
VOORWOORD                                                                                                                                                                           

Aan alle KPSK-leden van harte een gezond en cultureel nieuwjaar 2023 gewenst! 

Wie getuige mocht zijn van het nieuwjaarsconcert op 8 januari in CC Ter Vesten heeft met 

volle teugen genoten van het boeiende verhaal van Tchaikovskyげs leven en schitterende 

muziek, hoewel zijn geheimen niet helemaal onthuld zijn. Het Desguin kwartet en Vic De 

Wachter brachten het talrijke publiek in hogere sferen. De traditionele receptie was de ideale 

gelegenheid  om verder de loftrompet te steken en te klinken op de heropleving van het culturele leven. 

Ook de concertzaal van kasteel Cortewalle was begin december te klein voor het publiek dat was 

samengekomen voor het optreden van de 23 studenten van Musica Mundi. Het waren stuk voor stuk jonge 

virtuozen aan de piano, de viool, de cello. We ontwaarden zelfs een jonge Beverenaar onder de muzikanten. 

Het kasteel trilde na van het jonge enthousiasme en talent. 

Ondertussen hebben de KPSK-reizigers naar Brugge weer en wind 

getrotseerd oﾏ de ﾏysterieuze teﾐtooﾐstelliﾐg けOog iﾐ oog ﾏet 
de dood’ iﾐ het “iﾐt-Janshospitaal te aanschouwen. De gegidste 

rondleiding bleef evenmin gespaard van storm en plensbuien.      

けBrugge die sconeげ werd een zeer natte aangelegenheid. 

Laat ons hopen op betere weersomstandigheden met het 

vooruitzicht op het concert in Vrasene op 5 februari met Liesbeth Devos en Gwen Cresens (geen tIckets meer 

wegens uitverkocht!!!), het Klassiek Salon in februari (uitnodiging bij deze krant), en volgende concerten. 

Het ambitieuze plan voor de vijfdaagse reis naar Londen in juni wordt in deze krant ontvouwd. 

Verder wordt 2023 voor KPSK ook een bijzonder jaar. Het zal in februari 10 jaar       

geleden zijn dat kunstenaar Wim van Remortel overleed. Reden te over om aan            

hem een tentoonstelling te wijden in het seizoen 2023-2024. Hierover later meer.                            

We ontmoeten jullie graag bij één van onze activiteiten, 

De voorzitter,   Cecile D’Hollaﾐder 

TIP - Als u bij deze krant een overschrijvingsformulier ontvangt, betekent dit een lichte hint om uw 

lidmaatschap te vernieuwen, waarvoor dank. 
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Experimenteel Salon                                                                                                                                                                                  

.                                                      22-23 en 29-30 april 2023                                              Kasteel Cortewalle   

Kunstenaars van de nieuwste lichting hebben kans om tentoon te stellen in 

kasteel Cortewalle van 22 tot 30 april 2023.                                                                                   

Ook hier geldt: uw beste en meest recente werken exposeren.                                                                                                        

Er zijn reeds heel wat kandidaten ingeschreven, maar toch nog enkele plaatsjes 

vrij  voor maximaal 20 deelnemers.                                                                                                                                  

Uiterste inschrijfdatum is 20 maart 2023.                                                                                                                         

Mail naar info@kpsk.be of bel naar Gonda op 03 755 38 83. 

 

 

Rust in Vrede 

                                                 Herman De Rop                                      1941 - 2022 

 

'Bij ons KPSK-bestuur valt dit jaar een groot verlies te betreuren.                                                                         

Op kerstdag is onze ex-penningmeester Herman De Rop op 81-jarige leeftijd overleden. 

Hij was meer dan tien jaar onze trouwe, nauwgezette boekhouder, sponsorwerver en cultuurmaat 

bovenal. Aan hem gaat een groot concert- en operaliefhebber verloren.' 
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KPSKlassiek  :  volgende concerten 

Hobo -  fagot -  piano               coloRiet                                              Kasteel Cortewalle                                                                    

 

Het prograﾏﾏa けIolo‘ietげ Hreﾐgt de ﾏeest spraﾐkeleﾐde eﾐ ┗irtuoze 
muziek die ooit voor het bijzondere trio hobo, fagot en piano werd 

geschreven. Tijdens dit concert vertellen de artiesten honderduit 

over hun instrumenten en over de muziek die u te horen krijgt.  

