
VOORWOORD   

Het juﾐiﾐuﾏﾏer ┗aﾐ deze KPSKraﾐt is te┗eﾐs het laatste HeriIhteﾐHlad ┗aﾐ het Iultuur-
seizoeﾐ ヲヰヱヶ-ヲヰヱΑ. We Hlikkeﾐ te┗redeﾐ terug op eeﾐ goedge┗uld Iultureel jaar ﾏet 
stijgeﾐd puHliek ┗oor oﾐze klassieke IoﾐIerteﾐ ふﾏet als uitsIhieter de uit┗erkoIhte 
sIhou┘Hurg ┗aﾐ Ter Vesteﾐ ┗oor het ﾐieu┘jaarsIoﾐIert ﾏet )auHer der Operetteぶ, 
┗erhoogde deelﾐaﾏe ┗aﾐ de kuﾐsteﾐaars aaﾐ de groepssaloﾐs, ┗oldoeﾐde eﾐthousiasﾏe 

┗oor de Iultuurreizeﾐ eﾐ -uitstappeﾐ eﾐ Ioﾐtiﾐue ┗erﾐieu┘iﾐg eﾐ – ﾐiet oﾐHelaﾐgrijk! - ┗erjoﾐgiﾐg ┗aﾐ oﾐs 
ledeﾐHestaﾐd. Met aﾐdere ┘oordeﾐ : iﾐ oﾐze Piet Stautkriﾐg is er ┗ooralsﾐog geeﾐ sprake ┗aﾐ Irisis, ┘el 
iﾐtegeﾐdeel, oﾐze ┗ereﾐigiﾐg is iﾐ ┗olle e┝paﾐsie.                                                                                                                                
Eﾐ het ﾐieu┘e Iultuurseizoeﾐ ヲヰヱΑ-ヲヰヱΒ koﾐdigt ziIh ┗eelHelo┗eﾐd aaﾐ. Er ┘aIht oﾐs eeﾐ a┗oﾐtuurlijk 
klassiek ﾏuziekseizoeﾐ, de treiﾐ ┗oor de ┗olgeﾐde editie ┗aﾐ Prijs Piet Staut ┗oor sIhilderkuﾐst is 
┗ertrokkeﾐ, de kuﾐsteﾐaars ﾏogeﾐ al droﾏeﾐ ┗aﾐ het klassiek eﾐ e┝periﾏeﾐteel groepssaloﾐ.                                                                     
De Be┗erse Feesteﾐ ヲヰヱΑ zulleﾐ het helaas ﾏoeteﾐ stelleﾐ zoﾐder deﾏoﾐstraties eﾐ sﾐelportretteriﾐg door 
de KPSK-kuﾐsteﾐaars. )oﾐder de aaﾐ┘ezigheid eﾐ e┝pertise ┗aﾐ oﾐs ┗ast teﾐtooﾐstelliﾐgsteaﾏ kaﾐ er 
iﾏﾏers geeﾐ k┘aliteit ﾐoIh ┗oldoeﾐde perﾏaﾐeﾐtie gegaraﾐdeerd ┘ordeﾐ Hij het Vakaﾐtiesaloﾐ iﾐ Huize 
De Rop. De helft ┗aﾐ de Hestuursledeﾐ is iﾏﾏers ﾏee op Caﾐada-reis iﾐ die periode.                                                                                 
Maar ┗oor de thuisHlij┗ers iﾐ de zoﾏer zijﾐ er ﾐog zeer aaﾐtrekkelijke Iulturele e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ iﾐ oﾐze regio 
ﾏee te ﾏakeﾐ, zoals u ┗erder iﾐ deze kraﾐt kaﾐ lezeﾐ: de aaﾐkoﾐdigiﾐg ┗aﾐ di┗erse teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ┗aﾐ 
oﾐze ledeﾐ. Eﾐ ┗oor de late Heslissers is er ﾐog eeﾐ plaatsje ┗rij op de Hus ﾐaar Müﾐster op ヱΑ juﾐi!                                    
We ┘eﾐseﾐ oﾐze ledeﾐ eeﾐ laﾐge, deugddoeﾐde zoﾏer toe.                                                                                                    
CeIile D’Hollaﾐder, ┗oorzitter 

Oﾐze KPSKraﾐt ┗ersIhijﾐt IirIa t┘eeﾏaaﾐdelijks. Oﾏ oﾐze ledeﾐ op de hoogte te houdeﾐ ┗aﾐ extra 
ﾐieu┘tjes tusseﾐdoor, ┗rageﾐ ┘e oﾏ oﾐs u┘ e-ﾏailadres te Hezorgeﾐ, iﾐdieﾐ dit ﾐog ﾐiet geHeurd zou 
zijﾐ. We HesIhikkeﾐ ﾐu sleIhts o┗er ﾏailadresseﾐ ┗aﾐ iets ﾏeer daﾐ de helft ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ.                   
Ook hier stre┗eﾐ ┘e ﾐaar groei iﾐ het digitale tijdperk! 
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Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :  

