
Een woord vooraf 
 
Beste vrienden, 
 
De lente is in aantocht. 
 
Voor de bestuursleden betekent dit dat er ijve-
rig werk moet gemaakt worden van de plan-
ning voor het seizoen 2015 – 2016. 
 
Voor de concerten wordt nu voor de eerste 
keer het programma opgesteld door ons be-
stuurslid Liesbeth Devos in samenspraak met 
Luc Famaey. We bezitten in ons bestuur 2 le-
den, kenners van het muziekleven, met con-
tacten niet alleen op nationaal vlak, maar ook 
op internationaal vlak, waardoor we concerten 
kunnen brengen van internationale kwaliteit. 
Wie Liesbeth in juli 2015 wil horen, zal zich 
echter naar de opera van Aix-en-Provence 
moeten reppen. 
 
Ook op het terrein van tentoonstellingen, de 
voorbereiding van de Grote Prijs Piet Staut, dit 
jaar voorbehouden voor sculpturen, worden de 
nodige voorbereidingen getroffen. 
 
Eéndagsreizen en zelfs langere reizen worden 
ook voorbereid. 
 
Voor de reis naar Bergen op 7 maart moeten 
wij meedelen dat er geen mogelijkheid meer is 
om daar op in te schrijven. Volgeboekt. 
 
Op korte termijn kijken wij vooral vooruit naar 
het Passieconcert op 13 maart 2015 te 20.00 
uur in de kerk St. Jacobus-de-Meerdere in 
Haasdonk. 
 
Wij hopen U zeer talrijk te kunnen begroeten. 
 
Jan Weyers 
 

Beeldende Kunsten 
 

 Klassiek salon 2015 
Kasteel Cortewalle 

 

 
14-15, 21-22, 28-29 maart 2015 

van 14 tot 17 uur 
 

Jan Adriaenssens  Dirk Callens 
Gilbert Cornelis  Lut De Baere 
Tony De Beule  Aloïs De Bruyn 

Nestor De Clerck  Marianne De Meulenaer
Lieve Ghyssaert  Audrey Howlett 

Alida Lyssens  Sonja Michiels 
Liliane Schoonvliet  Eric Seghers 

Lieve Staut  Denise Stevens 
Frieda Stevens  Frederik Tinck 

Jet Vael  Ronald Van Genechten 
Anita Van Lindt  Marc Van Wabeke 

Adi Verbeke  Andre Verhelst  
Julia Vlegels  Lieve Weyers 

 

 
 

Klassiek Salon 2014 
 
Zowel schilderkunst, beeldhouwkunst als juwe-
lenkunst komen tijdens 3 weekends aan bod.  
 
Alle KPSK-leden zijn welkom bij de vernissage 

zaterdag 14 maart 2015 om 15 uur. 

 
 
 

 Februari 2015 
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Lay-out: Rik Van Den Berge - 47e jaargang 
Secretariaat: Lindenlaan 102, 9120 Beveren 
Tel. 03 755 38 83 
info@kpsk.be | www.kpsk.be 
IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 2183 - BIC-code KREDBEBBXXX 
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 Tentoonstelling 
Lieve De la Ruelle - Armand Vergauwen
Hof ter Schelde 
August Vermeylenlaan 6, Antwerpen LO

 

 

Duet 
 

 
 

2 technieken - 2 kunstenaars 
Keramiek en aquarel van 

 
Lieve De la Ruelle en Armand Vergauwen 

 

 
 

van 14 februari tot 22 maart 
alle dagen van 9 tot 19 uur 

 

  
OPROEP VRIJWILLIGERS 

 

 

 
Er was al enige respons, maar we herhalen 
nog eens deze oproep. 
 
Vanuit het bestuur doen we een oproep aan 
actieve KPSK-leden die fysiek nog wat kunnen 
inbrengen. Voor de organisatie van het pas-
sieconcert in de kerk van Haasdonk op 13 
maart kan best nog wat mankracht gebruikt 
worden, vooral bij de opbouw van het podium 
voor koor en orkest.  

In zijn nieuwjaarstoespraak op 11 januari heeft 
Luc Famaey heel terecht de wens naar uitbrei-
ding en verjonging in ons bestuur uitgespro-
ken. Even helpen bij opbouw hoeft geen le-
venslang engagement in het bestuur te bete-
kenen. 
 
