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December 2014 
 

Een woord vooraf 
 
Beste vrienden, 
 
Een aantal maanden geleden zijn we begon-
nen met de planning voor: 
- een nieuwe lay-out voor het berichtenblad; 
- een nieuwe lay-out voor brieven en omsla-

gen ; 
- een nieuw ontwerp van affiches; 
- een volledig vernieuwde website.  
 
We plannen de inwerkingtreding aanvang 
2015. 
 
 
Het bestuur maakte er mij op attent dat ik in 
mijn voorwoord zeker niet mocht vergeten van 
mijn Nieuwjaarswensen te formuleren.  

 
Wat? Nu al?  
 
Het lijkt alsof ik een goeie maand of twee 
geleden, dat ook reeds gedaan heb. 

Ik vermoed niet de enige te zijn die het idee 
heeft dat de jaren voorbij vliegen. 
 

 
Als we echter op ’t einde van het jaar kunnen 
vaststellen  
 
- dat we in redelijk goede gezondheid zijn, 
- dat we in het voorbije jaar kunnen genieten 

hebben van de liefde, de genegenheid en 
vriendschap van familie, van vrienden, van 
geburen, 

- dat we genoten hebben van muziek, van 
theater, van reizen, van kunst, 

-  
dan kunnen we ons gelukkig prijzen. 
 
Het bestuur hoopt van ganser harte  
- dat U een sfeervol kerstfeest beleeft,  
- dat 2015 een jaar mag zijn waarin U ge-

zond blijft, 
- een jaar vol vriendschap en genegenheid; 
- een jaar waarin U met volle teugen zult 

genieten van muziek, reizen, kunst. 
 
Namens het bestuur, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Jan Weyers 
Voorzitter 
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Beeldende Kunsten 
 

 Overzicht van komende 
tentoonstellingen in het voorjaar 

 

 
Klassiek salon 2015 - kasteel Cortewalle 
 
14-15, 21-22, 28-29 maart 2015  
vernissage 13 maart 2015  
 
Voor dit groepssalon kunnen KPSK-leden 
vanaf nu inschrijven bij het secretariaat. 
 
Experimenteel salon - Huize De Rop 
 
23-24, 30-31 mei 2015  
vernissage 22 mei 2015 
 
Ook voor dit groepssalon kunnen KPSK-leden 
nu al inschrijven en vooral beginnen experi-
menteren! 
 
 

Klassieke Muziek  
 

 Aperitiefconcerten 
Zondag, 11 januari 2015 om 11u 
NIEUWJAARSCONCERT 
Grote Schouwburgzaal, CC Ter Vesten 

 

 
NIEUWJAARSCONCERT 

 
met het  ORQUESTA TANGUEDIA 

 

 
 
met Alano Gruarin, piano;  
Ben Faes, contrabas;  
Gwen Cresens, accordeon en bandoneon;  
Hendrik Braeckman, gitaar;  
Karla Verlie, zang 
Wietse Beels, viool 
 

Je kan als luisteraar moeilijk onbewogen blij-
ven bij de muziek van  het Orquesta Tangue-
dia. Dit virtuoze sextet doorbreekt de grenzen 
van klassiek, folk, jazz, chanson en tango, en 
maakt hiervan een meeslepende opzwepende 
muziek die hart en ziel beroert.  
 
Jarenlang dag aan dag samenspelen bracht 
Orquesta Tanguedia op een uitzonderlijk le-
vendig, speels en virtuoos niveau. 
 
De musici van dit spetterende ensemble  zijn 
één voor één geweldige muzikanten die natio-
naal en internationaal hun sporen hebben 
verdiend. 
 
 

 Aperitiefconcerten 
Programma 2014-2015 

 

 
Zondag, 8 februari 2015 om 11u 
Kasteel Cortewalle - Beveren 
Meester van het Klavier 
Beethoven, De Jong e.a. (te vervolledigen) 

 
Julien Libeer, piano 

 
 

Vrijdag, 13 maart 2015 om 20u 
Sint Jacob de Meerderekerk - Haasdonk 

 
PASSIECONCERT 
Alsdann vom Tod erwecke mich 
Dietrich Buxtehude – J.S. Bach 

 
Astrid Stockman, sopraan - Jorg Delfos, altus 
Adriaan de Koster, tenor - Romain Dayez, bariton 
Vocaal Ensemble La Furia Antwerps Barokorkest; 

