
VOO‘WOO‘D        De zoﾐﾐige ﾏaaﾐd ﾏei is helaas ┗ooヴHij. Vooヴ de studeﾐteﾐ die ﾐu iﾐ ┗olle 
e┝aﾏeﾐtijd zitteﾐ, zijﾐ de teﾏpeヴatuヴeﾐ gelukkig ┘at ﾏildeヴ eﾐ het ヴegeﾐ┘eeヴ zal heﾐ helpeﾐ 
oﾏ ziIh Hiﾐﾐeﾐ te IoﾐIeﾐtヴeヴeﾐ op huﾐ ┗akkeﾐ eﾐ Hoekeﾐkeﾐﾐis. Hopelijk koﾏt het oﾐdeヴ┘ijs 
hieヴﾏee teヴug eeﾐ Heetje iﾐ eeﾐ Heteヴ dagliIht te staaﾐ. 

Vooヴ oﾐze Iultuヴele aIti┗iteiteﾐ ﾏag de zoﾐ ┘el Hlij┗eﾐ sIhijﾐeﾐ. De Iultuヴele fietstoIht        
け‘ij ﾏee ﾏet Piet Stautげ, iﾐgeヴedeﾐ dooヴ de spoヴtiefste KPSK-Hestuuヴsledeﾐ eﾐ eﾐkele Pasaヴ-

s┞ﾏpathisaﾐteﾐ, kaﾐ ﾐog de hele zoﾏeヴ geヴedeﾐ ┘oヴdeﾐ. ‘ijd Be┗eヴeﾐ ヴoﾐd laﾐgs ヴustige gヴoeﾐe ┘egeﾐ, 
Be┗eヴeﾐ op zijﾐ ﾏooist! Foldeヴs zijﾐ te Hekoﾏeﾐ Hij dieﾐst toeヴisﾏe, iﾐ Teヴ Vesteﾐ eﾐ Hof teヴ Welle. 

De KPSK-ledeﾐ die op ヲヱ ﾏei ﾏeeヴeisdeﾐ ﾐaaヴ Le Câteau-CaﾏHヴésis ┗ooヴ eeﾐ Hezoek aaﾐ het ﾏuseuﾏ 
Matisse, ┘aヴeﾐ ┗eヴ┘oﾐdeヴd o┗eヴ zo ┗eel histoヴisIhe Hezieﾐs┘aaヴdighedeﾐ iﾐ dit ┗eヴgeteﾐ stukje Nooヴd-
Fヴaﾐkヴijk, diIhtHij de BelgisIhe gヴeﾐs oﾐdeヴ Heﾐegou┘eﾐ. De ‘oﾏeiﾐse site iﾐ Ba┗a┞ ┘as ┗ooヴ sIhaaヴse 
toeヴisteﾐ zelfs ┗aﾐ Huiteﾐaf ﾏooi te zieﾐ. Het ﾐaHijgelegeﾐ stadje Le Quesﾐo┞ ﾏoIht ook op oﾐs Hezoek 
ヴekeﾐeﾐ, oﾏ┘ille ┗aﾐ zeeヴ iﾐdヴuk┘ekkeﾐde ┗eヴsteヴkiﾐgeﾐ. De teﾐtooﾐstelliﾐg Ciヴケue iﾐ het ﾏuseuﾏ Matisse, 
dooヴ De Staﾐdaaヴd aaﾐHe┗oleﾐ Hij de Huiteﾐlaﾐdse e┝poげs, ┗iel ook zeeヴ iﾐ de sﾏaak Hij de Hezoekeヴs.                     
Eﾐ gelukkig Hleef eヴ ook ﾐog tijd geﾐoeg oﾏ ┗aﾐ het pヴaIhtige paヴk te geﾐieteﾐ Hij eeﾐ ﾏild leﾐtezoﾐﾐetje. 

Oﾐze lokale kuﾐsteﾐaaヴs ┘eヴdeﾐ ┘eeヴal ┗eヴ┘eﾐd ﾏet het E┝peヴiﾏeﾐteel Saloﾐ oﾏ 
het puHliek te lateﾐ pヴoe┗eﾐ ┗aﾐ huﾐ al daﾐ ﾐiet ge┘aagde ﾏaaヴ zekeヴ geslaagde 
aヴtistieke e┝peヴiﾏeﾐteﾐ. Daaヴ┗aﾐ kuﾐﾐeﾐ de ┗ele Helaﾐgstelleﾐdeﾐ getuigeﾐ. Fotoげs 
zijﾐ te He┘oﾐdeヴeﾐ op ┘eHsite ┘┘┘.kpsk.He. 

Bij het ┗eヴsIhijﾐeﾐ ┗aﾐ dit kヴaﾐtje heHHeﾐ ┘e als afsluiteヴ iﾐ dit KPSK-seizoeﾐ, de 
Wiﾐteヴヴeise uitge┗oeヴd dooヴ LuIas Bloﾐdeel eﾐ Shadi ToヴHe┞. 
De geplaﾐde uitstap ﾐaaヴ Dokuﾏeﾐta Kassel is afgelast ┘egeﾐs te ┘eiﾐig iﾐteヴesse. 
Kaﾐdidateﾐ die al Hetaaldeﾐ, kヴijgeﾐ het ┗ooヴsIhot teヴuggestoヴt. 

De ┗ooヴHije ElisaHeth┘edstヴijd ┗ooヴ Iello HヴaIht oﾐs iﾐ hogeヴe ﾏuzikale sfeヴeﾐ. 
Eﾐkele ┗leugjes ┗aﾐ deze sfeeヴ ﾏogeﾐ ┘e zekeヴ ┗eヴ┘aIhteﾐ iﾐ het klassieke luik ┗aﾐ koﾏeﾐd seizoeﾐ! 

