱヱuヰヰ                                                                                                           Kasteel Coヴte┘alle 

Tusseﾐ ヱヶΒヶ eﾐ ヱΑヴΑ Ioﾏpoﾐeeヴdeﾐ Heヴoeﾏde Fヴaﾐse gaﾏHa┗iヴtuozeﾐ 
zoals Maヴiﾐ Maヴais, Aﾐtoiﾐe eﾐ Jeaﾐ-Baptiste Foヴケueヴa┞ hele Huﾐdels 
ﾏet PiXIes de Violes.                                                                                                  
Oﾐdeヴ aﾐdeヴe aaﾐ het hof ┗aﾐ Louis XIV ┘eヴd tot ┗ieヴ keeヴ peヴ ┘eek 
ﾏuziek, toﾐeel of daﾐs opge┗oeヴd! Poedeヴ u┘ ﾐeuzeﾐ eﾐ hou ┘itte 
pヴuikeﾐ paヴaat ┗ooヴ deze steﾏﾏige ﾐieu┘e editie ┗aﾐ Chateau Baヴoケue! 

 

JULIEN HERVÉ, GORDAN NIKOLIC, GORAN GRIBAJCEVIC, ROMAN SPIT)ER eﾐ CÉLINE FLAMEN                                                       
.                                          K┘iﾐtetteﾐ ┗aﾐ Mozaヴt eﾐ Bヴahﾏs   

┗ヴ ヱヵ ﾐo┗eﾏHeヴ - ヲヰuヰヰ                                                                                                OC 't Kloosteヴ Vヴaseﾐe 

zo ヱΑ ﾐo┗eﾏHeヴ - ヱヱuヰヰ                                                                                                      Kasteel Coヴte┘alle                     
.                                                                                          

                                                                                               
Met deze ┗ijf ┘eヴeldtopﾏuzikaﾐteﾐ heHHeﾐ ┘e 
eeﾐ heuse tヴekpleisteヴ te pakkeﾐ. )e koﾏeﾐ 
ooヴspヴoﾐkelijk uit Fヴaﾐkヴijk, Seヴ┗ië eﾐ Ruslaﾐd, 
ﾏaaヴ ┘oﾐeﾐ alleﾐ al jaヴeﾐ iﾐ Vlaaﾐdeヴeﾐ.                     
Naaヴ aaﾐleidiﾐg ┗aﾐ huﾐ ヴeIeﾐte Id, Hヴeﾐgeﾐ ze 

oﾐs Mozaヴts Heヴoeﾏde K┘iﾐtet iﾐ A eﾐ K┘iﾐtetsatz. Als keヴs op de taaヴt ﾏag ook het k┘iﾐtet ┗aﾐ 
Bヴahﾏs ﾐiet oﾐtHヴekeﾐ. Dit IoﾐIeヴt zal u ﾐiet gau┘ ┗eヴgeteﾐ…                                                                                     
┘aﾐt het is eヴ eeﾐ ┗aﾐ O N V E R G E T E L I J K E sIhooﾐheid !!!                     Mis het ﾐiet ! 
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LIESBETH DEVOS, WILFRIED VAN DEN BRANDE & AÄRON WAJNBERG 

                                             Heヴe to stay - Het le┗eﾐ eﾐ de soﾐgs ┗aﾐ George Gersh┘iﾐ    

 zo ヱヲ jaﾐuaヴi - ヱヱuヰヰ                                                                                                                    CC Teヴ Vesteﾐ 

                                                                                                                                                
Suﾏﾏeヴtiﾏe, I Got Pleﾐt┞ o' Nuttiﾐ eﾐ Bess, You is M┞ Woﾏaﾐ, Hij deze 
kliﾐkeﾐde titels ga je spoﾐtaaﾐ ziﾐgeﾐ. Geoヴge Geヴsh┘iﾐ, zooﾐ ┗aﾐ Joods-
RussisIhe iﾏﾏigヴaﾐteﾐ, slaat op zijﾐ tieﾐde peヴple┝ aIhteヴo┗eヴ ┘aﾐﾐeeヴ 
zijﾐ ┗ヴieﾐdje Ma┝ie Roseﾐsteiﾐ op zijﾐ ┗iool D┗oヴaks Huﾏoヴesケue speelt. 
Vaﾐ ﾐu af aaﾐ is Geヴsh┘iﾐs ┘eヴeld eeﾐ eﾐ al ﾏuziek. Aaﾐ de haﾐd ┗aﾐ zijﾐ 
soﾐgs ge┗eﾐ ┘e je eeﾐ iﾐtieﾏe iﾐkijk iﾐ zijﾐ Hoeieﾐde le┗eﾐ.                                
Eeﾐ ┗eヴhaleﾐd IoﾐIeヴt ﾏet eeﾐ laIh eﾐ eeﾐ tヴaaﾐ. 

