
 

In dit nummer : 
 

- 2. Tentoonstellingen :  -  Klassiek salon 
                                          -  Experimenteel salon 
                                          -  Ron Van De Vijver 
                                          -  Suzy van Buynder 

- 3.  Uitstappen  :              -  Gent  (STAM) : Willem I 
                                           -  Bonn :  Japanse Collecties Impressionisten 

       -     4.  Klassieke Muziek :    -  Robert Holl en Jozef De Beenhouwer :  Meesterlijke Cupido                          
-                                                -  Octopus Kamerkoor : Passieconcert                                              
-                                                -  Liesbeth Devos & C° : Liebesfrühling van Robert Schumann                                                                                                                             

- 5.  Reizen :                       -  Napels en omgeving ( Vesuvius, Pompeï, Capri …) 
- 6.  Onze Sponsors 

 

         

 



 
 
 
 
   Tentoonstellingen 
 

                                            

  Klassiek salon       5-6 en 12-13 maart 2016  
                   in Kasteel Cortewalle  
                  
Voor het  Klassiek Salon   verwachten we werken die 
op realistische wijze mensen, dieren, planten,  
stillevens, landschappen, enz. weergeven in de 
gekende disciplines : 
tekenen, schilderen, grafiek, beeldhouwen. 
De KPSK-leden-kunstenaars die zich aangesproken 
voelen om deel te nemen aan dit Klassiek Salon 
gelieven dit te doen  vóór 31 januari.  
Inschrijven bij het secretariaat, zowel telefonisch :      
03 755 38 83 als via e-mail   info@kpsk.be. 
Ze ontvangen allen  een persoonlijke bevestiging  
of ze dit jaar al dan niet kunnen deelnemen.  
Er wordt immers een selectie gemaakt  
op basis van volgende criteria :                               
-  deelname vorig jaar,                                                                 
-  chronologie van inschrijving en                                          
-  beperking van het aantal deelnemers tot 25.  
Het deelnemersaantal is voorlopig iets meer dan 10.  
Er is dus nog ruimte voor late beslissers. 
 
Alle leden van KPSK zijn welkom op de vernissage  
        op vrijdag 4 maart 2016 om 20 uur. 
 
 

           Experimenteel Salon. 
               16-17 en 23-24 april 2016 
in  Huize De Rop  (Vrasenestraat 3 ) 
 
Voor het Experimenteel Salon  komt zowel 
 abstract als figuratief werk in aanmerking  
maar zonder realistische weergaven.  
Dat kan eventueel met de klassieke technieken  
maar liever nog met niet voor de hand liggende, 
ongebruikelijke combinaties zodat elk werk een 
vernieuwend en/of verrassend element bevat.  
 
Uiterste inschrijfdatum is  6 maart 2016. 
 
Alle KPSK-leden zijn  welkom op de vernissage         
        op  vrijdag 15 april 2016 om 20 uur. 
 

Ron Van de Vyver   7 – 14 – 21 – 28 feb. 2016 
                       in Kasteel Cortewalle 
 
Een  schilderij   was in die jaren iets 
anders dan tegenwoordig 
 
Ron Van de Vyver is geboren te Beveren. 
Hij  woonde hier ook tot voor kort.  
Hij studeerde aan de Koninklijke Academie  
voor Schone Kunsten te Antwerpen.  
Hij is bij het artistiek minnend publiek gekend als 
directeur van de Stedelijke Academie voor  
Schone Kunsten te Sint-Niklaas,  
een functie die hij van 2006 tot 2014 uitoefende. 
Sindsdien leeft en werkt hij in Oostende. 
Hij exposeerde wel vaker in het verleden maar 
zelden in eigen land. 
Hij  had zelfs nog nooit eerder een 
solotentoonstelling in zijn geboorteplaats. 
Wij zijn alvast benieuwd naar zijn werk en we hopen  
dat u die nieuwsgierigheid met ons deelt. 
 
Open op de zondagen  7 - 14 - 21 - 28  februari 2016   
                                 van 14 tot 17 uur en na afspraak   
 
www.tervesten.beveren.be 
 
 
 
Suzy van Buynder :   20 jan. tot  eind maart 2016 
 
In    zakenkantoor Van Geertsom 
Mercatorstraat 102  Sint-Niklaas 
 
Suzy Van Buynder stelt  hier Aquarellen tentoon 
en nodigt ons vriendelijk uit eens een kijkje te 
komen nemen ! 
Vrij toegankelijk tijdens kantooruren.   
 