We Hlikkeﾐ ﾐiet ┘eiﾐig te┗ヴedeﾐ teヴug op eeﾐ feestjaaヴ Αヵ jaaヴ KPSK eﾐ kijkeﾐ uit ﾐaaヴ het ┗olgeﾐde, goed 
ge┗ulde IoﾐIeヴt- eﾐ teﾐtooﾐstelliﾐgsseizoeﾐ.   Aaﾐ u alleﾐ ┘eﾐseﾐ ┘e eeﾐ ﾏooie zoﾏeヴ                                                        
eﾐ ┘el┗eヴdieﾐde ヴust toe.     De ┗ooヴzitteヴ :  CeIile DげHollaﾐdeヴ                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                      .                    
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Beeldende Kunsten                                                                                                        

Prijs Piet Staut Schilderkunst 2022 

24-25 september en 1-2 oktober 2022                                                         Kasteel Cortewalle 

 

De Koninklijke Piet Stautkring organiseert sinds 2001 deze kunstwedstrijd                                            
in samenwerking met de gemeente Beveren-Waas. 

 
Vanaf 2011 is gekozen voor de tweejaarlijkse prijs afwisselend voor de disciplines schilder-
kunst en klein sculptuur. Bij de tiende editie in 2019 waren de beeldhouwers aan de beurt.  
In oktober 2021 werd de wedstrijd kort onderbroken om de voorbije tien edities te vieren met 
een laureatententoonstelling 10x Prijs Piet Staut. 

In 2022 nemen we de draad van de tweejaarlijkse wedstrijd weer op voor de 11e editie, 
opnieuw voor schilderkunst.  

De eerste prijs bedraagt €4000.                                                                                                       
Verder is er ook nog de Prijs Arte Falco ten bedrage van €500.                                                                        
De KPSK-prijs van €250 wordt uitgereikt aan het best geklasseerde lid van de KPSK.   
Verder worden 5 eervolle vermeldingen en een publieksprijs toegekend en een selectie uit 
de werken wordt tentoongesteld in Kasteel Cortewalle. 

 
 

Een competente onafhankelijke jury 
selecteert de winnende werken. 

 
Bovendien wordt aan de laureaten 
het daarop volgend jaar een 
tentoonstelling aangeboden in 
hetzelfde kasteel.  

Het zijn mooie kansen die we bieden 
aan al wie een zeker niveau bereikt 
heeft in de schilderkunst of in het 
beeldhouwen. 

Onze leden-kunstenaars worden 
hiermee aangespoord om ook deel te 
nemen aan deze editie.  

Het volledige reglement is te 
raadplegen op de KPSK-website.                            

 Ultieme inschrijfdatum : 

 10 september 2022 
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GILBERT EMIEL 
CORNELIS VAN DE VELDE 

beelden installaties en conceptuele kunst 
 

1 mei – 18 september 2022 
elke dag van 10 – 12u en van 14 – 18u 

                                 Welkom op de  gratis tentoonstelling 
                                           in park en residentie van 
 

            SeniorenResidentie Meulenberg   
Oude Zandstraat 34   Beveren       03 750 11 11 

 
 
 

v.u. mevr. K. Van Doninck 
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De Wijﾐkeldeヴ ヵ      
                                                                                                                                                              Frans Brouw. Wie? 

Elk jaaヴ opﾐieu┘ ┘oヴdeﾐ ┘ij aaﾐ het eiﾐde ┗aﾐ de leﾐte さgezegeﾐdざ ﾏet eeﾐ sessie ┗aﾐ het ElisaHethIoﾐIouヴs 
iﾐ Bヴussel.  
Radio eﾐ tele┗isie ﾏakeﾐ ziIh klaaヴ ┗ooヴ de ヴeIhtstヴeekse uitzeﾐdiﾐgeﾐ ┗aﾐ de hal┗e fiﾐale eﾐ de eiﾐdヴoﾐde ┗aﾐ 
het CoﾐIouヴs. De joﾐgeﾐs eﾐ ﾏeisjes ┗aﾐ de sIhヴij┗eﾐde peヴs dopeﾐ huﾐ gaﾐzeﾐ┗eヴeﾐ e┝tヴa diep iﾐ de iﾐktpot 
oﾏ pagiﾐa’s te ┗eヴfヴaaieﾐ ﾏet alleヴlei op┗ulsel dat het Helaﾐg ┗aﾐ dit CoﾐIouヴs ﾏoet oﾐdeヴstヴepeﾐ. Vieヴ 
disIipliﾐes, ┗iool, piaﾐo, Iello, zaﾐg, die iedeヴ oﾏ Heuヴt jaaヴlijks aaﾐ Hod koﾏeﾐ. Tieﾐtalleﾐ jaヴeﾐ geledeﾐ ┘as eヴ 
ook ﾐog de sessie ┗ooヴ Ioﾏpositie, iﾐﾏiddels Hegヴa┗eﾐ ┘egeﾐs geHヴek aaﾐ iﾐteヴesse Hij spoﾐsoヴs eﾐ puHliek.  
Eヴ is eIhteヴ eeﾐ sIhadu┘zijde aaﾐ het jaaヴlijks ┘eeヴkeヴeﾐ ┗aﾐ deze さElisaHethaaﾐse さ┘ekeﾐ. Wie ┘eet ﾐog de 
ﾐaaﾏ ┗aﾐ de eeヴste lauヴeaat ┗aﾐ het ヴeIeﾐtste IelloIoﾐIouヴs? Of ┗aﾐ het ┗ioolIoﾐIouヴs? Eﾐ keﾐt u ﾐog de 
laatste zaﾐg- of piaﾐolauヴeaat? Het is u ┗eヴge┗eﾐ als u het hoofd sIhudt. De ┗eelheid aaﾐ IoﾐIouヴs ┗eヴkleiﾐt de 
houdHaaヴheidsdatuﾏ ┗aﾐ de eiﾐdlauヴeaat, ook al zijﾐ eヴ af eﾐ toe uitzoﾐdeヴiﾐgeﾐ die de ヴegel He┗estigeﾐ.  

