
VOO‘WOO‘D                                                                                         
Wie de ┗oorHije ﾏaaﾐdeﾐ – tijdeﾐs de loIkdo┘ﾐ iﾐ de eerste Ioroﾐagolf ┗aﾐ ﾏaart eﾐ de 
t┘eede golf iﾐ juﾐi – gedaIht had, dat ┘e Hij KPSK iﾐgeslapeﾐ zijﾐ, heeft het ﾏis.                              
De laureateﾐ ┗aﾐ de Prijs Piet Staut ヲヰヱΓ zitteﾐ klaar oﾏ het Laureateﾐsaloﾐ iﾐ oktoHer ┗eel 
luister Hij te zetteﾐ. Oﾐze ﾏuziekprograﾏﾏator heeft alle registers opeﾐgetrokkeﾐ oﾏ toIh 
eeﾐ ┗olledig IoﾐIertseizoeﾐ ヲヰヲヰ-ヲヰヲヱ saﾏeﾐ te stelleﾐ.                                                                              

Het klassiek IoﾐIertprograﾏﾏa ┗aﾐ KPSK zal er iﾐ het ﾐieu┘e seizoeﾐ heel aﾐders uitzieﾐ.                                   
Iﾐ o┗erleg ﾏet CC Ter Vesteﾐ zijﾐ alle IoﾐIerteﾐ iﾐ kasteel Corte┘alle o┗ergeplaatst ﾐaar de sIhou┘Hurg ┗aﾐ 
het IultuurIeﾐtruﾏ. Dit ﾏet het oog op ┗oldoeﾐde afstaﾐd ふヱ,ヵﾏぶ ┗olgeﾐs de Ioroﾐaﾏaatregeleﾐ.                             
Iﾐ de sIhou┘Hurg kuﾐﾐeﾐ ┗olgeﾐs de huidige ┗oor┘aardeﾐ ヱヴヰ ﾏeﾐseﾐ plaats ﾐeﾏeﾐ :                                                      
dus zelfs ﾏeer daﾐ iﾐ de Verlatzaal ┗aﾐ het kasteel.                                                                                                                             
De losse tiIket┗erkoop Hij CC Ter Vesteﾐ start dit jaar – e┗eﾐeeﾐs oﾏ redeﾐ ┗aﾐ de IoroﾐaIrisis – pas op het 
eiﾐde ┗aﾐ de zoﾏer┗akaﾐtie, op ヲΓ augustus. AHoﾐﾐeﾏeﾐteﾐ zijﾐ dit seizoeﾐ ﾐiet ┗oorzieﾐ.                                
Reser┗eer dus ﾏet eeﾐ gerust hart tiIkets ┗oor het IoﾐIert ┗aﾐ u┘ keuze. Iﾐdieﾐ de zaal ┗olzet is,                       
┘ordt eeﾐ ┘aIhtlijst aaﾐgelegd. Naargelaﾐg de pre┗eﾐtieﾏaatregeleﾐ ┗ersoepeleﾐ of ┗erstreﾐgeﾐ,                         
houdeﾐ ┘e u op de hoogte. Bij aﾐﾐulatie ┗aﾐ het IoﾐIert, garaﾐdereﾐ ┘e terugHetaliﾐg ┗aﾐ de tiIkets.                               
Op deze ┘ijze hopeﾐ ┘e toIh dat zo┗eel ﾏogelijk 
ﾏuziekliefheHHers terug kuﾐﾐeﾐ geﾐieteﾐ ┗aﾐ oﾐs klassiek 
ﾏuziekaaﾐHod iﾐ eeﾐ geﾏoedelijke sfeer.                                                                                                                                  
Reizeﾐ eﾐ uitstappeﾐ iﾐ groep staaﾐ e┗eﾐ┘el tijdelijk けoﾐ holdげ                                                                                                                       
tot er groeﾐ liIht gege┗eﾐ ┘ordt ┗oor ﾏeer groepsaIti┗iteiteﾐ.                                                                                                                             
We hopeﾐ dat oﾐze ledeﾐ alle ┗eiligheidsﾏaatregeleﾐ ﾐau┘gezet                                                                                           
┗olgeﾐ eﾐ Hijge┗olg gezoﾐd zijﾐ geHle┗eﾐ.                                                                                                                                           
We rekeﾐeﾐ er daﾐ ook op dat ieder ┗aﾐ heﾐ het lidﾏaatsIhap                                                                                                      
┘il ┗erﾐieu┘eﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ die luttele 20 €                                                                                                                                       
op de gekeﾐde KPSK-rekeﾐiﾐg.                                                                                                                                                             
We daﾐkeﾐ ┗oor het ┗ertrou┘eﾐ eﾐ de iﾐteresse iﾐ oﾐze ┘erkiﾐg.                                                                                                                    
De ┗oorzitter :                                                                                                                                                                                  
CeIile DげHollaﾐder 

