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                                                                        DECEMBE‘ ヲヰヱヶ 

 

WOO‘D VOO‘AF 

Beste ┗ヴieﾐdeﾐ, 

Dit jaaヴ Hestaat de Koﾐiﾐklijke Piet Stautkriﾐg 70 jaar. 

Eeﾐ ヴespeItaHele oudeヴdoﾏ ┗ooヴ eeﾐ ┗eヴeﾐigiﾐg. Ook 
oﾐdeヴgetekeﾐde heeft eeﾐ ヴespeItaHele oudeヴdoﾏ, eﾐ                         
heeft daﾐ ook Heslist dat, iﾐdieﾐ de KPSK eヴ ﾐog Αヰ jaaヴ                                               
┘il Hij doeﾐ, ┗eヴ┗aﾐgiﾐg ﾐoodzakelijk is. 

 

Tot ﾏijﾐ gヴote ┗ヴeugde ┘eヴd op de laatste Hestuuヴs┗eヴgadeヴiﾐg 
Hestuuヴslid CeIile D’Hollaﾐder uﾐaﾐieﾏ als ﾐieu┘e ┗ooヴzitteヴ 
┗eヴkozeﾐ.  Op ヱ jaﾐuaヴi ヲヰヱΑ tヴeedt ze iﾐ fuﾐItie.  CeIile is iﾐ de 
Iultuヴele ﾏiddeﾐs eeﾐ goed gekeﾐde figuuヴ, ┘as jaヴeﾐlaﾐg 
┘eヴkzaaﾏ iﾐ het CC Teヴ Vesteﾐ eﾐ sedeヴt ┗eヴsIheideﾐe jaヴeﾐ eeﾐ 
ge┘aaヴdeeヴd Hestuuヴslid ┗aﾐ oﾐze Kヴiﾐg. 

Als ┗ooヴzitteヴ ﾐeeﾏ ik oﾐtslag ﾏaaヴ Hlijf aItief ﾏeewerkeﾐ als 
Hestuuヴslid eﾐ zal, saﾏeﾐ ﾏet Hugo Piケueuヴ, o.a. de Iultuヴele reizeﾐ 
plaﾐﾐeﾐ. 

                                                         Jaﾐ We┞eヴs,  ┗ooヴzitteヴ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
‘edaItie eﾐ V.U. : Jaﾐ We┞eヴs 
La┞-out : GilHeヴt Coヴﾐelis  -  ヴΑe jaaヴgaﾐg. 
SeIヴetaヴiaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗eヴeﾐ                                                                
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   iﾐfo@kpsk.He    -    ┘┘┘.kpsk.He                                                                           
IBAN ヴek.ﾐヴ.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode K‘EDBEBBXXX   

                                                                                                                                                                ヱ                                                       

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏeヴ :  

    ヲ.  KPSK Αヰ                                            aヴtikel ┗aﾐ ‘olf DuIhaﾏps 
    ン.  Beeldeﾐde kuﾐsteﾐ                        sIheﾐkiﾐg Heeld けVヴijheidげ - e┝po 
    ヴ.  ‘eizeﾐ                                               Nooヴd-Poヴtugal  
    ヵ.                                                             Caﾐada 
    ヶ.  KPSKlassiek   .                                  Nieu┘jaaヴsIoﾐIeヴt                                                  .     .  .   …     
….Α.                                                             Tauヴusケuaヴtet   -  MLSO                                                                          
.   Β.   MLSO                                                ┘edstヴijd kuﾐsteﾐaaヴs                                                                                
..  Γ.   WitteﾐHeヴg                                      Lutheヴstadt ヵヰヰ jaaヴ                                                                        
..ヱヰ.   Oﾐze Spoﾐsoヴs 





Beeldende Kunsten :  Frederik Tinck  –  schenking beeld ‘Vrijheid’              

Het Laureatensalon van de Prijs Piet Staut klein sculptuur 2015 heeft nog een 
onverwacht gunstige en vooral kunstige nasleep gekend. Eén van de 
laureaat-exposanten, Frederik Tinck, winnaar van de KPSK-
ledenprijs, kwam op het schitterende idee om zijn genomineerde 
witmarmeren sculptuur ‘Vrijheid’ na afloop van de tentoonstelling aan 
de gemeente Beveren te schenken. Als enige voorwaarde stelde hij 
dat - bij de keuze van de locatie voor het beeld - de band  met de Piet 
Stautkring duidelijk moet zijn.   De gemeente heeft – bij monde van 
archivaris Carine Goossens en schepen van cultuur Johan Smet – dit 
royale geschenk aanvaard. De officiële aanvaardingsprocedure is in 
gang gezet.  