)o eeﾐ IoﾐIouヴs heeft zijﾐ eigeﾐ gesIhiedeﾐis. 
De Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth┘edstヴijd ┘eヴd iﾐ ヱΓンΑ 
opgeヴiIht oﾐdeヴ de iﾏpuls ┗aﾐ Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth 
┗aﾐ België als eeヴHetooﾐ aaﾐ de BelgisIhe ┗iolist 
EugXﾐe Ysaÿe ふヱΒヵΒ–ヱΓンヱぶ: het EugXﾐe Ysaÿe 
CoﾐIouヴs. Iﾐ ヱΓンΒ ┗oﾐd het eeヴste piaﾐoIoﾐIouヴs 
plaats. 
Iﾐ ヱΓヵヱ ┘eヴdeﾐ de ┘eヴkzaaﾏhedeﾐ heヴ┗at oﾐdeヴ 
de huidige ﾐaaﾏ.  
MaヴIel Cu┗elieヴ ふヱΒΓΓ–ヱΓヵΓぶ ┘eヴd ┗ooヴzitteヴ ┗aﾐ 
het さCoﾐIouヴs Reiﾐe ElisaHethざ. Hij zou dat Hlij┗eﾐ 
tot aaﾐ zijﾐ plotse dood.  
Cu┗elieヴ ┘as eeﾐ zeeヴ iﾐ┗loedヴijke figuuヴ iﾐ de 
hoofdzakelijk Fヴaﾐstalige BelgisIhe ﾏuziek┘eヴeld 
destijds. Hij ┘as ┗ooヴzitteヴ ┗aﾐ de さ“oIiYtY 
Philhaヴﾏoﾐiケue de Bヴu┝ellesざ, stiIhteヴ ┗aﾐ de さJeuﾐesses MusiIales de Bヴu┝ellesざ iﾐ ヱΓヴヰ, eﾐ diヴeIteuヴ ┗aﾐ de 
さFYdYヴatioﾐ Iﾐteヴﾐatioﾐale des Jeuﾐesses MusiIalesざ. Oﾐdeヴ zijﾐ Heleid ┘eヴd het BelgisIhe ﾏuziekle┗eﾐ 
hoofdzakelijk toegespitst op ┘eヴeldHeヴoeﾏde Huiteﾐlaﾐdse ﾏusiIi, ┘at de iﾐtegeヴe Ioﾏpoﾐist-ﾏuziekIヴitiIus 
Willeﾏ Peleﾏaﾐs ふヱΓヰヱ–ヱΓΓヱぶ eeﾐ ┘eヴkelijke hiﾐdeヴﾐis ﾐoeﾏde ┗ooヴ de IaヴヴiXヴe ┗aﾐ oﾐze eigeﾐ solisteﾐ eﾐ 
diヴigeﾐteﾐ. 
)ijﾐ op┗olgeヴ ┘eヴd de Ioﾏpoﾐist LYoﾐ Joﾐgeﾐ, Hヴoeヴ ┗aﾐ de ┗eel Hekeﾐdeヴe Joseph, eﾐ iﾐ ヱΓヶン ┘eヴd die daﾐ 
┘eeヴ opge┗olgd dooヴ MaヴIel Poot uit Vil┗ooヴde, diヴeIteuヴ ┗aﾐ het Bヴusselse Coﾐseヴ┗atoヴiuﾏ, die de 
t┘eetaligheid Hij de pヴoIlaﾏatie ┗aﾐ de eiﾐduitslag iﾐ┗oeヴde, ┘at telkeﾐs op eeﾐ he┗ig Hoegeヴoep ┗aﾐ de 
hoofdzakelijk Fヴaﾐstalige aaﾐ┘ezigeﾐ ┘eヴd oﾐthaald. Na Poot k┘aﾏ EugXﾐe Tヴae┞ die op zijﾐ Heuヴt opge┗olgd 
┘eヴd dooヴ Aヴie ┗aﾐ L┞seHeth. Deze laatste t┘ee ┘aヴeﾐ diヴeIteuヴ ┗aﾐ eeﾐ ┗aﾐ de Koﾐiﾐklijke Coﾐseヴ┗atoヴia: 
Tヴae┞ iﾐ Aﾐt┘eヴpeﾐ, Vaﾐ L┞seHeth iﾐ Bヴussel. Op dit ogeﾐHlik is de ┗ooヴzitteヴ Gilles Leduヴe, algeﾏeeﾐ diヴeIteuヴ 
┗aﾐ Flage┞.  

Het CoﾐIouヴs keﾐt zijﾐ ┗ooヴ- eﾐ tegeﾐstaﾐdeヴs. )ij zijﾐ ﾐiet ﾏet ┘eiﾐigeﾐ die zo eeﾐ 
geHeuヴteﾐis oﾏsIhヴij┗eﾐ als eeﾐ ﾐoodzakelijk k┘aad ┗ooヴ de IaヴヴiXヴe ┗aﾐ ┗ele ﾏusiIi. 
Eeﾐ zalige geHeuヴteﾐis, He┘eヴeﾐ daﾐ ┘eeヴ de aIヴoHateﾐ eﾐ toetseﾐヴiddeヴs oﾐdeヴ de 
ﾏusiIi. Vooヴ aﾐdeヴeﾐ is zo eeﾐ ┘edstヴijd ┘at de z┘aヴe iﾐdustヴie is ┗ooヴ de ﾐatuuヴ: 
ﾐoodzakelijk, ﾏaaヴ helaas ook eeﾐ ﾏilieu┗eヴ┗uileヴ. Het Ioﾏpetitiefoヴﾏat ﾐeeﾏt de 
o┗eヴhaﾐd, eeﾐ gege┗eﾐ ┘aaヴiﾐ je teﾐ slotte ┘oヴdt ﾏeegezogeﾐ. Wie ┗eヴo┗eヴt 
uiteiﾐdelijk de gele tヴui? Vooヴ – of tegeﾐ – het Hヴede puHliek lust eヴ pap ┗aﾐ. 