Ook bij de opbouw van onze diverse tentoon-
stellingen is het fijn te kunnen rekenen op vas-
te helpers die van wanten weten en het juiste 
haakje aan de juiste nagel kunnen bevestigen 
zodat de kunstwerken mooi tot hun recht ko-
men in de ruimte. 
 
Kandidaat-vrijwilligers: stel niet uit tot later wat 
je heden nog kan doen! Aanmelden bij het se-
cretariaat graag. 
 
 

 Tentoonstelling 
Jaarringen - Alida Lyssens 
VZW Vrouwencentrum 
Nieuwstraat 34, Sint-Niklaas 

 

 

 
Iedereen hartelijk welkom op de opening op 

 

9 maart om 19 uur. 
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 Prijs Piet Staut 2015 
Discipline Klein sculptuur 

 

 
De tweejaarlijkse Prijs Piet Staut is sinds de  
oprichting in 2001 stilaan een gevestigde 
waarde. 
 
De Koninklijke Piet Stautkring organiseert deze 
kunstwedstrijd in samenwerking met de ge-
meente Beveren-Waas. 
 
Aanvankelijk kwamen vier disciplines om de 
beurt in aanmerking: schilderkunst, klein sculp-
tuur, grafiek en tekenen. 
 
Vanaf 2011 is gekozen voor de tweejaarlijkse 
prijs afwisselend schilderkunst - klein sculp-
tuur. In 2015 zijn dus de beeldhouwers terug 
aan de beurt. 
 

 
 

KPSK-prijs - Klein Sculptuur 2011 
 
De KPSK-leden die in deze discipline bedrijvig 
zijn, worden dan ook aangespoord om deel te 
nemen aan editie 2015 van de Prijs Piet Staut 
voor Klein sculptuur. 
 
Een competente onafhankelijke jury selecteert 
de winnende werken. Bovendien wordt aan de 
laureaten het daarop volgend jaar een ten-
toonstelling aangeboden in hetzelfde kasteel. 
Het zijn mooie kansen die we bieden aan al 
wie een zeker niveau bereikt heeft in de 
beeldhouwkunst. 
 
 
REGLEMENT PRIJS PIET STAUT 
 
1. Door de Koninklijke Piet Stautkring te Beve-
ren-Waas wordt i.s.m. het Gemeentebestuur 
van Be-veren een tweejaarlijkse wedstrijd ge-
organiseerd. In 2015 is de discipline: klein 
sculptuur in diverse materialen. 

2. De laureaat ontvangt € 2.500. Hiervoor 
wordt een bedrag van € 1.250 ter beschikking 
gesteld door de KPSK en € 1.250 door de 
Gemeente Beveren. Het bekroonde werk dient 
dan wel te worden afgestaan en wordt eigen-
dom van de gemeente. De tweede prijs “Prijs 
BNP Paribas Fortis“ bedraagt € 500. De 
KPSK-prijs van € 250 wordt uitgereikt aan het 
best geklasseerde lid van de Kring. Verder 
worden 5 eervolle vermeldingen toegekend en 
een selectie uit de werken zal ten-toongesteld 
worden in Kasteel Cortewalle, Beveren-Waas 
van 10-11 en 17-18 oktober 2015. 
 
3. Iedere deelnemer mag 1 tot 2 werken indie-
nen. 
 
4. Maximale afmetingen mogen 1m x 1m x 1m 
niet overschrijden. 
 
5. De met een geldprijs uit andere wedstrijden 
bekroonde werken komen niet in aanmerking. 
Winnaars van geldprijzen uit wedstrijden Prijs 
Piet Staut worden gedurende 5 jaar uitgesloten 
van deelname. 
 
6. Tijdens de voorziene periode tussen inleve-
ring en ophaling zullen de werken tegen dief-
stal en schade verzekerd worden door de 
KPSK voor max. € 625 per werk met een fran-
chise van € 75 ten laste van de kunstenaar. 
 
7. De jury wordt door de KPSK aangesteld en 
bestaat uit een voorzitter en 3 professionele 
kunste-naars (geen leden van de vereniging). 
Samenstelling, noch beslissingen van de jury 
kunnen door de deelnemers betwist worden. 
 