Een korte biografie van onze veelzijdige KPSK-kunstenaar. 
Frederik Tinck werd geboren op 9 maart 1951. Hij volgde les aan de 
Academie voor Schone Kunsten te Sint-Niklaas en leerde nadien ook 
letterkappen bij Stephanie Busard en beeldhouwen bij Karel Van Roy. 
Hij volgt momenteel een Masteropleiding Kunstwetenschappen en 
Beeldende Kunsten en Architectuur aan de Universiteit van Gent. In zijn vrije tijd is hij als museumgids voor Vlaanderen 
actief in het Groeninge-, Memling- en Gruuthusemuseum te Brugge en het Museum van Deinze en de Leiestreek. Hij 
specialiseerde zich als museumgids voor blinden en slechtzienden. 

Uit het juryverslag over het beeld ‘Vrijheid’, waarmee hij de KPSK-ledenprijs won : 
 ‘De jury zag in dit metaforisch beeld verschillende bewerkingen van de steen die in één harmonieuze beweging uitkomen, 
waarbij het essentiële van de schijnbaar onafgewerkte delen een belangrijk spanningsveld oproept. Vanuit de materie 
evoceert de steen gewichtloosheid. De term ‘ontsnappen’ versterkt het ‘Icarusgevoel.’  

De gemeente Beveren verwerft met deze gulle schenking een prachtig kunstwerk dat de band met de Piet Stautkring eens 
te meer versterkt.     C.D. 

 
Eigen expo’s KPSK voorjaar 2017                                                        Kasteel Cortewalle en Huize De Rop 

De aanvragen tot deelname aan het klassiek of experimenteel salon in 2017 stromen volop binnen. 
Tot nog toe zijn er voor het klassiek salon niet minder dan 31 aanvragen tot deelname. 17 leden-kunstenaars namen vorig 

jaar niet of nog nooit eerder deel en die zijn dus zeker van hun 
deelname in maart 2017. Om praktische redenen willen we het 
totale aantal deelnemers echter beperken tot 25.  
We zullen de laatste inschrijvers die vorig jaar ook al 
deelnamen eventueel doorverwijzen naar het experimenteel 
salon als hun werk  daarin past of naar het vakantiesalon met 
zijn eigen specifieke voorwaarden of  vragen hun deelname 
een jaartje uit te stellen. 
Voor het experimenteel salon zijn er  momenteel al 6 in-
schrijvingen. 
Uiterste inschrijfdatum voor het klassiek salon is  
31 december 2016. (18-26 maart 2017 - Cortewalle) 
Uiterste inschrijfdatum voor het experimenteel salon is  
1 januari 2017. (22-30 april 2017 – Huize De Rop) 
Wacht dus niet langer om uw  kandidatuur voor een van de                   

beide salons te melden als u er in de lente van 2017 bij wil zijn !  
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KPSK-reis ヱ :  NOORD-PORTUGAL :  ┗aﾐ ヲヴ  t/ﾏ ンヱ ﾏei ヲヰヱΑ                        
..                                                                                                                            ふΒ dageﾐぶ 

De KPSK orgaﾐiseert dus eeﾐ reis ┗aﾐ eeﾐ ┘eek ﾐaar Portugal eﾐ ﾏeer iﾐ het Hijzoﾐder ﾐaar de stad 
Porto eﾐ het ﾐoordeﾐ ┗aﾐ Portugal. Er zijﾐ reeds eeﾐ ヱΒ-tal deelﾐeﾏers die iﾐteresse heHHeﾐ ┗oor 
deze reis eﾐ dus zal de reis ┘el degelijk plaats heHHeﾐ. Ter ┗oorHereidiﾐg Heﾐ ik saﾏeﾐ ﾏet ﾏijﾐ 
eIhtgeﾐote tijdeﾐs het Allerheiligeﾐ┗erlof de streek ﾐog eeﾐs gaaﾐ ┗erkeﾐﾐeﾐ. 