Het zijﾐ Hedeﾐkiﾐgeﾐ die iﾐ ﾏij opk┘aﾏeﾐ toeﾐ ik ┗aﾐﾏoヴgeﾐ eeﾐ ﾏailtje oﾐt┗iﾐg ┗aﾐ 
eeﾐ Huiteﾐlaﾐdse ﾏeloﾏaaﾐ ﾏet de ┗ヴaag of ik eeﾐ opﾐaﾏe Hezit ┗aﾐ het t┘eede 
piaﾐoIoﾐIeヴto ┗aﾐ Ra┞ﾏoﾐd Che┗ヴeuille ふヱΓヰヱ–ヱΓΑヶぶ, Fヴaﾐstalig Bヴussels Ioﾏpoﾐist, 

laﾐge tijd ┘eヴkzaaﾏ Hij de RTB.  
De ┗ヴageヴ is eeﾐ Bヴitse ┗eヴzaﾏelaaヴ ┗aﾐ opﾐaﾏes ┗aﾐ alle ┗eヴpliIhte IoﾐIeヴti op de di┗eヴse fiﾐales ┗aﾐ het 
Heヴoeﾏde CoﾐIouヴs. Hij Hezit ze alleﾏaal, Hehal┗e eeﾐtje, de ┗iﾐ┞lplaat ﾏet Che┗ヴeuilles t┘eede 
piaﾐoIoﾐIeヴto gespeeld tijdeﾐs de fiﾐale iﾐ ヱΓヵヲ. Die zou oﾐ┗iﾐdHaaヴ zijﾐ.  

ヴ 



Bo┗eﾐdieﾐ Hlijkt ook de paヴtituuヴ ┗aﾐ het He┘uste IoﾐIeヴto ┗eヴd┘eﾐeﾐ ﾐa het faillisseﾏeﾐt ┗aﾐ CeBeDeﾏ  
ふCeﾐtヴe Belge de DoIuﾏeﾐtatioﾐ MusiIaleぶ. Op dit ogeﾐHlik is ﾏeﾐ ┗olop Hezig alle NIR-BRT-BRTN-VRT 
opﾐaﾏes te digitaliseヴeﾐ. MissIhieﾐ ┗iﾐdt ﾏeﾐ daﾐ ook de lakplaat teヴug ﾏet de opﾐaﾏe ┗aﾐ Che┗ヴeuilles 
┘eヴk. Het zou eeﾐ ヴegelヴeIhte ┗oﾐdst zijﾐ. 
ヱΓヵヲ ┘as het jaaヴ ┗aﾐ de ﾐadieﾐ ┘eヴeldHeヴoeﾏde piaﾐist Leoﾐ Fleisheヴ ふヱΓヲΒ–ヲヰヲヰぶ.  
De juヴ┞ ┘as ﾐiet ┗aﾐ de poes. Beヴoeﾏde piaﾐisteﾐ als o.ﾏ. Rudolf Fiヴkusﾐ┞; Aヴthuヴ RuHiﾐsteiﾐ, RoHeヴt 
Casadesus ooヴdeeldeﾐ o┗eヴ t┘aalf joﾐge ﾏeﾐseﾐ.  
Fleisheヴ ┘oﾐ het CoﾐIouヴs ﾏet, Hehal┗e het IoﾐIeヴto ┗aﾐ Che┗ヴeuille, het KeizeヴsIoﾐIeヴto ┗aﾐ Beetho┗eﾐ.  
Het Natioﾐaal Oヴkest ┗aﾐ België stoﾐd oﾐdeヴ de leidiﾐg ┗aﾐ Fヴaﾐz AﾐdヴY, de legeﾐdaヴisIhe Ihef-diヴigeﾐt ┗aﾐ het 
“┞ﾏfoﾐieoヴkest ┗aﾐ het NIR-INR. 

Iﾐ die tijd ┘as de lauヴeaat ook ┗eヴpliIht ﾐog eeﾐ kaﾏeヴﾏuziek┘eヴk te speleﾐ tusseﾐ Heide IoﾐIeヴti iﾐ. Het 
le┗eヴde eヴg laﾐge IoﾐIeヴta┗oﾐdeﾐ op. Wat Fleisheヴ aaﾐ kaﾏeヴﾏuziek HヴaIht, heH ik ふﾐogぶ ﾐiet kuﾐﾐeﾐ 
aIhteヴhaleﾐ. )elf heヴiﾐﾐeヴ ik het ﾏij ﾐiet ﾏeeヴ. 
                                                                                                                                                                                                           