8. U kan inschrijven door € 14.00 te storten op 
IBAN rek.nr.: BE14 4153 0021 2183 - BIC-
code KREDBEBBXXX van de KPSK, Beveren, 
met vermelding “Prijs Piet Staut“ en de naam 
van de deelnemer en dit voor 25 september 
2015. Buitenlandse deelnemers mogen het 
inschrijvingsgeld betalen bij het inleveren van 
de werken maar dienen zich vooraf schriftelijk 
te melden bij: 
 
secretariaat KPSK, Lindenlaan 102, 9120 Be-
veren of via e-mail bij info@KPSK.be 
 
9. Naam, adres, telefoonnummer, titel, en ver-
zekeringswaarde moeten in een gesloten om-
slag op de onderkant van elk werk bevestigd 
worden. De naam van de kunstenaar mag niet 
zichtbaar zijn op het werk. 
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10. Deelnemers leveren hun werk in op 
woensdag 7 oktober 2015 tussen 15 en 19 uur 
in de bo-venzaal (A. Triestzaal) van Kasteel 
Cortewalle, gelegen langs de N70 in het cen-
trum van Beveren-Waas. 
 
11. De prijsuitreiking zal eveneens in boven-
genoemde zaal plaatsvinden op zaterdag 10 
oktober 2015. Daarna volgt een receptie. Alle 
deelnemers, met partner, zijn hiermee uitge-
nodigd. Wie niet naar de prijsuitreiking kan 
komen, wordt verzocht zich te laten vertegen-
woordigen. 
12. De niet-geselecteerde werken voor de ten-
toonstelling kunnen na de proclamatie meege-
nomen worden. 
 
13. De geselecteerde werken kunnen worden 
afgehaald op zondag 18 oktober 2015 tussen 
17 en 18 uur of op maandag 19 oktober tussen 
11 en 12 uur. Niet afgehaalde werken worden 
na een maand eigendom van de KPSK. 
 

 Experimenteel salon 
Huize De Rop 

 

 
23-24, 30-31 mei 2015 van 14 tot 17 uur 
 
Leden-kunstenaars die met ongebruikelijke 
materialen aan de slag gaan en daarmee to-
taal onrealistische vormen te voorschijn tove-
ren mogen zich bij de “experimentelen” voe-
gen. Er is ruimte voor de verschillende discipli-
nes: schilderkunst, installaties, mixed media en 
beeldhouwkunst Maximaal 25 kunstenaars 
kunnen deelnemen. 
 

 
 

Groepssalon 2013 
 
Voor dit groepssalon kunnen KPSK-leden zich 
nog inschrijven tot 15 maart. 
 
Vernissage 22 mei 2015 om 20 uur 

Klassieke Muziek  
 

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

 

 
Passieconcert in het teken van het 

Hoogfeest van Pasen: 
Alsdann vom Tod erwecke mich. 

 
Van de dood tot de vreugdevolle heropstan-
ding, dat is het thema van het passieconcert 
dat de KPSK voor u serveert op vrijdag, 13 
maart 2015 om 20u in de Sint-Jacobus-de-
Meerderekerk in Haasdonk aan de hand van 
vier intens mooie barokcantates: 
 
 Ach Herr, Iass deine Lieben Engelein, 

Franz Tunder (1614 - 1667) 
 Jesu meines Lebens Leben, BuxWV 62, 

Dietrich Buxtehude (ca. 1637 - 1707) 
 Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 

106, J.S. Bach (1685-1750) 
 Fried- und Freudenreiche Hinfahrt, BuxWV 

76 van Dietrich Buxtehude 
 
Zij worden uitgevoerd door: 
 

Astrid Stockman (sopraan); 
Jorg Delfos (altus); 
Paul Foubert (tenor); 
Joris Stroobants (bas) 
Het Vocaal Ensemble La Furia 
Het Antwerps Barokorkest 
 

olv Emmanuel van Kerckhoven 
 
Koor, orkest, solisten en dirigent zijn professi-
onele musici gespecialiseerd in de historische 
uitvoeringspraxis van barokmuziek. 
 
De Passieconcerten van de KPSK zijn sinds 
een tiental jaren een echte traditie. Dit unieke 
concert, dat perfect kadert in de passietijd, 
mag u niet missen. 
 
Reservatie via het CC Ter Vesten: 03 750 10 
00 of het secretariaat van de KPSK: 03 755 38 
83. 
 