Het prograﾏﾏa ziet er uit als volgt: 

Woeﾐsdag ヲヴ ﾏei: 

VluIht ﾏet Brussels Airliﾐes : Zaveﾐteﾏ ヱヰ.ヴヰ uur – aaﾐkoﾏst ヱヲ.ヱヰ uur. Eeﾐ uur tijd┗ersIhil.           
Met de Hus ふte oﾐzer HesIhikkiﾐg gedureﾐde ヵ dageﾐぶ ﾐaar het aaﾐgeﾐaﾏe stadje Barcelos,                      
┘aar ┘e ヲ ﾐaIhteﾐ zulleﾐ ┗erHlij┗eﾐ. 

Doﾐderdag ヲヵ ﾏei ふO.L.H. Heﾏel┗aart, ﾏaar iﾐ Portugal geeﾐ feestdagぶ: 

We Hezoekeﾐ Poﾐte de Liﾏa eﾐ zijﾐ ﾏiddeleeu┘se Hrug, Viaﾐo da Castelo, eﾐ daarﾐa Braga.              
Iﾐ Braga ┘ordeﾐ de jaarlijkse feesteﾐ gehoudeﾐ, die aaﾐ┗aﾐgeﾐ op ヲン ﾏei eﾐ huﾐ hoogtepuﾐt 
Hereikeﾐ op zoﾐdag ヲΑ ﾏei. Daaroﾏ ┗erHlij┗eﾐ ┘e ﾐiet iﾐ Braga zelf. We zulleﾐ oﾐs prograﾏﾏa 
flexiHel aaﾐpasseﾐ, zodat ┘e ﾏiﾐsteﾐs eeﾐ deel ┗aﾐ de feestelijkhedeﾐ kuﾐﾐeﾐ ﾏeeﾏakeﾐ.              
We Hezoekeﾐ de kathedraal, het ﾏuseuﾏ eﾐ het HissIhoppelijk paleis. 

Vrijdag ヲヶ ﾏei: 

Iﾐ de ┗oorﾏiddag Hezoek aaﾐ Braga. Verder Hezoekeﾐ ┘e het Hede┗aartsoord eﾐ heiligdoﾏ Doﾏ 
Jesus ***.  ’s A┗oﾐds logereﾐ ┘e iﾐ Guiﾏaraes, eeﾐ praIhtige oude stad. 

Zaterdag ヲΑ ﾏei: 

Bezoek aaﾐ Casa Mateus *** eeﾐ sIhittereﾐd ┘ijﾐdoﾏeiﾐ ﾏet praIhtige tuiﾐeﾐ eﾐ eeﾐ ┘oﾐiﾐg die iﾐ 
feite eeﾐ kleiﾐ paleis is.  Afdaliﾐg ﾐaar de Douro-┗allei, ┘ijﾐ proe┗eﾐ, laﾐgs de Douro. ’s A┗oﾐds 
o┗erﾐaIhteﾐ ┘e iﾐ Laﾏego, eeﾐ stadje ┗aﾐ ヲヰ.ヰヰヰ iﾐ┘oﾐers, gelegeﾐ tusseﾐ de ┘ijﾐgaardeﾐ iﾐ de 
Douro-┗allei. 

Zoﾐdag ヲΒ ﾏei: 

O┗er Aﾏaraﾐte rijdeﾐ ┘e ﾐaar Porto *** ┘aar ┘e zulleﾐ ┗erHlij┗eﾐ tot oﾐs ┗ertrek. De ┗olgeﾐde 
dageﾐ ┘aﾐdeleﾐ ┘e door de sfeer┗olle strateﾐ, Hezoekeﾐ kerkeﾐ, ﾏusea eﾐ ┗ergeteﾐ de 
┘iﾐkelstrateﾐ ﾐiet. We rijdeﾐ roﾐd ﾏet de ouder┘etse traﾏ - soﾏﾏige ﾐog ┗aﾐ Britse eﾐ BelgisIhe 
ﾏakelij -, doeﾐ eeﾐ HoottoIht op de Douro eﾐ le┗eﾐ daar ン dageﾐ けop zijﾐ Portugeesげ. 