 

JEAN SUGITANI                                                                                                  BaIhs GoldHeヴg┗aヴiaties                                                        

 zo ヱヶ feHヴuaヴi - ヱヱuヰヰ : UITVERKOCHT !!      >>   ヱヵuヰヰ : EXTRA CONCERT !!   Kasteel Coヴte┘alle 

__________________________________________________________________________________ 

VerHeeldiﾐg, ┗akﾏaﾐsIhap eﾐ ┗irtuositeit.                                                                               
De GoldHeヴg┗aヴiaties ┗aﾐ Johaﾐﾐ SeHastiaﾐ BaIh                                                                        
Hehoヴeﾐ aHsoluut tot de ﾏust-heaヴs uit de piaﾐoliteヴatuuヴ.                                                                                             
Iﾐ ンヰ Hoeieﾐde ┗aヴiaties op eeﾐ ヴagfijﾐe aヴia                                                                             
ﾐeeﾏt BaIh oﾐs ﾏee ┗ooヴ eeﾐ eﾏotioﾐele ヴeis.                                                                                                                                           
De Japaﾐs-Fヴaﾐse piaﾐist Jeaﾐ Sugitaﾐi is eeﾐ ﾏeesteヴ iﾐ dit ヴepeヴtoiヴe.                                                                                                                              
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! 

 

Oﾏdat dit IoﾐIeヴt oﾏ ヱヱ.ヰヰ u. ヴeeds uit┗eヴkoIht is, speelt Jeaﾐ Sugitaﾐi speIiaal ┗ooヴ de 
liefheHHeヴs BaIhs GOLDBERGVARIATIES   ﾐogﾏaals oﾏ ヱヵ.ヰヰ u. iﾐ kasteel Coヴte┘alle ! 

 

SHADI TORBEY & LUCAS BLONDEEL                                                                               Wiﾐteヴヴeise   

zo ヱヰ ﾏei - ヱヱuヰヰ                                                          Kasteel Coヴte┘alle                                                                                               

Shadi ToヴHe┞, de BelgisIhe Has ﾏet LiHaﾐese ヴoots, keﾐt u ┗ast ﾐog                
┘el als lauヴeaat ┗aﾐ de ElisaHeth Wedstヴijd ヲヰヰヴ. Oﾐdeヴtusseﾐ stoﾐd 
hij op gヴote podia eﾐ ┗eヴgat daaヴHij ﾐooit zijﾐ passie ┗ooヴ het lied.                                                                                      
Saﾏeﾐ ﾏet LuIas Bloﾐdeel Hヴeﾐgt hij oﾐs dit ijziﾐg┘ekkeﾐd ┘iﾐteヴs 
laﾐdsIhap HesIhヴe┗eﾐ iﾐ ヲヴ Hloedﾏooie liedeヴeﾐ ┗aﾐ Fヴaﾐz SIhuHeヴt.                                                                                                         
De ヴeizigeヴ ┗eヴlaat de stad eﾐ tヴekt dooヴ de ┘iﾐteヴse ﾐatuuヴ.                       
Eeﾐ ﾏijﾏeヴiﾐg o┗eヴ de ┗ooヴHije ┘iﾐteヴ iﾐ deze pヴille leﾐtedageﾐ. 
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‘ヱヰ jaar Moﾐtﾏartre’ Oﾐtwerp : Herwig Vaﾐ Miegheﾏ                 AﾏHaIhtelijk Weekeﾐd ヲヰヱ9       
___________________________________________________________________________ 
 

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