OPENINGSUREN ZAKENKANTOOR VAN GEERTSOM                  
ma.      9u30 - 12u30 
di.        9u30 - 12u30    14u - 17u 
woe.    9u30 - 12u30 
do.       9u30 - 12u30    14u - 17u 
vr.        9u30 - 12u30 
                                                                                             .2 
 

mailto:info@kpsk.be
http://www.tervesten.beveren.be


 
Uitstappen 
 

Tentoonstelling stadsmuseum Gent 

      zaterdag 30 januari 2016 te 14.30 uur 

 

Het verloren koninkrijk. Willem I en 
België' in het STAM - Gent                                                    
                                                                                   
Begeleid met gids  

Men kan nog deelnemen. 

We gaan met eigen vervoer.  Afspraak parking 
achter politiebureel    om 13.15 uur. 

Inschrijven door storting van 10,00 € op 
rekening BE14 4153 0021 2583 met 
vermelding  :    “Willem”. 

                                   

Uitstap naar Bonn (Duitsland) 

              zondag 21 februari 2016 

 

Tentoonstelling 8 okt. 2015 t/m 21 feb. 2016 :  

JAPANS LIEFDE VOOR HET IMPRESSIONISME   

                Van Monet tot Renoir 

Voor de allereerste keer in Europa worden de 
belangrijkste Japanse collecties van het vroege 
modernisme gepresenteerd.  

 

                                                                                       

                                                   

Deze tentoonstelling toont  meer dan 100 
topstukken van Franse impressionisten en 
post-impressionisten zoals Monet, Manet, 
Gauguin, Pissarro, Cézanne, Signac en 
Bonnard om er maar een paar te noemen. 
Deze selectie wordt aangevuld met 
indrukwekkende werken (van voor 1920) van 
Japanse kunstenaars die, geïnspireerd door de 
Franse modernisten, schilderijen in westerse 
stijl maakten en zo de basis legden van de 
Japanse moderne kunst. 

 Europese kunstenaars ontdekten vanaf 1860 
Japanse houtgravures, terwijl aan de andere 
kant Japanse  verzamelaars en succesvolle 
zakenlieden ruim 100 jaar geleden begonnen 
met de aanleg van enkele van de opmerkelijk-
ste impressionistische collecties ter wereld.   

Het doel van deze tentoonstelling is om al 
deze collecties voor te stellen aan het 
Europese publiek, bij wie ze tot dusverre 
onbekend zijn. 

De tentoongestelde werken illustreren de 
wederzijdse inspiratie tussen Japanse en 
Franse kunst.  

Vanuit deze achtergrond kunnen we eindelijk 
nieuw licht werpen op het fenomeen van de 
Japanse liefde voor het impressionisme. 

Vertrek 7.30 uur – terug rond 19.00 uur 

Deze uitstap gaat zeker  door !                                                          

Kostprijs  [ bus + ticket]   :  55,00 € 

 Inschrijving ten laatste tegen 31 januari 2016. 

Inschrijven  door storting  van   55,00 €                     
op rekening BE14 4153 0021 2183                
met vermelding  :   “Japan”. 
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             Klassieke Muziek 
 
Zondag 14/02/16 - CC Ter Vesten – 11 uur 
Robert Holl, Jozef De Beenhouwer 
 
Meesterlijke Cupido 
 
Beveren is apetrots de gelauwerde bas-bariton 
Robert Holl te mogen verwelkomen op deze                           
Valentijnszondag. Wat is er romantischer dan samen 
te genieten van Meesterlijke Cupido?  Robert Holl is 
één van de succesvolste liedzangers van onze tijd. Zijn 
duizelingwekkende carrière maakt zijn recitals muzikaal                                             
donders doorleefd. Samen met top-begeleider Jozef De 
Beenhouwer brengt hij liederen van Robert Schumann, 
Johannes Brahms en een selectie uit hun kersverse CD 
bij Phaedra die ook officieel aan u en aan de pers 
zal worden voorgesteld. 
Met :  Robert Holl (Bas-Bariton) en Jozef De Beenhouwer 
(Piano) 
www.robertholl.at 

 

Zondag 13/3/16 - O.- L.- V.- Hemelvaartkerk Melsele – 15 uur 
Octopus Kamerkoor olv. Bart Van Reyn 
 
Passieconcert: Stabat Mater 
 
Het Stabat Mater is een van de beroemdste middeleeuws-Latijnse gedichten op de Moeder Gods in 
haar smart om de gekruisigde Christus. De tekst werd veelvuldig op muziek gezet maar wij mogen op 
dit passieconcert genieten van een slechts uitzonderlijk uitgevoerde versie van Domenico Scarlatti.  
Tien hemelse zangers, begeleid door een barokensemble, verblijden ons onder vakkundige leiding 
van dirigent Bart Van Reyn met prachtige passiemuziek van onder meer Scarlatti, Bach en Kuhnau. 
Met : Octopus Kamerkoor en barokensemble o.l.v. Bart Van Reyn          www.octopusensembles.be 
 
