VOORWOORD
Wat voorbij is : Het cultuurseizoen dat in september opstartte onder strenge
coronavoorwaarden, is half oktober alweer stilgevallen door de tweede golf en lockdown.
Het beloofde nochtans voor onze KPSK een mooi seizoen te worden met als opener het
Coronation concert in cc Ter Vesten met topartiesten Gwen Cresens op de gevleugelde
accordeon en Liesbeth Devos met engelen sopraan. Een innig beklijvend kamerrecital – het koffieservies van
de bomma zorgde voor huiselijke gezelligheid –met veel ontroerde toehoorders.
Het Laureatensalon in kasteel Cortewalle heeft gedurende twee weekends op meer belangstelling mogen
rekenen dan verwacht. De officiële opening – zonder receptie – vond coronaproof plaats in zeer intieme kring
met slechts 15 personen. Namens het gemeentebestuur mocht hierbij cultuurschepen Ingeborg De
Meulemeester het winnend werk van Jeroen Vercruysse in ontvangst nemen. De acht deelnemende laureaten
hebben na afloop hun waardering laten blijken voor de fijne opstelling van de tentoonstelling en het onthaal
van onze kring, in weerwil van strenge maatregelen.
November en december zijn sluitingsmaanden voor alle culturele infrastructuur.
Gevolg voor onze KPSK-werking: het geplande dubbelconcert Tale of Reeds op
22 november in Ter Vesten en 20 november in de kerk van Vrasene gaat niet
door. [Wordt verplaatst naar seizoen 2021-2022.]
Het pianorecital van Jozef De Beenhouwer op 6 december is hetzelfde lot
beschoren. Tot Nieuwjaar geen culturele evenementen dus.
Wel goed nieuws voor de muzikanten van het afgelaste concert van 10 mei 2020.
Dank zij de loyauteit van het klassiek publiek (donatie ipv terugbetaling van de betaalde tickets) kan een mooi
bedrag van 382€ worden doorgestort aan Lucas Blondeel en Shadi Torbey.
Wat komt. We zijn onze leden dankbaar die onze kring absoluut trouw blijven in deze bange tijden.
Het wordt nu koffiedik kijken of de overige plannen in 2021 – zowel concerten als tentoonstellingen - kunnen
doorgaan. Toch maken we in deze nieuwsbrief onze plannen bekend, onder voorbehoud uiteraard van
versoepeling of verstrenging van de maatregelen.
Tot ziens hopelijk na Nieuwjaar 2021, in veilige en gezonde omstandigheden
De voorzitter : Cecile D’Hollander
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Beeldende Kunsten
Klassiek Salon : 20-21 en 27-28 feb. 2021

expo
*

Experimenteel Salon : 3-4 en 10-11 april 2021

Corona heeft een rem gezet op ons sociaal en cultureel leven. Een eerste golf in maart, een tweede
golf in oktober, met als gevolg twee keer een lockdown. Voor creatievelingen is het huisarrest
misschien toch niet helemaal negatief geweest.
Onze leden kunstenaars hebben in hun atelier wellicht een mooi oeuvre bij elkaar sinds de lockdown
van maart. We doen dan ook een oproep op hun deelname voor één van de groepssalons voor leden,
waarvoor in kasteel Cortewalle de volgende periodes zijn gereserveerd.
Echter met sterk voorbehoud of onze activiteiten kunnen doorgaan.
Als de musea terug zouden openen na Nieuwjaar kunnen we misschien toch ook voorzichtig
dromen van onze normale KPSK-agenda.
Deze oproep geldt dus enkel indien de maatregelen door de overheid algemeen versoepeld worden.
Van onze kant zorgen wij dat alles volgens het boekje en de veiligheidsvoorschriften verloopt.
Aanmelden zoals altijd bij Gonda per telefoon 03 755 38 83 of mail info@kpsk.be.
Klassiek Salon : 20-21 en 27-28 februari 2021

Laureatensalon : impressie

Experimenteel Salon : 3-4 en 10-11 april 2021
voor meer foto's zie www.kpsk.be'.
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Nieuwjaarsconcert

Revue Syndicale Trimestrielle

CC Ter Vesten

zondag 24 januari 2021 11 u.