Bijzoﾐdeヴ dat jaaヴ, althaﾐs iﾐ ﾏijﾐ ogeﾐ, ┘as de ┗ieヴde lauヴeaat, 
eeﾐ joﾐge ﾏaﾐ uit Veuヴﾐe, ﾏet ﾐaﾏe Fヴaﾐs Bヴou┘. Hij ┘as aﾏpeヴ 
ヲン ふ°ヱΓヲΓぶ. Hij ┗eヴtolkte het ┗ieヴde piaﾐoIoﾐIeヴto ┗aﾐ Beetho┗eﾐ. 
De t┘aalfde lauヴeaat ┘as de ﾐog joﾐgeヴe Waalse Jaﾐiﾐe Kiﾐet 
ふ°ヱΓンヲぶ. )ij heeft ┗ooヴal ﾐaaﾏ geﾏaakt als pedagoge. Fヴaﾐs 
Bヴou┘ daaヴeﾐtegeﾐ giﾐg eeﾐ heel aﾐdeヴe kaﾐt op.   
Pas afgestudeeヴd aaﾐ het Bヴusselse Coﾐseヴ┗atoヴiuﾏ koﾐ hij als 
lauヴeaat oﾐﾏiddellijk Hegiﾐﾐeﾐ te Hou┘eﾐ aaﾐ zijﾐ 
solisteﾐIaヴヴiXヴe, die heﾏ iﾐ heel ┘at laﾐdeﾐ eﾐ Ioﾐtiﾐeﾐteﾐ 
HヴaIht. Iﾐﾏiddels solliIiteeヴde hij ook heヴhaalde ﾏaleﾐ ﾐaaヴ eeﾐ 
loopHaaﾐ als pedagoog iﾐ eeﾐ ┗aﾐ oﾐze koﾐiﾐklijke Ioﾐseヴ┗atoヴia. 
Dat lukte heﾏ uiteiﾐdelijk tieﾐ jaaヴ lateヴ. Iﾐ ヱΓヶヲ Hegoﾐ hij ﾏet 
eﾐthousiasﾏe aaﾐ het Geﾐtse Coﾐseヴ┗atoヴiuﾏ. Maaヴ al gau┘ 
Hotste hij op de liﾏieteﾐ ┗aﾐ eeﾐ ﾐog ﾐiet aaﾐ de iﾐteヴﾐatioﾐaal 
geldeﾐde ﾐoヴﾏeﾐ aaﾐgepast pedagogisIh opleidiﾐgsHeleid. 

Eﾐ toeﾐ aﾏpeヴ t┘ee jaaヴ lateヴ de La┗al Uﾐi┗eヴsiteit ┗aﾐ QueHeI iﾐ Caﾐada heﾏ eeﾐ pヴofessoヴaat aaﾐHood, 
aaﾐ┗aaヴdde Fヴaﾐs Bヴou┘ deze aaﾐHiediﾐg als eeﾐ godsgesIheﾐk. )ijﾐ IaヴヴiXヴe als IoﾐIeヴtpiaﾐist zou ziIh daﾐ 
ook hoofdzakelijk op Aﾏeヴikaaﾐs gヴoﾐdgeHied afspeleﾐ. Hij ┗oelde eヴ ziIh thuis eﾐ ﾐaﾏ de Caﾐadese 
ﾐatioﾐaliteit aaﾐ iﾐ ヱΓΑヵ. 
Bij oﾐs ┘eヴd Fヴaﾐs Bヴou┘ Hij de ﾏeloﾏaﾐeﾐ eeヴdeヴ eeﾐ heヴiﾐﾐeヴiﾐg, ﾏaaヴ eIht ┗eヴgeteﾐ ┘eヴd hij ﾐiet. Hij 
zetelde als juヴ┞lid iﾐ de Iﾐteヴﾐatioﾐale Wedstヴijd Koﾐiﾐgiﾐ ElisaHeth iﾐ ヱΓヶヴ, ヱΓヶΒ eﾐ ヱΓΓヱ eﾐ iﾐ ヲヰヰヱ ┘eヴd hij 
eヴeHuヴgeヴ ┗aﾐ zijﾐ geHooヴtestad Veuヴﾐe. 
Eﾐ ┗ooヴ zo┗eヴ ik ┘eet eﾐ kaﾐ ﾐagaaﾐ, is hij ﾐog steeds oﾐdeヴ oﾐs.  

Eﾐ o ja, de Hijﾐa ze┗eﾐtig jaaヴ oude lp ﾏet het t┘eede PiaﾐoIoﾐIeヴto ┗aﾐ Ra┞ﾏoﾐd Che┗ヴeuille koesteヴ ik als 
eeﾐ ┘aaヴde┗ol Hezit. )e ┘oヴdt iﾐgespeeld dooヴ het Natioﾐaal Oヴkest ┗aﾐ België oﾐdeヴ leidiﾐg ┗aﾐ de eﾏiﾐeﾐte 
Ioﾏpoﾐist eﾐ diヴigeﾐt Daﾐiël “teヴﾐefeld ふヱΓヰヵ–ヱΓΒΑぶ. “olist is Fヴaﾐs Bヴou┘. Où soﾐt les ﾐeiges d’aﾐtaﾐ... 
Het is eeﾐ eﾐig doIuﾏeﾐt. 

L┗H    

ヵ 



 
KPSKlassiek zorgt ┘eer ┗oor eeﾐ af┘isseleﾐd eﾐ ┗errasseﾐd ﾐieu┘ seizoeﾐ!                                                

Vaﾐaf ヲヵ juﾐi ヲヰヲヲ koﾏeﾐ de aaﾐkoﾐdigiﾐgeﾐ ﾏet toeters eﾐ Helleﾐ oﾐliﾐe                  

op de ┘eHsite ┗aﾐ CC Ter Vesteﾐ. 
 
Noteer alvast 

 ヲΑ augustus ヲヰヲヲ. 
                                                       

Vaﾐaf deze datuﾏ 
 
kaﾐ u ook tiIkets kopeﾐ ┗ia CC Ter Vesteﾐ. 

Iﾐtusseﾐ ge┗eﾐ ┘ij jou, oﾐs trou┘ puHliek, 
                                                                                  

eeﾐ exIlusie┗e iﾐkijk iﾐ oﾐs seizoeﾐ ヲヰヲヲ-ヲヰヲン. 
 