 

 

 

 

‘edaItie eﾐ V.U. : CeIile Dげ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   -   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 :  Laureateﾐsaloﾐ  Corte┘alle  -  Bliﾐd Date   Aﾐt┘erpeﾐ                                                                                                                                  
ヴ-ヵ. KPSKlassiek : prograﾏﾏa  septeﾏHer – deIeﾏHer ヲヰヲヰ   CC Ter Vesteﾐ  Be┗ereﾐ                                                                                                                         
ヶ.    Onze Sponsors & KPSK-Reisgenot 2020 



Laureateﾐsaloﾐ ヲヰヲヰ 

 ヱヶ tot ヲヵ oktoHer                                                                                                                   kasteel Corte┘alle 

De kuﾐst┘edstrijd Prijs Piet Staut ヲヰヱΓ ┗oor                                                                                                                   
kleiﾐ sIulptuur ligt al eeﾐ tijdje aIhter oﾐs. 

Er is oﾐdertusseﾐ heel ┘at geHeurd eﾐ de tijdeﾐ                                                                                                                    
zijﾐ erg ┗eraﾐderd, ﾏet de IoroﾐaIrisis.                                                                                                 
Oﾐze IultuurseItor Heeft op zijﾐ groﾐd┗esteﾐ. 

ToIh o┗er┘egeﾐ ┘e oﾏ het Laureateﾐsaloﾐ te                                                                             
orgaﾐisereﾐ iﾐ oktoHer ヱヶ tot ヲヵ oktoHer ふ ヲ W.E.ぶ                                                                                                              
zoals ┗oorzieﾐ iﾐ het ┘edstrijdregleﾏeﾐt. 

Aaﾐ de Β laureateﾐ ┗aﾐ de Prijs Piet Staut ┘ordt hierﾏee de 
kaﾐs geHodeﾐ oﾏ ﾏet ﾏeer ┗aﾐ huﾐ ┘erk ﾐaar Huiteﾐ te 
koﾏeﾐ. Voor de teﾐtooﾐstelliﾐg is ook ﾐu ┘eer de eerste 
┗erdiepiﾐg ┗aﾐ kasteel Corte┘alle gereser┗eerd.  De laureateﾐ 
zijﾐ al┗ast eﾐthousiast oﾏ ﾏee te ┘erkeﾐ.  

De datuﾏ ┗aﾐ de offiIiële opeﾐiﾐg is Hij het ter perse gaaﾐ ┗aﾐ 
oﾐze KPSKraﾐt ﾐog oﾐzeker. Het ┘iﾐﾐeﾐd ┘erk, Kleiﾐe Kiefer 
┗aﾐ Jeroeﾐ VerIru┞sse, zal o┗erhaﾐdigd ┘ordeﾐ aaﾐ het geﾏeeﾐteHestuur, zoals ┗oorzieﾐ iﾐ het 
regleﾏeﾐt. De juiste datuﾏ ┗oor eeﾐ opeﾐiﾐg ┘ordt ﾏeegedeeld iﾐ de uitﾐodigiﾐg, die iﾐ de gege┗eﾐ 
oﾏstaﾐdighedeﾐ ┗oor eeﾐ Heperkt aaﾐtal geﾐodigdeﾐ zal plaats ┗iﾐdeﾐ.  