Dirigent: Emmanuel van Kerckhoven 
 
 

Zondag, 3 mei 2015 om 11u 
Grote Schouwburgzaal, CC Ter Vesten 

 
SLOTCONCERT 
Brug naar het seizoen 2015-2016  
Stralende Stem – Meester van het Klavier   
Liederen van Franz Schubert, Robert Schu-
mann, Mortelmans e.a. (nog te bepalen) 

 
Liesbeth Devos, sopraan 

Sven van de Voorde, klarinet 
Jozef de Beenhouwer, piano 

 
 



 3

In Memoriam 
 
Op 7 december werd, voor een talrijk opgeko-
men publiek, een concert gegeven in CC Ter 
Vesten ter herinnering aan Willy De Rop. 
 
Bestuurslid Luc Famaey lichtte de figuur van 
Willy toe: 
 
Ons lied is kort en broos, zo dichtte Felix Tim-
mermans. 
 
Wie een bepaalde leeftijd bereikt, kan terug-
blikken op vele feiten en gebeurtenissen, 
prettige en pijnlijke; vrolijke en droevige. 
Niemand ontsnapt daaraan. Ook niet de Ko-
ninklijke Piet Stautkring. 
 
Op 11 februari van dit jaar ontviel ons Willy de 
Rop, doctor in de Wetenschappen aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven. Exact één 
jaar na de dood van plastisch kunstenaar Wim 
van Remortel, zijn zwager. Beiden hebben een 
grote rol gespeeld, zij het op een totaal andere 
manier, in de 68 jaar dat de Koninklijke Piet 
Stautkring zijn hand houdt boven, in en aan 
het kunstleven in Beveren. 
 
Willy de Rop, meer dan veertig jaar de toege-
wijde secretaris van de KPSK, was geen tafel-
springer, eerder de stille werker, de verzoener 
van ideeën en gedachten, de hoeder van 
tradities. Hij was één jaar verbonden aan het 
Koninklijk Metereologisch Instituut in Ukkel om 
daarna over te stappen naar de Koninklijke 
Sterrenwacht omdat Vlamingen niet getole-
reerd werden aan het Metereologisch instituut. 
Hij is er zijn leven lang gebleven, terwijl hij te 
zelfder tijd nationaal secretaris was van de 
Vereniging voor Sterrenkunde. Omwille van 
zijn grote wetenschappelijke eruditie, zijn 
ongelimiteerde inzet, zijn onstilbare honger 
naar steeds meer kennis en zijn brede, alge-
mene culturele belangstelling werd een plane-
toïde naar hem genoemd. 
 
Geen wonder dat een van zijn boezemvrien-
den Armand Pien heette, die samen met zijn 
vrouw het hele gezin De Rop  in zijn armen 
sloot.  
 

Maar ook in eigen gemeente was Willy de Rop 
een graag geziene personaliteit.  
 
Zo was hij lid van de Cultuurraad, lid van de 
Commissie van de Gemeentelijke Muziek-
school, lid van de Bibliotheekcommissie.  
 
Maar het grootste plezier vond hij dikwijls in 
kleine dingen. Jaren heeft hij maandelijks 
gezorgd voor het kruiswoordraadsel in ‘De 
Beverse Klok’; alle neefjes en nichtjes, alle 
kinderen en kleinkinderen van zijn familie, en 
dat zijn er toch heelwat, gingen bij hem te rade 
als ze problemen hadden op school voor vak-
ken als scheikunde, fysika, wiskunde. 
  
Altijd maakte hij voor hen tijd en ruimte zolang 
zijn gezondheid het toeliet.  
 
Willy de Rop is heengegaan zoals hij geleefd 
heeft: in alle stilte maar omringd door de im-
mense liefde van echtgenote Miet, de kinderen 
en de kleinkinderen. 
 
De woorden van kleinkind Jasmine op zijn 
doodsprentje: “Opaatje, het eerste wat je in de 
hemel zal doen, is eindelijk eens een goeie 
sigaar roken met Einstein en Newton; of zoals 
zijn kleinkind Lies zei: “Opa, je bent mijn vriend 
waar ik altijd naar zal blijven opkijken” zeggen 
en duiden ten volle Willy de Rop. 
 
Aan deze o zo bescheiden man is het recital 
van vanmorgen opgedragen. 
 