Hou deze data al┗ast ┗rij iﾐ je ageﾐda – ik kijk er ﾐaar uit jullie te ﾏogeﾐ 
┗er┘elkoﾏeﾐ. 
Tot daﾐ, 
LiesHeth  
 

MariﾏHa Solo 
                                                      Liﾐ Chiﾐ-Cheﾐg                                                        Kasteel Corte┘alle 

De ﾏariﾏHa - de grote Hroer ┗aﾐ de ┝┞lofooﾐ - deed pas iﾐ de t┘eede 
helft ┗aﾐ de ヲヰste eeu┘ zijﾐ iﾐtrede iﾐ de ┘ereld ┗aﾐ de klassieke 
ﾏuziek. Dit ┗erHluffeﾐd iﾐstruﾏeﾐt Hespeel je ﾏet ヲ, ヴ of ﾏaar liefst ヶ 
stokkeﾐ. AIroHatie ┗aﾐ het hoogste ﾐi┗eau dus! De Tai┘aﾐees Liﾐ Chiﾐ-
Cheﾐg ┘ooﾐt al jareﾐ iﾐ België. )ijﾐ duizeliﾐg┘ekkeﾐde IarriXre HraIht 
heﾏ ﾏet zijﾐ ﾏariﾏHa oﾐder aﾐdere iﾐ Carﾐegie Hall ふNe┘ Yorkぶ. 
prograﾏﾏa o.a. BaIh, DeHuss┞ eﾐ eigeﾐ Ioﾏposities. 
ﾏet: Liﾐ Chiﾐ-Cheﾐg ふﾏariﾏHaぶ 
ZONDAG ヲヵ SEPTEMBER  | ヱヱ UUR  
 

La Terrasse des AudieﾐIes du Clair de Luﾐe  
                                                          BarHara Baltusseﾐ eﾐ Doriﾐe Mortelﾏaﾐs      Kasteel Corte┘alle 

We kijkeﾐ ┗aﾐop eeﾐ id┞llisIhe plek ﾐaar de ﾏaaﾐ. Weerspiegelt ze oﾐze gedaIhteﾐ? Iﾐ dit op-eﾐ-top 
Fraﾐse LiedreIital ﾏet ┘erkeﾐ ┗aﾐ DeHuss┞, FaurY, DuparI eﾐ PouleﾐI ﾐodigeﾐ sopraaﾐ Doriﾐe 
Mortelﾏaﾐs eﾐ piaﾐiste BarHara Baltusseﾐ je uit oﾏ je ┗erHeeldiﾐg te lateﾐ Hot┗iereﾐ.  
ﾏet: BarHara Baltusseﾐ ふpiaﾐoぶ eﾐ Doriﾐe Mortelﾏaﾐs ふzaﾐgぶ 
ZONDAG ヲン OKTOBER  | ヱヱ UUR  

MusiIa Muﾐdi 
                                                                Studeﾐteﾐ MusiIa Muﾐdi SIhool          Kasteel Corte┘alle 

Iﾐ huﾐ praIhtige sIhool te Waterloo, stooﾏt MusiIa Muﾐdi SIhool 
eﾐkele tieﾐtalle ﾏuzikale geﾐieëﾐ uit Hijﾐa ヲヰ laﾐdeﾐ klaar ┗oor ┗erdere 
studies iﾐ gereﾐoﾏﾏeerde Ioﾐser┗atoria. Joﾐgereﾐ tusseﾐ ヱヲ eﾐ ヱΒ 
jaar ﾏet reeds eeﾐ ┗erplettereﾐd hoog ﾐi┗eau. Je kaﾐ ze aaﾐ het ┘erk 
horeﾐ iﾐ dit Hijzoﾐder oIhteﾐdIoﾐIert ┗ol kaﾏerﾏuziek iﾐ ┗ersIhilleﾐde 
Hezettiﾐgeﾐ  ﾏetf piaﾐo, ┗iool, Iello, alt┗iool, harp eﾐ hoHo. 
ﾏet: Studeﾐteﾐ MusiIa Muﾐdi SIhool 
ZONDAG ヱヱ DECEMBER   l  ヱヱ UUR   i.s.ﾏ. AIadeﾏie Be┗ereﾐ 

ヶ 



Nieu┘jaarsIoﾐIert : Tsjaiko┗skiげs geheiﾏ  
                                    Desguiﾐ K┘artet, Florestaﾐ Bataillie  eﾐ ViI De WaIhter      CC Ter Vesteﾐ 

ViI De WaIhter, eeﾐ HoegHeeld uit de Vlaaﾏse toﾐeel┘ereld, ┗iert zijﾐ Αヰste ┗erjaardag aaﾐ de zijde 
┗aﾐ het Desguiﾐ K┘artet eﾐ piaﾐist Florestaﾐ Bataillie. 
)e ┗ertelleﾐ oﾐs het ﾏerk┘aardige le┗eﾐs┗erhaal ┗aﾐ Piotr Iljitsj Tsjaiko┗ski.             
De ‘ussisIhe tooﾐdiIhter geldt als eeﾐ ┗aﾐ de Helaﾐgrijkste Ioﾏpoﾐisteﾐ die 
‘uslaﾐd ooit gekeﾐd heeft. Hij slaagde eriﾐ de ‘ussisIhe ziel te ┗erHiﾐdeﾐ ﾏet 
West-Europese klassieke ﾏuziek. Iﾐ deze ┗oorstelliﾐg ge┗eﾐ ViI De WaIhter eﾐ 
de ﾏusiIi eeﾐ kijk op Tsjaiko┗skiげs le┗eﾐ aaﾐ de haﾐd ┗aﾐ zijﾐ praIhtige ﾏuziek eﾐ 
die ┗aﾐ tijdgeﾐoteﾐ. 
ﾏet: Desguiﾐ K┘artet ふstrijkk┘artetぶ, Florestaﾐ Bataillie ふpiaﾐoぶ                                            
eﾐ ViI De WaIhter ふ┗ertellerぶ 
ZONDAG Β JANUARI ヲヰヲン | ヱヱ UUR  
 