Nieuwjaarsconcert
[concert ‘onder voorbehoud 'Volg de website van cc Ter Vesten en onze eigen website van KPSK
om zeker te zijn dat er kan gereserveerd worden voor het Nieuwjaarsconcert.]

“Revue Syndicale Trimestrielle”
Een Berlijns cabaret in de jaren 1920: een licht verdorven
diva schudt losjes de ene na de andere kaskraker van Kurt
Weill uit haar mouw en laat, wispelturig als ze is, haar
gedachten afdwalen naar het Parijs van Eric Satie …
Een sjofel, driekoppig blikken orkestje biedt pittig
weerwerk. De nieuwste stukken van Stravinsky lijken wel
van de straat geraapt: walsjes, tango’s, ragtimes, …
Pardon?
Het Collectief en Liesbeth Devos zetten de toon voor een
fris (of toch niet zo fris?) nieuw jaar.

Tickets 20 – 19 – 12 €

Julien Hervé (klarinet)

Thomas Dieltjens (piano)

Wibert Aerts (viool)

www.liesbethdevos.com
www.hetcollectief.be
www.kpsk.be
www.tervesten.be/klassiek/nieuwjaarsconcert
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In memoriam :

Greta Bleyenberg
Beveren 6 november 1942 – Sint-Niklaas 20 november 2020

Met droefenis melden we het overlijden van één van
onze trouwe leden : Greta Bleyenberg.
Greta was bij ons in KPSK een graag geziene deelneemster
aan culturele uitstappen en reizen. Door haar brede
interesse droeg ze haar niet geringe steentje bij in het
leven van onze kring. Ze zal ook bij ons gemist worden.
Fragment uit het overlijdensbericht over de goede
eigenschappen van Greta:
“gulle oma - nieuwsgierige wereldreiziger - smakelijke
wafelbakster - straffe puzzelvrouw- betrokken leerkracht
- bezielde tuinierster - fiere madam - competente
compostmeester - deskundige paddenstoelenkenner zorgzame partner - competitieve kaartster vooruitstrevende kok fanatieke speurder bijzondere
moeder”
https://www.condoleances.be/gretableyenberg

In memoriam :

Diane Scheerders
Sint-Gillis-Waas 24 oktober 1948 - Kieldrecht 24 november 2020

Diane Scheerders was onze geliefde cultuurvriendin - naast lid
van KPSK en trouw concertbezoekster ook bestuurslid in de
cultuurraad en verenigingen van Kieldrecht.
Ze is als leerkracht in het middelbaar onderwijs ook collega
geweest van Greta Bleyenberg, eveneens deze week overleden.
Haar onuitputtelijke en totaal vrijblijvende inzet voor de
verenigingen, steeds positief, maakten haar tot een heel grote
en geliefde dame in het culturele leven en in de hele
gemeenschap.
We betuigen ons diep medeleven aan de beide families.
We blijven Greta en Diane mee in ons midden dragen.
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ONZE SPONSORS :
Aldak bvba – dakwerken
Annick Goedhuys – damesschoenen
KBC Grote Markt Beveren
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny
Advico bvba – verzekeringen
Boven Yvo - ramen en glas
De Munck - elektro & kado
De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen
Filip Slangen - home service – delicatessen
G. Smet – elektrische materialen
HOMEVAST - Vastgoedmakelaar
Johan Moortgat – beenhouwerij

Joly Travel – reisburo
Kameleon & Sportline – outdoor
Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp
Kristien Mertens – drukkerij
Music Lover - multi-media
De Mart – café
Notaris Joost Vercouteren
Opticlub bvba - optiek
Patrice & Caroline Bohyn
geassocieerde notarissen
Schoonvliet - kaas en verfijning
Standaert A. – De Vier Seizoenen
’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?
Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder:
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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