Beeldende Kunsten : di┗erse e┝po’s ┗aﾐ oﾐze ledeﾐ, kuﾐst Moﾐtﾏartre, WitteﾐHerg 

KPSKlassiek  :   jaaro┗erziIht seizoeﾐ ヲヰヱΑ-ヲヰヱΒ          



Beeldeﾐde kuﾐsteﾐ                                                         
 
 
 
 
Aヴte FalIo                   Feestelijke afsluitiﾐgsteﾐtooﾐstelliﾐg  
FalIoﾐヴui ンン – ヲヰヰヰ Aﾐt┘eヴpeﾐ 
                                                          zateヴdag ヱΑ eﾐ ヲヴ juﾐi eﾐ zoﾐdag ヱΒ juﾐi ┗aﾐ ヱヴu tot ヱΒu 
 
Al ヲヲ jaaヴ oヴgaﾐiseeヴt de ┗z┘ Aヴte FalIo teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ iﾐ de pヴaIhtige ヱヶe eeu┘se 
kapel さJaﾐ Vaﾐ Deヴ Biestざ iﾐ Aﾐt┘eヴpeﾐ.  Nu deze kapel gesloteﾐ ┘oヴdt ┗ooヴ gヴoﾐdige 
ヴestauヴatie┘eヴkeﾐ, oヴgaﾐiseeヴt de ┗z┘ ﾐog ééﾐﾏaal eeﾐ sIhitteヴeﾐde teﾐtooﾐstelliﾐg 
ﾏet ┘eヴkeﾐ ┗aﾐ Hestuuヴsledeﾐ Hilde Boﾐﾐaeヴeﾐs  ふHeeldeﾐd ┘eヴkぶ, AlHeヴt Nielaﾐdt           
ふpoヴtヴetteﾐ eﾐ ﾏodeltekeﾐiﾐgeﾐぶ, “oﾐja MiIhiels ふsIhildeヴijeﾐ, aケuaヴelleﾐ, tekeﾐiﾐgeﾐぶ   
eﾐ Kヴistiﾐa “ﾏidts ふHeeldeﾐ iﾐ glas, digitale ┗oヴﾏge┗iﾐgぶ.  Aaﾐgezieﾐ ン ┗aﾐ deze 
kuﾐsteﾐaaヴs ook lid zijﾐ ┗aﾐ de KP“K, zijﾐ alle KP“K ledeﾐ ﾏee uitgeﾐodigd op de 
┗eヴﾐissage op ヱヶ juﾐi ヲヰヱΑ 
 
 
 
Noﾐﾐeﾏaﾐshoe┗e                                     Vヴije gヴafiek eﾐ sIhildeヴijeﾐ 
Dooヴﾐstヴaat Αン “iﾐt-Gillis 
                                                                  ヱヰ – ヱヱ – ヱΑ – ヱΒ – ヲヴ – ヲヵ  juﾐi  ┗aﾐ ヱヴ tot ヱΑ.ンヰ u.    
 
                            Julia Vlegels                                 Lie┗e “taut 

 
 
                                                                                                                                                           ヲ 



                                                                                                                                                                                        

’s Laﾐdshuis                                                                           さNO WORD“ざ                                       
“teeﾐstraat ンΒ   HUL“T                                                                                                                                                     
.                                                                                                                              ヲΑ ﾏei – ヱΒ juﾐi ヲヰヱΑ 

 
Eﾏiel zal aaﾐwezig zijﾐ op woeﾐsdageﾐ 7 eﾐ 1ヴ juﾐi ﾐaﾏiddag                                                                                     
eﾐ uiteraard op zaterdag 17 juﾐi oﾏ 1ン uur 

 

Galerij Pro┗iﾐIiaal doﾏeiﾐ Ri┗iereﾐhof                                    さNATUUR-LIJKざ   
TurﾐhoutseHaaﾐ ヲンヲ,  ヲヱヰヰ Deurﾐe                                                                       
                                                                                                                                    ヱヴ juﾐi – ヲ juli ヲヰヱΑ 

UITNODIGING tot de teﾐtooﾐstelliﾐg ﾏet als  theﾏa: "NATUUR-LIJK" 
dat ヵ x aﾐders Heﾐaderd ┘ordt door :  Jeaﾐﾐiﾐe Schaillée, Leoﾐa Vaﾐ Wauwe,      
Ihris                                              Chris Boﾐjeaﾐ, Sjoerdtje De Boer, Nicole Herﾏaﾐs. 
 