 

Liedereﾐ ┗aﾐ Do┘laﾐd, PurIell eﾐ Häﾐdel                                                                                                                      
.                                                         Aﾐ Eﾐglishﾏaﾐ iﾐ Belgiuﾏ                                                                      
Liesbeth De┗os & G┘en Cresens                                                                       OC ‘t Klooster  Vraseﾐe 

De ﾏaIhtig ﾏooie liedereﾐ die Johﾐ Do┘laﾐd sIhreef iﾐ de ヱΑde eeu┘ ┘areﾐ soﾐgs, popsoﾐgs a┗aﾐt 
la lettre. Iﾐ die geest gaaﾐ LiesHeth De┗os eﾐ G┘eﾐ Creseﾐs aaﾐ de slag ﾏet ruiﾏte ┗oor 
iﾏpro┗isatie eﾐ iﾐ┗loedeﾐ uit ┗olksﾏuziek. Uiteraard steeds ﾏet het respeIt dat deze soﾐgs 
┗erdieﾐeﾐ. )oﾐder de Heaut┞ uit het oog te ┗erliezeﾐ. Het 
Ioﾐtrast ┗aﾐ eeﾐ ┗irtuoze operazaﾐgeres ﾏet de soﾏs aaieﾐde, 
soﾏs groﾏﾏeﾐde けpiaﾐo des pau┗resげ. 
Elite oﾐ the street. 
A legal Alieﾐ. 
Aﾐ Eﾐglishﾏaﾐ iﾐ Belgiuﾏ. 
ﾏet: LiesHeth De┗os ふsopraaﾐぶ, G┘eﾐ Creseﾐs ふaIIordeoﾐぶ 
i.s.ﾏ. Orde ┗aﾐ BraderiIk 
ZONDAG ヵ FEBRUARI ヲヰヲン | ヱヱ UUR  
 

HoHo -  fagot -  piaﾐo                                             IoloRiet  

Het prograﾏﾏa けIolo‘ietげ Hreﾐgt de ﾏeest spraﾐkeleﾐde eﾐ ┗irtuoze ﾏuziek die ooit ┗oor 
het Hijzoﾐdere trio hoHo, fagot eﾐ piaﾐo ┘erd gesIhre┗eﾐ. Tijdeﾐs dit IoﾐIert ┗ertelleﾐ de 
artiesteﾐ hoﾐderduit o┗er huﾐ iﾐstruﾏeﾐteﾐ eﾐ o┗er de ﾏuziek die u te horeﾐ krijgt.  
De CD die ze roﾐd dit IoﾐIertprograﾏﾏa ﾏaakteﾐ ふけa Tale of ‘eedsげぶ, giﾐg de hele ┘ereld 
roﾐd eﾐ ┘erd iﾐ de ┗akpers op uiterst lo┗eﾐde 
kritiekeﾐ oﾐthaald! 
ﾏet: Braﾏ Nolf ふhoHoぶ, LuI LouHr┞ ふfagotぶ,               
Haﾐs ‘┞Ikel┞ﾐIk ふpiaﾐoぶ 
ZONDAG ヲヶ MAART ヲヰヲン | ヱヱ UUR  

 

Α 



Firguﾐ  'Supernova'                                                                                                                                           

.                               Glazuﾐo┗    S┘erts   ┗oﾐ WeHer                                  Kasteel Corte┘alle 
'Firgun' is eeﾐ oﾐ┗ertaalHaar ┘oord 
uit het HeHreeu┘s eﾐ Hetekeﾐt 
zo┗eel als: けBlij zijﾐ oﾏ het geluk  
dat eeﾐ aﾐder te Heurt ┗altげ.               
Het eﾐseﾏHle is oﾐtstaaﾐ iﾐ het 
┗oorjaar ┗aﾐ ヲヰヱΑ uit studeﾐteﾐ, 
ﾏaar ┗ooral ook ┗rieﾐdeﾐ ┗aﾐ de 
koﾐiﾐklijke Ioﾐser┗atoria ┗aﾐ 
Aﾐt┘erpeﾐ eﾐ Brussel. Iﾐ ヲヰヲヲ ┘oﾐ 
けFirguﾐげ de けSuperﾐo┗a Ioﾏpetitieげ 
iﾐ eigeﾐ laﾐd, georgaﾐiseerd door 
radio Klara.                                                          

Hierdoor ﾏogeﾐ ze  iﾐ het seizoeﾐ ヲヰヲヲ-ヲヰヲン eeﾐ tourﾐee oﾐderﾐeﾏeﾐ laﾐgs tal ┗aﾐ BelgisIhe 
kaﾏerﾏuziekpodia. Iﾐ Be┗ereﾐ Hreﾐgeﾐ ze ﾏuziek ┗aﾐ Glazuﾐo┗, S┘erts eﾐ ┗oﾐ WeHer. 
ﾏet: Eﾏile Sou┗agie ふklariﾐetぶ, Ludo┗iI Bataillie ふ┗ioolぶ, Ciska Vaﾐdelaﾐotte ふ┗ioolぶ, Jasﾏieﾐ Vaﾐ 
Hautheﾏ ふalt┗ioolぶ eﾐ Kariﾐ BroeIkho┗e IHarra ふIelloぶ. 
ZONDAG ヲン APRIL ヲヰヲン |ヱヱ UUR 
 
   

Portraits of ﾏusiI  
Leeﾐ Vaﾐ der Roost & Alexaﾐdra Lelek                                                             Kasteel Corte┘alle 