Ticketprijzen: € 15 / € 14 (+60/groep) / € 12 
(abonnees/ KPSK-leden / -26j) 
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 Aperitiefconcerten 
Programma 2014-2015 

 

 
Gezien het groeiend succes van de aperitief-
concerten (een overvolle Verlatzaal in kasteel 
Cortewalle voor Julien Libeer op 8 februari!) 
raden we onze leden aan om vooraf te reser-
veren, via het secretariaat (03 7553883) of CC 
Ter Vesten (03 7501000). Zo ben je zeker van 
een plaatsje. 
 
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 

 
 

Reizen 
 

 Daguitstap Bergen 
7 maart 2015 

 

 
 
09.00 uur Vertrek achter het politiebureel van 

Beveren 
 
11.00 uur Bezoek aan de tentoonstelling  

“Van Gogh in de Borinage”  
 
13.30 uur Stadswandeling 

- bezoek aan de Collegiale Kerk 
- stadhuis –station 
- congresgebouw 

 
17.00 uur Terugkeer 
 
Kostprijs: 40,00 € per persoon:  

inkom + autobus 
 
Betaling: 
 
Wie reeds betaald heeft stort het aanvullend 
bedrag op rekening BE14 4153 0021 2183 van 
de KPSK, met vermelding BERGEN 
 
 

 MALTA 
28 april - 5 mei 2015 

 

 
Programma: 
 

 Vertrek 28 april te 19.50 uur op Zaven-
tem 
 

 Terugkeer op 5 mei, aankomst Zaven-
tem te 19.00 uur 

 
- Dinsdag 28 april: aankomst – overbrenging 
naar het hotel 
 
- Woensdag 29 april: daguitstap Valletta – 
middagmaal inbegrepen – avondmaal vrij 
 
 

 
 

Valetta 
 
Donderdag 30 april: bezoek aan Mdina, Ra-
bat en Mosta - middagmaal inbegrepen – 
avondmaal vrij 
 

 
 

Mdina 
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Vrijdag 1 mei: naar het eiland Gozo - mid-
dagmaal inbegrepen – avondmaal in restau-
rant inbegrepen 
 
Zaterdag 2 mei: zuidkant van het eiland + ha-
venrondvaart – middagmaal inbegrepen – 
avondmaal vrij  
 
Zondag 3 mei: bezoek Blauwe grot – avond-
maal in restaurant + Malta by night 
 

 
 

Malta - Blauwe Grot 
 
Maandag 4 mei: vrije dag – avondmaal  res-
taurant Village des Pêcheurs 
 
Dinsdag 5 mei: vrij middagmaal – transfer 
naar luchthaven 
 
Verblijf: Hotel 4 sterren in St. Julians 
 
Prijs in tweepersoonskamer: 1.265,00 € 
Toeslag single: 160,00 € 
 
Inschrijven door storting van 100,00 € per per-
soon op rekening BE14 4153 0021 2183 met 
vermelding “Malta”. 
 

 ZUID–AFRIKA 
29 september - 20 oktober 2015 

 

 
Aangezien er reeds meer dan 15 personen 
ingeschreven hebben, gaat de reis zeker door. 
Ik heb ook, wat de voornaamste zaken betreft, 
kostprijzen binnengekregen vanuit Zuid-Afrika. 
 
Op basis van de informatie die we gekregen 
hebben, kunnen we zeggen dat de kostprijs 
vermoedelijk iets minder zal zijn dan 3.000 € 
per persoon. Dus …kostprijs voorlopig op 2990 
€ (klinkt beter dan 3000 €). 

We kunnen de prijs laag houden omdat we 
geen beroep doen op tussenpersonen om de 
boekingen te doen. 
 
Wat is er inbegrepen: 
 
 de vluchten ; 
 autobus ; 
 alle overnachtingen in halfpension *** of 

**** sterren. 
 alle toegangsgelden. 
 
Het reisprogramma ziet eruit als volgt: 
 
Dinsdag 29 september: 
 
Vertrek met British Airways vanuit Brussel op 
29 september 2015 te 17.20 uur naar Londen. 
Vertrek uit Londen met British Airways om 
19.05 uur naar Johannesburg. 
 
Woensdag 30 september: 
 
Aankomst Johannesburg, vroege ochtend. 
Mogelijkheid tot geld wisselen!  
Bezoek aan het Voortrekkersmonument. 
 

 
 

Pretoria - Voortrekkersmonument 
 
In de namiddag bezoek aan het Unie gebouw 
Verder doorheen de Magaliesbergen naar Buf-
felspoort. 
 