                                                   ヱヴ juﾐi - ヲ juli ヲヰヱΑ   

                                         ┘oeﾐsdag tot ┗rijdag :  ヱン - ヱΑ uur 
                                             zaterdag & zoﾐdag :  ヱヲ-ヱΑ uur 
 
BereikHaar ﾏet opeﾐHaar ┗er┗oer: traﾏ ン tot Astrid ふAstridpleiﾐぶ, daﾐ Hus ヴヱヰ. 
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Hof ter Sakseﾐ                                                                kuﾐst Moﾐtﾏartre                                                                                                                   
Be┗ereﾐ Waas                                                                                                                                                      
.                                                                                     eerste zoﾐdag ┗aﾐ juli - augustus - septeﾏHer 

 

Beﾐ je tekeﾐaar, sIhilder, Heeldhou┘er, grafiIus , fotograaf of 
aﾐdere kuﾐstHeoefeﾐaar eﾐ ┘il je je kuﾐde eﾐ ┘erkeﾐ ﾐaar eeﾐ 
groot puHliek te Hreﾐgeﾐ? “Ihrijf je daﾐ ﾐu iﾐ ┗oor Moﾐtﾏartre. 

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ oﾐliﾐe  :  www.kustﾏoﾐtﾏartre.be 

 

 

Kapel ┗aﾐ OC ‘t Klooster                                                    EXPO さ variazioﾐe Ioﾐ Hrioざ                                                                                                  
Brugstraat ヱヱ Vraseﾐe                                                                                                                                                                    
.                                                                           9 juli ┗aﾐ ヱヱ tot ヱΑ u.  eﾐ  ヱヲ juli ┗aﾐ 9.ンヰ tot ヱヶ u. 

    
                                                                                                      ヴ     



 

 

Lutherstadt Wittenberg  

Vaﾐ oﾐze Duitse ┗rieﾐdeﾐ iﾐ WitteﾐHerg oﾐt┗iﾐgeﾐ ┘e ﾐaﾏeﾐs de Stiftuﾐg ChristliIhe Kuﾐst eeﾐ uitﾐodigiﾐg 
┗oor eeﾐ Helaﾐgrijke teﾐtooﾐstelliﾐg iﾐ de stadskerk St-Marieﾐ.                                                                      
Oﾐder de titel Uëber die Grenzen der Existenz ┘ordt ┘erk getooﾐd ┗aﾐ Käthe Kol┘itz eﾐ Erﾐst BärlaIh.         
De stiIhtiﾐg is iﾐ het Hezit ┗aﾐ eeﾐ zeer ┘aarde┗olle IolleItie ┗aﾐ origiﾐele grafiek ﾏet religieus-
existeﾐtialistisIhe iﾐhoud ┗aﾐ iﾐterﾐatioﾐaal Hekeﾐde kuﾐsteﾐaars. De stiIhtiﾐg opeﾐde oﾐlaﾐgs eeﾐ 
ﾐieu┘e teﾐtooﾐstelliﾐgsruiﾏte iﾐ de zuidelijke ┗leugel ┗aﾐ SIhloss WitteﾐHerg.                                                      
De teﾐtooﾐstelliﾐg opeﾐde op zaterdag ヱン ﾏei ヲヰヱ7, eﾐ kaﾐ HezoIht ┘ordeﾐ tot ヲヴ augustus ヲヰヱ7.                             
Eeﾐ Hezoek aaﾐ de stad WitteﾐHerg is zeer aaﾐ te He┗eleﾐ, als u iﾐ de Huurt Heﾐt.                                              
Zoals eerder geﾏeld, is ヲヰヱ7 ┗oor WitteﾐHerg eﾐ de aﾐdere stedeﾐ EisleHeﾐ eﾐ Maﾐsfeld, eeﾐ juHileuﾏjaar 
ﾐaar aaﾐleidiﾐg ┗aﾐ ヵヰヰ jaar reforﾏatie. Het hele jaar door zijﾐ er e┗eﾐeﾏeﾐteﾐ iﾐ het tekeﾐ ┗aﾐ dit ヵヰヰ-
jarig juHileuﾏ.  Meer iﾐfo : http://┘┘┘.IhristliIhekuﾐst-┘H.de/Ihr_kuﾐst/ 
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 KPSKlassiek : IoﾐIertseizoeﾐ ヲヰヱΑ-ヲヰヱΒ                   

KPSKlassiek ┗iert Hiﾐﾐeﾐkort zijﾐ Αヰste IoﾐIertseizoeﾐ       
ﾏet ┘eer eeﾐ reeks hoogstaaﾐde IoﾐIerteﾐ iﾐ Be┗ereﾐ. 
SIhrijf ヱヰ juni al┗ast iﾐ je ageﾐda, ┘aﾐt daﾐ start de 
aHoﾐﾐeﾏeﾐteﾐ┗erkoop iﾐ CC Ter Vesteﾐ.    