 
Portraits of ﾏusiI sIhetst je 
┗ersIhilleﾐde portretteﾐ op 
de droﾏerige harp eﾐ de 
ﾏelaﾐIholisIhe Iello. Eeﾐ 
Hrede ┘aaier aaﾐ ﾏuzikale 
pareltjes ﾏet elk eeﾐ eigeﾐ 
┗erhaal, eeﾐ eigeﾐ Heeld. 
Per portret horeﾐ ┘e eeﾐ 
ﾐieu┘ klaﾐkpalet, ┗aﾐ 
Graﾐados tot Johﾐ Williaﾏs. 
Luister ﾏee hoe het peﾐseel 
┗aﾐ kleur ﾐaar kleur daﾐst 
oﾏ het allerﾏooiste portret 
te ┗oorsIhijﾐ te haleﾐ. 
ﾏet: Leeﾐ Vaﾐ der ‘oost 
ふharpぶ, Ale┝aﾐdra Lelek 
ふIelloぶ 
ZONDAG ヴ JUNI ヲヰヲン | ヱヱ U 
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Fietsroute Piet Staut  

                                                                                                                                      Molens van Gaverland 

 

Moleﾐs ┗aﾐ Ga┗erlaﾐd? Waar staaﾐ die? De ﾏoleﾐs Hiﾏpeﾐs eﾐ GauHloﾏﾏe doﾏiﾐeerdeﾐ Hegiﾐ ヲヰe 
eeu┘ ﾐog het straatHeeld op けde ┘eg ﾐaar Ga┗erlaﾐdげ. Dat ze ﾐu ┗erd┘eﾐeﾐ zijﾐ is eeﾐ ┗aststelliﾐg 
tijdeﾐs oﾐze Iulturele fietsroute die ┘e uitstippeldeﾐ iﾐ het kader ┗aﾐ 75 jaar Piet Stautkriﾐg.                       
De route is offiIieel iﾐgeredeﾐ op zaterdag ヲン april, ﾏet ヱヰ deelﾐeﾏers. De folders ﾏet kaartje eﾐ 
ﾐuttige iﾐfo liggeﾐ ﾐu ter HesIhikkiﾐg Hij dieﾐst Toerisﾏe, iﾐ CC Ter Vesteﾐ eﾐ iﾐ Hof ter Welle.          
Ga zelf op oﾐtdekkiﾐg ﾐaar de ヱヰ praIhtige Hordeﾐ ﾏet illustraties eﾐ iﾐfo roﾐd le┗eﾐ eﾐ ┘erk ┗aﾐ 
Piet Staut. De route kaﾐ ook iﾐ stukjes gedaaﾐ ┘ordeﾐ, als de ン5kﾏ iﾐ ééﾐ keer te ┗eel ┗aﾐ je 
kraIhteﾐ ┗raagt.  Zoals te ┗er┘aIhteﾐ is oﾐdertusseﾐ ook al eeﾐ stuk iﾐforﾏatie aIhterhaald                      
door de Ooster┘eel┘erkeﾐ die iﾐ Z┘ijﾐdreIht eeﾐ oﾏleidiﾐg ┗oorzieﾐ.                                                                   
Addeﾐduﾏ eﾐ suggestie voor verkortiﾐg vaﾐ de route hierbij : 

)┘ijﾐdreIht : ┗aﾐaf kﾐooppuﾐt ΓΓ ﾏoet de routeHesIhrij┗iﾐg als ┗olgt gelezeﾐ ┘ordeﾐ :  
 
- kﾐooppuﾐt ΓΓ riIhtiﾐg ヴヶ ふ= VlietHospadぶ 
- VlietHospad eiﾐdigt op T ﾏet Polderstraat 
- ﾐaar R 
- ﾐa ヱΒヰ ﾏ L het Vredespad 
- altijd reIhtdoor ﾐaar kerk )┘ijﾐdreIht 
 
Mogelijke ┘eg┗erkortiﾐg iﾐ Melsele :  
 
- treiﾐhalte Melsele : F ヴ ┗erlateﾐ eﾐ   
  ﾐaar L spoor┘eg kruiseﾐ 
- o┗er de spoor┘eg R ふlaﾐgs spoorぶ 
- ﾐa ヲヵヰ ﾏ trage ┘eg L ﾐeﾏeﾐ 
- Pau┘straat R 
- ﾐa Βヰ ﾏ ふzeHrapadぶ L eﾐ laﾐgs hoﾐdeﾐ┘eide 
- Poﾐjaard┘egel ┗olgeﾐ tot Grote Baaﾐ 
- Grote Baaﾐ kruiseﾐ eﾐ  
  Siﾐt-ElisaHethstraat ┗olgeﾐ tot kerk                        

Γ 



Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

 
 
 
   ONZE SPONSORS :                    
   Joly Tra┗el - reisHureau HOMEVAST -  Vastgoedﾏakelaar   

Sﾏet Vastgoed eﾐ laﾐdﾏeteﾐ Bloeﾏeﾐ  けDe Vier Seizoeﾐeﾐげ 
   Schoonvlieg -  De Kaashoe┗e OptiIluH H┗Ha - optiek         

A‘NO - restauraﾐt Killerdesigﾐ - fotografie & grafisIh oﾐt┘erp  
Be┗erse Baﾐdeﾐ Ceﾐtrale H┗Ha Buys ‘oﾐﾐy Kristieﾐ Merteﾐs – drukkerij              
Ad┗iIo H┗Ha – ┗erzekeriﾐgeﾐ Notaris Joost VerIoutereﾐ  
Café De Mart                                                                                      PatriIe & Caroliﾐe Bohyﾐ geassoIieerde 
De MuﾐIk - elektro & Iadeau ﾐotarisseﾐ 
G. Sﾏet H┗Ha elektrisIhe apparatuur                                            AﾐﾐiIk Goedhuys - klediﾐg 
Tafeltje ‘oﾐd - Brasserie 

   
                                                                                                                                                                                                   
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 
Het lidgeld geldt  van 1 januari tot 31 december.  
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 2022” niet vergeten aub !)                                                                                                                                            

ヱヰ 