Woeﾐsdag ンヱ ﾏei: 

We ┗ertrekkeﾐ huis┘aarts eﾐ koﾏeﾐ iﾐ Brussel aaﾐ oﾏ ヱヶ.ヱヰ uur, ┘aar de Hus oﾐs zal op┘aIhteﾐ 
oﾏ oﾐs terug ﾐaar Bevereﾐ te Hreﾐgeﾐ.                                                                                                                                                                                                                      
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Praktische iﾐforﾏatie : 

We ┗erHlij┗eﾐ iﾐ ン- of ヴ-sterreﾐ hotels, iﾐ half peﾐsioﾐ. 

Kostprijs? Nog ﾐiet gekeﾐd. De Iorrespoﾐdeﾐt ┗aﾐ Jol┞ Tra┗el ┗raagt op dit ﾏoﾏeﾐt prijzeﾐ op Hij 
hotels eﾐ HusﾏaatsIhappijeﾐ. 

Maar ruiﾏ gerekeﾐd zal deze reis zeker ﾏiﾐder daﾐ ヱ.ヱヰヰ € kosteﾐ. 

IﾐsIhrij┗iﾐg kaﾐ geHeureﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰヰ,ヰヰ € per persooﾐ  op de rekeﾐiﾐg ┗aﾐ de KPSK                                    
BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さPortoざ. 

 

KPSK-reis ヲ : U“A – CANADA  : ヲン augustus tot ヱヴ septeﾏHer ヲヰヱΑ  ふヲン dageﾐぶ 

 

Plaﾐﾐiﾐg :    We ┗liegeﾐ ┗aﾐ Aﾏsterdaﾏ reIhtstreeks ﾐaar Seattle ふWashiﾐgtoﾐ Stateぶ                          .                
.                      eﾐ kereﾐ ook ┗aﾐ daaruit terug.      

Vertrek )a┗eﾐteﾏ ヱヰ.ンヵ u. ふ–>  ┗ia  Aﾏsterdaﾏぶ .                                                                                        
Aaﾐkoﾏst Seattle : zelfde dag oﾏ ヱヴ.ヱヱ u.  ふ ﾏaar ┘el ﾏet Γ uur tijds┗ersIhil ぶ 

Iﾐ grote lijﾐeﾐ zal het prograﾏﾏa er als volgt uitzieﾐ: 

Seattle – ferr┞ ﾐaar VaﾐIou┗er Islaﾐd – ViItoria – Tofiﾐo ふNPぶ – VaﾐIou┗er – Kaﾏloops – Wells Gra┞ 
Pro┗iﾐIial Park – Mouﾐt RoHsoﾐ  PP– Jasper NP – IIefield Park Wa┞  NP– Lake Louise – Baﾐff – Yoho 
NP – Kooteﾐa┞ NP – Watertoﾐ NP – terug USA Hiﾐﾐeﾐ – GlaIier NP – Cooulee  Daﾏ – North CasIades 
NP - Seattle.      

De USA eﾐ zeker Caﾐada eﾐ de strekeﾐ die ┘e Hezoekeﾐ zijﾐ ﾐiet goedkoop.                                  
Verplaatseﾐ zulleﾐ ┘e oﾐs ﾏet ヲ Husjes, elk theoretisIh ┗oorzieﾐ ┗oor ヱヲ persoﾐeﾐ.                            
Oﾏ┘ille ┗aﾐ het Ioﾏfort Heperkeﾐ ┘e het aaﾐtal iﾐzitteﾐdeﾐ tot Β persoﾐeﾐ.                                                      
Op die ﾏaﾐier Hespareﾐ ┘e de grote kost ┗oor eeﾐ autoHus + gids. 

De e┝aIte kostprijs ┗aﾐ deze reis  kuﾐﾐeﾐ ┘e ﾐu ﾐog ﾐiet heleﾏaal Herekeﾐeﾐ ﾏaar zal toIh roﾐd de 
ヴ.ヰヰヰ € per persooﾐ Hedrageﾐ iﾐ t┘eepersooﾐskaﾏer. Eeﾐ ééﾐpersooﾐskaﾏer ?? 

Iﾐbegrepeﾐ zijﾐ :    ┗luIhteﾐ  –  ┗er┗oer  –  hotels  –  half peﾐsioﾐ  –  iﾐkoﾏgeldeﾐ  –  ┗eerHoteﾐ. 