Fragﾏeﾐt uit de toespraak ┗aﾐ jury┗oorzitter Roﾐ Vaﾐ de Vy┗er 
o┗er het ┘iﾐﾐeﾐd ┘erk:   Grote Prijs Piet Staut ヲヰヱ9 

Kleine Kiefer ┗aﾐ Jeroeﾐ VerIruysse is eeﾐ Heeld ┘aarHij sokkel eﾐ 
sIulptuur ﾐiet ┗aﾐ elkaar ┘eg te deﾐkeﾐ zijﾐ. )ij ┗orﾏeﾐ eeﾐ perfeIt 
geheel.  

De jur┞ ┗er┘ijst iﾐ deze ﾐaar BraﾐIusi die ook dit eeﾐ Helaﾐgrijk 
aspeIt iﾐ zijﾐ ┘erk ┗oﾐd.   

We zieﾐ iﾐ dit Heeld eeﾐ perfeIte s┞ﾏHiose tusseﾐ orgaﾐisIhe eﾐ 
geoﾏetrisIhe ┗orﾏ. De Iiliﾐder als Hasis┗orﾏ ┗aﾐ eeﾐ orgaﾐisIh 
gege┗eﾐ.  De esseﾐtie ┗aﾐ het ┘erk.  

We krijgeﾐ eeﾐ saﾏeﾐspel tusseﾐ struItureﾐ eﾐ gepolijstheid. Het 
zorgt ┗oor eeﾐ Hoeieﾐd spaﾐﾐiﾐgs┗eld iﾐ de Ioﾏpositie. De 
z┘aarheid ┗aﾐ de te┝tureﾐ die als het ┘are ┘ordt opgehe┗eﾐ door 
de pure Iiliﾐder┗orﾏeﾐ. Ook al ┘eteﾐ ┘ij dat de Heeldhou┘er deze 
Iiliﾐders iﾐ zijﾐ Hasis┗orﾏ heeft iﾐgeHraIht ge┗eﾐ zij de suggestie dat 
zij orgaﾐisIh uit het Heeld groeieﾐ. 

Dit is Heeldhou┘eﾐ iﾐ zijﾐ letterlijke Hetekeﾐis, kappeﾐ iﾐ steeﾐ. 

De geﾏeeﾐte ﾏag ziIh ┗ereerd ┗oeleﾐ iﾐ het ┗er┘er┗eﾐ ┗aﾐ dit sterk ┘erk, eeﾐ ﾏooie aaﾐ┘iﾐst iﾐ 
eeﾐ groeieﾐde IolleItie. 
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BLIND DATE :  Portretteﾐ ﾏet Hlikkeﾐ eﾐ Hlozeﾐ.  

Vaﾐ ヱヴ ﾏaart ヲヰヲヰ tot ンヱ deIeﾏHer ヲヰヲヰ                                          Sﾐijders&RoIkoxhuis  Aﾐtwerpeﾐ 

Eeﾐ faﾐtastisIhe teﾐtooﾐstelliﾐg op ヴ ┗ersIhilleﾐde loIaties, oorsproﾐkelijk ┗oorzieﾐ iﾐ                                         
de  Keizerskapel,  St.- Carolus Borroﾏeuskerk,  Museuﾏ Vleeshuis eﾐ Sﾐijders&RoIkoxhuis.  

Door de ﾐieu┘e Coroﾐa-ﾏaatregeleﾐ zijﾐ drie loIaties gesloteﾐ eﾐ Hlijft alleeﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg 
Sﾐijders & RoIkoxhuis opeﾐ.  