Een recital dat begint met de woorden:  
 
“Rust in vrede, alle zielen”  
 
en eindigt met :  
 
“En morgen zal de zon opnieuw schij-
nen……in de stilte zal het geluk over ons 
neerdalen”. 
 
Is dat de dood, Willy? 
 
Namens het hele bestuur: 
 
Bedankt, duizendmaal bedankt 
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Website 
 
Na een tiental jaren was de website aan een 
upgrade toe. De zoon van onze penningmees-
ter, Michael De Rop van Killerdesign, werd 
ingeschakeld om het uitzicht van de  website 
te vernieuwen. Tezamen met het vernieuwde 
logo en huisstijl en het resultaat mag er best 
zijn. Michael verzorgde o.a. de communicatie 
voor Philips Lighting, Total Raffinaderij Ant-
werpen, Provincie Antwerpen, Quick, Daniel 
Ost, Beverse Feesten, ... 
 
Presentatie werd eenvoudiger en eveneens 
aangepast aan smartphone/tablet gebruik. Het 
is dus een responsive website, om het in een 
chique woord te zeggen. 

 
 
 
Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd 
aan de inhoud van de verschillende pagina's.  
 
Toekomstige reizen, uitstappen , berichten-
blad, fotoalbums, kasteelconcerten, tentoon-
stellingen, ... info in detail beschikbaar. 
 
Leden die een tentoonstelling plannen, kunnen 
deze eveneens op de website laten publiceren. 
Hiervoor stuurt u een mailtje met gegevens, 
uitnodiging, foto's, ... naar info@kpsk.be. 
 
Indien dit tijdig ingezonden wordt, dwz. min-
stens 2 weken voor het verschijnen van het 
berichtenblad, zal dit eveneens in het berich-
tenblad worden opgenomen. 
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Reizen 
 
Zijn er meerdaagse reisplannen? Jazeker! 
 
MALTA 
Een bezoek aan Malta met vertrek op 28 april 
en terugkeer op 5 mei 2015. Nadere details 
volgen. Wie interesse heeft, stort een bedrag 
van 5,00 € op de rekening  BE14 4153 0021 
2183 met vermelding “Malta”. Dan bezorgen 
we U zo spoedig mogelijk de juiste informatie. 
Annuleren kunt U dan zonder kosten. 
 
ZUID – AFRIKA 
Van 29 september tot 19 oktober 2015, dus 
drie weken. Nadere details volgen.Wie interes-
se heeft, stort een bedrag van 5,00 € op de 
rekening  BE14 4153 0021 2183 met vermel-
ding “Zuid-Afrika”. Dan bezorgen we U zo 
spoedig mogelijk de juiste informatie. Annule-
ren kunt U dan zonder kosten. De volledige 
planning voor deze reis zal wel nog een aantal 
maanden op zich laten wachten 
 
 

 Daguitstap LUIK 
31 januari 2015 

 

 
We plannen een daguitstap naar Luik “de 
vurige stede” en dat op zaterdag 31 januari 
2015. 
 
Bezoek aan het nieuwe station van Luik en 
bezoek aan de St. Pauluskathedraal, met een 
rondleiding in de schatkamer met zijn ivoor-
werk uit de 11e eeuw, de reliekbuste van Sint-
Lambertus, de gouden reliekhouder geschon-
ken door Karel de Stoute, de prachtige textiel-
gewaden, enz.. 
 

 
 

Reliekbuste Sint-Lambertus 

Hoe reizen we? 
 
Normaal met de trein. Vertrek aan het station 
van Beveren te 09.05 uur. Terugkeer 19.00 
uur. 
 
Gelet op de stakingsbereidheid van onze 
Waalse broeders, zou dit eventueel vervangen 
worden door een busreis. Dit zal o.m. afhanke-
lijk zijn van het aantal deelnemers. 
 
We kunnen dan ook nog geen prijskaartje op 
deze daguitstap kleven. 
 
We verzoeken U alleen in te schrijven door 
storting van € 10 op rekening BE14 
41530212183 met vermelding “Luik”. 
 

 Daguitstap BERGEN 
7 maart 2015 

 

 
Mons (Bergen) culturele hoofdstad van Europa 
2015. 
 