Donderdag 1 oktober: 
 
We rijden richting Krugerpark. 
Bezoek aan Pelgrimsrust (oud mijndorp) 
Logeren in Graskop. 
Bezoek aan Blyde River Canyon 
Drie Rondavels enz. 
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Vrijdag 2 oktober 2015: 
 
Bourke’s Luck 
 

 
 

Bourke's Luck - Potholes 
 
Inrijden van het Krugerpark, waar we zullen 
overnachten in Pretoriuskop. 
 
Zaterdag 3 oktober: 
 
We blijven in het Krugerpark maar gaan nu 
logeren in Skukuza, gelegen midden in het 
Krugerpark. 
 
Zondag 4 oktober: 
 
We rijden door Swaziland. 
We rijden terug Zuid-Afrika binnen en over-
nachten in het zeer mooie Hluhluwe Umpholo-
zi  Nationale Park , waar we logeren in Hill Top 
kamp. 
 
Maandag 5 oktober: 
 
Na een bezoek aan Shakadorp met Zoeloe 
dansen en rondleiding, rijden we verder naar 
Durban waar we overnachten in een hotel 
langs de Marine Parade. 
 

 
 

Durban - Marine Parade 

Dinsdag 6 oktober: 
 
We rijden naar de Drakensbergen en over-
nachten in Dragon Peak Resort. Wandeling. 
 
Woensdag 7 oktober: 
 
We blijven in de Drakensbergen maar over-
nachten nu in het Golden Gate National Park. 
Voor de liefhebbers: mogelijkheid tot paardrij-
den. 
 
Donderdag 8 oktober: 
 
Bezoek aan vrienden die een boerderij uitba-
ten, daarna doorrijden naar Craddock met ver-
blijf waarschijnlijk in de tuinhuisjes. 
 
Vrijdag 9 oktober: 
 
Bezoek aan Addo Olifantenpark, nabij Port Eli-
sabeth. 
 
Zaterdag 10 oktober: 
 
Langs de tuinroute rijden we naar Plettenberg. 
 
Zondag 11 oktober: 
 
Oudtshoorn, met bezoek aan de Cangogrotten 
en struisvogelfarm. 
 
Maandag 12 oktober: 
 
Langs Swellendam naar Hermanus met de 
hoop walvissen te kunnen observeren. 
 
Voor de liefhebbers ( eventueel in een stalen 
kooi) mogelijkheid tot kennismaking met de 
grote witte haaien. 
 
Dinsdag 13 oktober: 
 
Bezoek aan Stellenbosch en een wijnboerderij. 
 
Woensdag 14 oktober: 
 
We logeren in Kaapstad.  
Bezoek aan de Kaap 
Bezoek aan het Robbeneiland. 
 
Donderdag 15 oktober: 
 
We blijven in Kaapstad.  
Indien mogelijkheid bezoek aan de Tafelberg. 
Rondrit. 
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Vrijdag 16 oktober: 
 
Bezoek aan het centrum en V.A. Waterfront. 
 
Zaterdag 17 oktober: 
 
We verlaten Kaapstad en rijden naar Beaufort 
West waar we vermoedelijk zullen verblijven in  
Karoo National Park. 
 
Zondag 18 oktober: 
 
We rijden naar Kimberley met bezoek aan  Big 
Hole en het museum.  
 

 
 

Kimberley - Big Hole 
 
Opgraven van diamanten wordt niet meer toe-
gelaten. 
 
Maandag 19 oktober: 
 
Bezoek aan Johannesburg en Soweto. 
Naar de luchthaven 
Vertrek naar Londen 19.05 uur. 
 
Dinsdag 20 oktober: 
 
Brussel met aankomst ’s morgens te 08.50 
uur. 
 
Programma, overnachtingen en de kostprijs 
kunnen gewijzigd worden afhankelijk van het 
aantal deelnemers en de koers van de Euro. 
 
Kostprijs van een single is nog niet gekend.  
 
Niet inbegrepen: annulatie- en reisverzekering.  
 
Inschrijven door storting van 100 € per per-
soon op rekening :BE 14 4153 0021 2183 met 
vermelding Z.A. en dit zo spoedig mogelijk en 
ten laatste tegen 15 mei 2015. 
 

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 

 ‘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

 