 
 

Zondag 8/05/16 - CC Ter Vesten – 11 uur 
Liesbeth Devos, Peter Gijsbertsen, 
Jozef de Beenhouwer 
 
Robert Schumann : Liebesfrühling 
 
Een lenteboeket van liederen en duetten. 
Op 13 september 1841 kreeg Clara Schumann een wel 
erg bijzonder verjaardagsgeschenk van haar man 
Robert : de eerste uitgave van hun gezamenlijke cyclus 
op gedichten van Friedrich Rückert. Clara en Robert 
ontleenden regelmatig muzikale ideeën van elkaar maar 
deze Liebesfrühling zal hun eerste en enige publicatie 
zijn onder beide namen. Tenor Peter Gijsbertsen, sopraan 
Liesbeth Devos en pianist Jozef De Beenhouwer 
schenken u naast deze Liebesfrühling nog meer intieme 
duetten en liederen uit de Duitse Romantiek. 
Met : Liesbeth Devos (sopraan), Peter Gijsbertsen (tenor), 
Jozef De Beenhouwer (pianist) 
www.liesbethdevos.com  -  www.petergijsbertsen.nl                                                                                         
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Reizen 

Na de reis naar Zuid-Afrika (23 dagen) wordt 
zoals gewoonlijk ook in 2016 een reis gepland. 

Geen grote reis deze keer (zoals bv.  naar Cuba 
voor 3 weken)  maar een minireis van 8 dagen.  
Naar …  het zonnige Italië  en meer bijzonder 

naar  Napels en omgeving. 

 

Goethe schreef “Napels zien en sterven”.  

Daarmee bedoelde hij niet  :  “Als je Napels 
bezocht hebt, dan leg je het loodje en blaas je 
de laatste adem uit” maar wel :  “het is om te 
sterven van vreugde omwille van al het mooie 
dat hier te zien is”. 

We zullen logeren in het centrum van Napels.  
Napels zelf wordt dikwijls verketterd als een 
vuile stad  maar er is oneindig veel moois te 
zien.  Zowel bovengronds  als onder de grond. 
De metrowerken hebben talrijke 
kunstschatten aan het licht gebracht en er 
werd moderne kunst in de metrostations 
geïnstalleerd. 

Programma : 

1e dag: vlucht Brussel – Napels. 
Overbrenging naar het hotel. 
Avondmaal – korte wandeling 

2e dag: verkenning van Napels. Ondergronds 
en bovengronds. Bezoek aan het 
museum  Capodimonte 

3e dag: Pompeï 
Een stap terug in de geschiedenis: in 
79 na Christus werd de stad volledig 
bedekt onder een dikke laag as. 

                                                                

                                                                                                         

4e dag: uitstap naar het eiland Capri.        
Met  de kabelbaan naar Capri dorp    
+ bezoek aan Anacapri 

5e dag: bezoek aan Caserta (kasteel en park) 
Caserta Vecchio (kathedraal) 

6e dag: beklimming van de Vesuvius . Wel 
een beetje afhankelijk van het weer. 

7e dag: het Griekse stadscentrum van   
Napels :  San Lorenzo, de Dom,        
de opera teatro San Carlo, enz. 

8 dag      Terugvlucht 

Wanneer?    Van 24 tot 31 mei 2016 
Kostprijs  :  wordt later meegedeeld 
Aantal deelnemers  :  beperkt tot  20 
Inschrijving  :  door storting van   100 €                      

op rekening  BE14 4153 0021 2183 
met de vemelding  :   “Napoli”                                                                     

    (Steeds annuleerbaar  tot  1 april) 
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   SPONSORS 
 

 
 

Aldak bvba - dakwerken Kameleon & Sportline - outdoor  
Annick Goedhuys - damesschoenen KBC - bank & verzekeringen  
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny Music Lover - multi-media  
Blommaert-Peirsman bvba - verzekeringen Notaris Joost Vercouteren  
Boven Yvo - ramen en glas Opticlub bvba - optiek  
De Mart - café Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde notarissen  
De Munck - elektro & kado Schoonvliet - kaas en verfijning  
De Rycke Gebroeders - bouwmaterialen Standaert A. – De Vier Seizoenen - bloemen  
Filip Slangen - home service - delicatessen ’t Kasteelke - wijnen & spirits  
G. Smet – elektrische materialen ’t Pauwke - eetcafé  
Houthandel Van Acker - houthandel Van Dam & Van Dam - copy-center  
Johan Moortgat - beenhouwerij Waasland Automotive - autoverkoop  
Joly Travel - reisburo 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 2015-2016” of  “Nieuw lid 2015-2016” niet vergeten aub !) 
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