Op zaterdag 7 maart 2015 
 

 
 
Bezoek aan de tentoonstelling “Vincent Van 
Gogh au Borinage” (van 25.01.2015 tot 
17.05.2015). 
 
Tijdens zijn verblijf van bijna twee jaar (1878 – 
1880) in de Borinage en in Mons zette Vincent 
Van Gogh (1853 – 1890) een punt achter zijn 
loopbaan als dominee en koos hij voor een 
leven als artiest. 
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Al snel kweekte hij in België een passie voor 
scènes uit het dagelijks leven van boeren en 
arbeiders. De tentoonstelling huisvest onge-
veer 70 schilderijen en tekeningen uit ver-
scheidene internationale collecties, alsook 
originele handgeschreven brieven door Van 
Gogh in de Borinage en in Brussel, die nog 
maar nauwelijks aan het publiek werden ge-
toond. 
 
Daarna gevolgd door stadsbezoek. 
 
De Grote Markt met haar gebouwen uit de 11e 
eeuw, het stadhuis van Mons, de tuin van de 
burgemeester, het Belfort en tot slot de Sint-
Waltrudiskerk met de prachtige beelden van 
Du Broeucq en de relikwieën van Sint-
Waltrudis. 
 
Afhankelijk van het aantal deelnemers en 
eventuele stakingen zal de reis gebeuren hetzij 
per trein, hetzij per autobus. 
 
Gelieve wel reeds in te schrijven door storting 
op rekening BE14 4153 0021 2183 met ver-
melding "Mons" 
 

 Daguitstap LUIK 
31 januari 2015 
Daguitstap BERGEN 
7 maart 2015 

 

 
Betreffende de uitstappen naar Luik en Bergen 
 
Het is evident dat de manier van verplaatsen 
de kostprijs zal bepalen van deze dagexcur-
sies. Op dit ogenblik zijn er voor de uitstap 
naar Luik 20 personen ingeschreven. Voor het 
bezoek aan Bergen (Mons) 22 personen. 
 
Een autobus inleggen voor deze dagexcursies 
kost minimaal 500,00 à 600,00 €. Bij 10 in-
schrijvingen wordt een kostprijs van 50,00 à 
60,00 € voor de autobus alleen + inkomgelden 
+ gidsvergoeding enz. wel een zeer dure 
dagexcursie. Het is slechts vanaf 25 deelne-
mers dat een bus inleggen verantwoord is. 
Daarom vragen wij voorlopig in te schrijven 
door storting van 10 € per persoon. 
 
Geraken wij niet aan 25 deelnemers, dan 
zullen we de dagexcursies met de trein organi-
seren. Inschrijven voor de dagexcursies kan 
nog tot 15 januari voor Luik, voor Bergen tot 20 
februari. 

Sponsors 
 

Aldak bvba, dakwerken 

Annick Goedhuys - damesschoenen  

Axa Kantoor - Marc Bosman , bank 

Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny 

Blommaert – Peirsman bvba, verzekeringen 

Boven Yvo, ramen en glas 

De Mart, café 

De Munck, elektro & kado 

De Rycke Gebroeders, bouwmaterialen 

Filip Slangen, home service - delicatessen 

G. Smet, electrische materialen 

Houthandel Van Acker, houthandel 

Johan Moortgat, beenhouwerij 

Joly Travel, reisburo 

Kameleon & Sportline, outdoor. 

KBC, bank & verzekeringen 

Music Lover, multi-media 

Notaris Joost Vercouteren  

Opticlub bvba, optiek 

Patrice & Carole Bohyn geassocieerde notarissen 

Schoonvliet, kaas en verfijning 

Standaert A. - De Vier Seizoenen - Bloemen 

‘t Kasteelke, wijnen & spirits 

‘t Pauwke, eetcafé 

Van Dam & Van Dam, copy-center 

Waasland Automotive, autoverkoop 

Waeslantnatie - Logistiek van goederen 

Provincie Oost-Vlaanderen 
 

Lid worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 U wordt lid van de KPSK door het secre-
tariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid 
te contacteren en door storting van 15 € 
(gewoon lid), 20 € (steunend-lid) en 30 € 
(erelid). 
 
IBAN rek.nr.: BE14 - 4153 - 0021 - 2183 
BIC-code KREDBEBBXXX 
 
Vermelding “Lidgeld 2014-2015” of 
“Nieuw lid 2014-2015” niet vergeten aub

 