 Hier al┗ast eeﾐ ┗oorproefje :                                                                                                

 Wat daIht u ┗aﾐ de Heﾏelse kiﾐdersteﾏﾏeﾐ ┗aﾐ 
het kinder- en jeugdkoor van de Munt oﾏ Paseﾐ ﾏee te 
┗iereﾐ?  Of de origiﾐele ﾏuziek ┗aﾐ de serie Vlaaﾏse Veldeﾐ, 
geHraIht iﾐ eeﾐ ┘er┗eleﾐd ﾐieu┘jaarsIoﾐIert ﾏet Liesbeth 
De┗os eﾐ Elixir d'An┗ers?                                                      

     

 

We eiﾐdigeﾐ ┗olgeﾐd seizoeﾐ ﾏet 
het Firas Al Al┘ani trio ┘aar ┘e ┗aﾐ 
klassiek eeﾐ exotisIh oﾏﾏetje 
ﾏakeﾐ ﾐaar de ┘ereld ┗aﾐ Jazz. Eﾐ 
Heﾐt u ﾐet als ik reuze Heﾐieu┘d oﾏ 
eeﾐ HarokIoﾐIert ┗aﾐ Korneel 
Bernolet & Friends te horeﾐ iﾐ de 
spikspliﾐterﾐieu┘ gereﾐo┗eerde 
Kapel ┗aﾐ Hof ter Welle?  

 

 

Bestel daﾐ zeker je aHoﾐﾐeﾏeﾐt 
┗aﾐaf ヱヰ juﾐi  Hij CC Ter Vesteﾐ. 
Plaatseﾐ zijﾐ Heperkt.        

 

 

             
             
             
             
       ヶ 



KPSKlassiek                   Jaaro┗erzicht seizoen    ヲヰヱΑ – ヲヰヱΒ  
          
 

Het ColleItief 

ヲヴ/ヰΓ/ヱΑ - kasteel Corte┘alle - ヱヱu 
 
Wietse Beels & Adヴiaaﾐ JaIoHs - Fヴei aHeヴ eiﾐsaﾏ - Vヴij ﾏaaヴ eeﾐzaaﾏ 

ヲヲ/ヱヰ/ヱΑ - kasteel Corte┘alle  - ヱヱu 
 
Gヴiet De Ge┞teヴ & Baヴt Rod┞ﾐs - The Paヴt┞ 

ヲヶ/ヱヱ/ヱΑ kasteel Corte┘alle - ヱヱu 
 
Koヴﾐeel Beヴﾐolet &  Fヴieﾐds - Chateau Baヴoケue - Geﾐeヴatioﾐ 1ヶ8ヵ 

ヰΓ/ヱヲ - OC ’t Klooster Vrasene - Kapel - ヲヰu 
ヱヰ/ヱヲ - Hof ter Welle Be┗eren - Kapel - ヱヱu 
 
Eli┝iヴ d'Aﾐ┗eヴs eﾐ LiesHeth De┗os  - Nieu┘jaaヴsIoﾐIeヴt: Muziek tusseﾐ Dヴooﾏ 
eﾐ Daad. 

ヲΒ/ヰヱ/ヱΒ - CC Ter Vesten  Be┗eren  - ヱヱu 
 
LuIas Bloﾐdeel & NiIolas Callot - Füヴ Gヴoss uﾐd Kleiﾐ 

ヲヵ/ヰヲ/ヱΒ - kasteel Corte┘alle - ヱヱu 
 
Kiﾐdeヴ- eﾐ Jeugdkooヴ ┗aﾐ de Muﾐt - PaasIoﾐIeヴt - Uit het ei 

ヲヱ/ヰヴ/ヱΒ - Sint-Janskerk Be┗eren - ヲヰu 
 
Fiヴas Al Al┘aﾐi Tヴio - Vaﾐ Klassiek tot Jazz 

ヲΑ/ヰヵ/ヱΒ - kasteel Corte┘alle - ヱヱu  
                                                                                                                                                                   Α 



 
 
 

 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                                                                  Provincie Oost-Vlaanderen  

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

  
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. 

   Wie lid wordt na 1 mei, heeft meteen lidmaatschap 2017-2018. 
(De vermelding :  “Lidgeld 2016-2017” of  “Nieuw lid 2016-2017” niet vergeten aub !)     
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