Wie geïﾐteresseerd is, kaﾐ ﾏij eeﾐ seiﾐtje ge┗eﾐ ふj┘e┞ers@ﾏ┞oﾐliﾐe.Heぶ.                                                 
Daﾐ stuur ik je het ┗erslag door ┗aﾐ oﾐze laatste faﾏiliereis ﾐaar die oﾏge┗iﾐg.                                             
Die giﾐg door iﾐ het jaar ヲヰヱヰ.  ふMijﾐ eerste Hezoek dateert ┗aﾐ ヱΓヵΑ !ぶ 

Wie ﾐu ┘eﾐst iﾐ te sIhrij┗eﾐ, kaﾐ dit doeﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヲヵヰ € per persooﾐ op rekeﾐiﾐg           
BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン ┗aﾐ de KPSK ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さCaﾐadaざ.                                                       
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Taurus Quartet & Liesbeth Devos 
zoﾐdag ヲヶ feHruari ヲヰヱΑ  ヱヱ u.  kasteel Corte┘alle    
 Luft ┗oﾐ aﾐdereﾏ Plaﾐeteﾐ                                    
De ┗isioﾐaire eﾐ ﾏoderﾐ 
aaﾐdoeﾐde iﾐtroduItie ┗aﾐ 
Mozarts Heroeﾏde 
ﾐegeﾐtieﾐde strijkk┘artet 
leidde tot de Hijﾐaaﾏ 
dissonantenkwartet, hier 
alludereﾐd op de greﾐzeﾐ ┗aﾐ 
de harﾏoﾐie. Het t┘eede 
strijkk┘artet ┗aﾐ SIhöﾐHerg 
┘ordt HesIhou┘d als hét 
keerpuﾐt iﾐ de ﾏuziekgesIhiedeﾐis.  
Iﾐ de eerste t┘ee deleﾐ Hereikeﾐ de roﾏaﾐtiek eﾐ de harﾏoﾐie huﾐ greﾐzeﾐ. Voor SIhöﾐHerg 
is er daarﾐa geeﾐ ┘eg ﾏeer terug. Iﾐ het ┗ierde deel ziﾐgt Liesbeth Devos ééﾐ ┗aﾐ de ﾏeest 
oﾐtroereﾐde fraseﾐ uit de ﾏuziekliteratuur: “Ich fühle Luft voﾐ aﾐdereﾏ Plaﾐeteﾐ”. 
 
Met: Wietse Beels ふvioolぶ, LiesHeth Baelus ふvioolぶ, VinIent Hepp ふaltvioolぶ,             
Martijn Vink ふIelloぶ, LiesHeth Devos ふsopraanぶ                                                
 
================================================================== 
               
                                       MLSO  OP ZOEK NAAR KUNST !! 
___________________________________________________________________________ 
 
MLSO : De MaatsIhappij ┗oor het Ha┗eﾐ, Groﾐd- eﾐ IﾐdustrialisatieHeleid ┗aﾐ het 
LiﾐkersIheldeoe┗ergeHied, of kort┘eg MaatsIhappij LiﾐkersIheldeoe┗er, staat siﾐds ヱΓΒヲ iﾐ 
┗oor het Heheer eﾐ groﾐdHeleid ┗aﾐ de Waaslaﾐdha┗eﾐ. De Helaﾐgrijkste aIti┗iteiteﾐ zijﾐ het 
Hou┘rijp ﾏakeﾐ ┗aﾐ groﾐdeﾐ, het ┗erleﾐeﾐ ┗aﾐ IoﾐIessies aaﾐ Hedrij┗eﾐ, ┗er┘er┗eﾐ ┗aﾐ 
groﾐdeﾐ eﾐ de o┗erheid ad┗isereﾐ roﾐd de uitHreidiﾐg ┗aﾐ het ha┗eﾐgeHied. 
 
Oﾏ Hij de heriﾐriIhtiﾐg  huﾐ kaﾐtoreﾐ eeﾐ speIiale touIh te ge┗eﾐ, zoekt MLSO lokale 
kuﾐsteﾐaars die huﾐ ┘erk eeﾐ jaar teﾐtooﾐ ┘illeﾐ stelleﾐ iﾐ de ┗erﾐieu┘de kaﾐtoreﾐ. 
Meer info op volgende blz. 
 