Maar … deze laatste is eIht de ﾏoeite ┘aard.  Bestel daﾐ ook tijdig u┘ tiIket door iﾐ te loggeﾐ                         
op “ Bliﾐd Date “  - teﾐtooﾐstelliﾐg    praktisIhe iﾐfo.                                                            
https://┘┘┘.sﾐijdersroIkoxhuis.He/┘at-is-er-te-zieﾐ/teﾐtooﾐstelliﾐg-┗er┘aIht/ンΑヶ-Hliﾐd-date 

Vraag Hij het Hiﾐﾐeﾐgaaﾐ iﾐ het Sﾐijders & RoIkoxhuis, geHruik te kuﾐﾐeﾐ ﾏakeﾐ ┗aﾐ de aaﾐ┘ezige 
taHlets. RiIht je taHlet op eeﾐ kuﾐst┘erk eﾐ je krijgt eeﾐ ﾏassa iﾐforﾏatie o┗er het ┘erk.  

De portretteﾐ zijﾐ ┗aﾐ eeﾐ zeer hoge k┘aliteit, ook ┗aﾐ soﾏs ﾏiﾐder Hekeﾐde kuﾐsteﾐaars, ﾏaar ook 
oﾐze grote ﾐaﾏeﾐ zijﾐ ruiﾏsIhoots aaﾐ┘ezig. Eeﾐ aaﾐrader!  

 

NOTA : Al deze ┘erkeﾐ Hehoreﾐ toe aaﾐ de PHOEBUS Fouﾐdatioﾐ.                                                                                    
Eeﾐ stiIhtiﾐg ﾐaar AﾐgelsaksisIh reIht, gestiIht door Ferﾐaﾐd eﾐ Kariﾐe Huts ふKatoeﾐﾐatieぶ. 

De stiIhtiﾐg is eeﾐ oﾐafhaﾐkelijke ┗eﾐﾐootsIhap eﾐ haar Hezittiﾐgeﾐ kuﾐﾐeﾐ ﾐooit teﾐ ┗oordele ┗aﾐ 
Katoeﾐﾐatie of de faﾏilie Huts ┘ordeﾐ geHruikt.                                                                                                                  
Bekijk de iﾐforﾏatie o┗er de stiIhtiﾐg eeﾐs op Wikipedia ! ! 

De faﾏilie Huts heeft op deze ﾏaﾐier, door iﾐ┗esteriﾐgeﾐ ┗aﾐ ﾏiljoeﾐeﾐ, reeds oﾐtelHare 
kuﾐst┘erkeﾐ ﾐaar Vlaaﾐdereﾐ gehaald. SIhittereﾐd! 

We zijﾐ de faﾏilie Huts zeer daﾐkHaar.  
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KPSK KLASSIEK ヲヰヲヰ - ヲヰヲヱ 

Het klassiek IoﾐIertprograﾏﾏa ┗aﾐ KPSK zal er iﾐ het ﾐieu┘e seizoeﾐ heel aﾐders uitzieﾐ. 

KPSK Klassiek garandeert je veiligheid ! Je mag er zeker van zijn dat een concertbezoek     
veiliger verloopt dan wandelen in een drukke winkelstraat, een reis met het vliegtuig of een 
bezoek aan het strand.                                                                                                                                                                       
Alle concerten gaan door in de grote zaal van het CC Ter Vesten                                                                                   
om genoeg verspreiding te garanderen. 
In deze krant vind je de programmatie tot en met december 2020.  
 
Tickets kan je bestellen op volgende momenten : 
 
- Vanaf 29 augustus voor het concert van 27 september - Coronation 
- Vanaf 11 oktober voor het concert van 20 november - A tale of reeds  
- Vanaf 8 november voor het concert van 6 december - Jozef De Beenhouwer 
 
Wij kijken er zo naar uit je allen weer te zien.  
Steun onze artiesten en laat zien dat je er nog bent. 
Kom genieten en vergeet even de wereld om ons heen. 
 