OPROEP : 
 
Beste kuﾐsteﾐaars, 
Wij zoudeﾐ graag zieﾐ dat eeﾐ aaﾐtal ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ hieraaﾐ ﾏee┘erkeﾐ.  
Wij klageﾐ ﾐu regelﾏatig het feit aaﾐ dat er te ┘eiﾐig Heroep ┘ordt gedaaﾐ op lokale kuﾐsteﾐaars 
oﾏ offiIiële geHou┘eﾐ te ┗erfraaieﾐ.  
Dus doe ﾏee !! 
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Lutherstadt – Wittenberg    500 jaar  ! 
 
Het jaar ヲヰヱ7 ┘ordt ┗oor WitteﾐHerg eeﾐ hoogtepuﾐt. Op ンヱ oktoHer ヱ5ヱ7, dus 5ヰヰ jaar 
geledeﾐ, ﾐagelde Luther zijﾐ 95 さThesenざ aaﾐ de poort ┗aﾐ de kerk. Daardoor ┗eraﾐderde de 
kerkelijke ┘ereld, startte de reforﾏatie ﾏet eﾐorﾏe ge┗olgeﾐ iﾐ politiek, ┘eteﾐsIhap, kuﾐst 
eﾐ Iultuur. 
Veleﾐ oﾐder oﾐs deﾐkeﾐ zeker terug aaﾐ oﾐze reizeﾐ ﾐaar WitteﾐHerg, oﾐze deelﾐaﾏe aaﾐ de 
feestelijkhedeﾐ さLuthers Hochzeitざ, de teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ door oﾐze kuﾐsteﾐaars iﾐ het さAlter 
Rathausざ, de heIhte ┗rieﾐdsIhapsHaﾐdeﾐ die oﾐtstoﾐdeﾐ. 
Vele Lutheraﾐeﾐ zulleﾐ iﾐ ヲヰヱ7 eraaﾐ houdeﾐ oﾏ de さLutherstadtざ ふ┗ooral WitteﾐHerg, 
EisleHeﾐ eﾐ Maﾐsfeldぶ te Hezoekeﾐ, ┘aar heel ┘at feestelijkhedeﾐ op tou┘ ┘ordeﾐ gezet. 
Eiﾐd ﾏei ヲヰヱ7 ┘ordt de さEvangelische Kirchentagざ gehoudeﾐ iﾐ Berlijﾐ eﾐ WitteﾐHerg 
Iﾐ gedaIhteﾐ zulleﾐ ┘e oﾐze ┗rieﾐdeﾐ iﾐ WitteﾐHerg steuﾐeﾐ eﾐ ┘ij ┘eﾐseﾐ heﾐ eeﾐ 
sIhittereﾐd さLutherjahrざ. 
P.S. Lutheraﾐisﾏe is ﾐog steeds staatsgodsdieﾐst iﾐ Noor┘egeﾐ. Aﾐdere laﾐdeﾐ ┘aar 
Lutheraﾐisﾏe sterk aaﾐ┘ezig is, zijﾐ : )┘edeﾐ, Fiﾐlaﾐd, Deﾐeﾏarkeﾐ eﾐ iﾐ Hepaalde ┗ariaties 
ook iﾐ de USA. 
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  ONZE SPONSORS                      
Aldak bvba - dakwerken   
Annick Goedhuys - damesschoenen Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank Music Lover - multi-media  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny Notaris Joost Vercouteren  
Blommaert-Peirsman bvba - verzekeringen Opticlub bvba - optiek  
Boven Yvo - ramen en glas Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde  
De Mart - café notarissen 
De Munck - elektro & kado                                                          Schoonvliet - kaas en verfijning                    
De Rycke Gebroeders - bouwmaterialen Standaert A. – De Vier Seizoenen  
Filip Slangen - home service - delicatessen bloemen 
G. Smet – elektrische materialen                                               ’t Kasteelke - wijnen & spirits  
Johan Moortgat - beenhouwerij ’t Pauwke - eetcafé  
Joly Travel - reisburo Van Dam & Van Dam - copy-center  

   Kristien Mertens – drukkerij                                                        Waasland Automotive - autoverkoop 
Kameleon & Sportline – outdoor                                                 Provincie Oost-Vlaanderen 

  

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 15 € (gewoon lid),  20 €  (steunend-lid) of  30 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden.(De vermelding :  “Lidgeld 2016-
2017” of  “Nieuw lid 2016-2017” niet vergeten aub !) 
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