Liefs, Liesbeth  
 

 LiesHeth De┗os eﾐ G┘eﾐ Creseﾐs                                                                             Coroﾐatioﾐ 

zoﾐdag ヲ7 septeﾏber oﾏ ヱヱ uur                                                                             CC Ter Vesteﾐ 

 

Co┗id-ヱ9 heeft oﾐze ┘ereld 
┗eraﾐderd. De ﾏuzikaﾐt Hleef 
aaﾐ de zijlijﾐ staaﾐ. Moﾐdeﾐ 
┘erdeﾐ gesﾐoerd eﾐ zaleﾐ 
gesloteﾐ. Dit « Coroﾐatioﾐ » 
IoﾐIert ┘ordt eeﾐ Hekroﾐiﾐg. 
Eeﾐ oﾐtroereﾐd ┘eerzieﾐ ﾏet 
het iﾐstruﾏeﾐt; de ﾏeﾐselijke 
steﾏ eﾐ de ┗eelzijdige 
ﾏelaﾐIholie ┗aﾐ eeﾐ 
aIIordeoﾐ ﾏeesterlijk 
Hespeeld door de aloﾏ 
geprezeﾐ G┘eﾐ Creseﾐs.  
Sopraaﾐ LiesHeth De┗os eﾐ 
G┘eﾐ Creseﾐs Hreﾐgeﾐ de 

zaal ┗aﾐ II Ter Vesteﾐ ┘eer tot le┗eﾐ ﾐa haar korte zoﾏerslaap. Ook ziﾐ iﾐ eeﾐ ┘edergeHoorte?  

Met LiesHeth De┗os eﾐ G┘eﾐ Creseﾐs 

ヱΑ -  ヱヶ -  ヱ4 -  9 EUR  i.s.ﾏ. Koﾐ. Piet Stautkriﾐg                                                                         www.kpsk.be 
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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 ヲヰ ﾐo┗eﾏHer  ヲヰ u.                                                                      Heilig Kruiskerk  Vraseﾐe                      
Zoﾐdag ヲヲ ﾐo┗e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 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 6 deIeﾏHer oﾏ ヱヱ.ヰヰ u.                                                                               CC Ter Vesteﾐ 
 

Iﾐ de haﾐdeﾐ ┗aﾐ Jozef De Beeﾐhou┘er 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                                                                             
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Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

 
 KPSK – 2020 -  Reisgeﾐot !!! 
                                                                                                                                                                                                 
 
 
REISGENOT!!??  Oﾐze reis ﾐaar Dresdeﾐ eﾐ WitteﾐHerg ﾏoesteﾐ ┘e aﾐﾐulereﾐ.                                                    
Eﾐ de toekoﾏst? Voorlopig kuﾐﾐeﾐ ┘e ﾐiets plaﾐﾐeﾐ.  Iedere dag ┗eraﾐdereﾐ de iﾐziIhteﾐ.                                      
Iedere dag is er eeﾐ ﾐieu┘e e┗olutie.      

De reisseItor ┘erd eﾐ ┘ordt zeer z┘aar getroffeﾐ. Duizeﾐdeﾐ ┗liegtuigeﾐ staaﾐ                                  
aaﾐ de groﾐd.  ReisageﾐtsIhappeﾐ, hotels, restauraﾐts, sluiteﾐ de deureﾐ.  

Voorlopig of zelfs defiﾐitief.  

Voor het reizeﾐ ziet de toekoﾏst er “ groeﾐ – roodkleurig “                                                                                                              
ﾏaar iﾐ elk ge┗al ﾐiet “ rooskleurig “ uit.  

 
 
.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 2020-2021” of  “Nieuw lid 2020-2021” niet vergeten aub !)     
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