De CD die ze roﾐd dit IoﾐIertprograﾏﾏa ﾏaakteﾐ ふけa Tale of ‘eedsげぶ, 
ging de hele wereld rond en werd in de vakpers op uiterst lovende 

kritieken onthaald! 

met: Bram Nolf (hobo), Luc Loubry (fagot), Hans Ryckelynck (piano) 

ZONDAG 26 MAART 2023 | 11 UUR  

  Firgun                          Glazunov    Swerts   von Weber             Kasteel Cortewalle                                            

'Firgun' is een onvertaalbaar 

woord uit het Hebreeuws en 

Hetekeﾐt zo┗eel als: けBlij zijﾐ 
om het geluk dat een ander 

te Heurt ┗altげ. Het ensemble 

is ontstaan in het voorjaar 

van 2017 uit studenten, 

maar vooral ook vrienden 

van de koninklijke 

Ioﾐser┗atoria ┗aﾐ Aﾐt┘erpeﾐ eﾐ Brussel. Iﾐ 2022 ┘oﾐ けFirguﾐげ de けSuperﾐo┗a Ioﾏpetitieげ iﾐ eigeﾐ 
land, georganiseerd door radio Klara. Hierdoor mogen ze  in het seizoen 2022-2023 een tournee 

ondernemen langs tal van Belgische kamermuziekpodia. In Beveren brengen ze muziek van  
Glazunov, Swerts en von Weber. 

met: Emile Souvagie (klarinet), Ludovic Bataillie (viool), Ciska Vandelanotte (viool),                        
Jasmien Van Hauthem (altviool) en Karin Broeckhove Ibarra (cello). 

ZONDAG 23 APRIL 2023 |11 UUR 

Portraits of music               Leen Van der Roost & Alexandra Lelek            Kasteel Cortewalle                               

Portraits of music schetst je verschillende portretten op de dromerige harp en 

de melancholische cello. Een brede waaier aan muzikale pareltjes met elk een 

eigen verhaal, een eigen beeld. Per portret horen we een nieuw klankpalet, 

van Granados tot John Williams. Luister mee hoe het penseel van kleur             
naar kleur danst om het allermooiste portret te voorschijn te halen. 

met: Leen Van der Roost (harp), Alexandra Lelek (cello) 

ZONDAG 4 JUNI 2023 | 11 U 

 

ISM  CC TER VESTEN   EN DE KPSK 

TICKETS :  17 – 16 – 14 – 9 € 

https://www.tervesten.be/nl/programma?f%5B0%5D=genre%3A152 

                   3 
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Reis naar Londen 

                                                                                                         12 – 16 juni 2023 

Onze volgende reis leidt ons naar de Britse hoofdstad Londen, een wereldstad met bijna 9 miljoen 

inwoners en talloze bezienswaardigheden. 

We vertrekken op maandag 12 juni 2023 om 11.00 uur met de bus vanuit Beveren. In Brussel-Zuid 

nemen we dan de Eurostar van 12.56 uur; aankomst in Saint-Pancras Londen om 13.57uur. 

Op vrijdag 16 juni 2023 vertrekken we dan vanuit Saint-Pancras Londen met de Eurostar van 17.04 

uur naar Brussel-Zuid, waar we om 20.05 uur aankomen. Met de bus rijden we dan terug naar 

Beveren, waar we omstreeks 21.30 uur aankomen. 

In Londen logeren we in het Park Grand London 

Kensington hotel****op slechts 150 meter                                                                                                                                           

┗aﾐ het ﾏetrostatioﾐ Earl’s Court. 

PROGRAMMA 

Maandag 12 juni 2023 

Na aankomst in het hotel: een wandeling naar Hyde 

Park, langs Kensington Palace en Royal Albert Hall.                                                                                                             

Dinsdag 13 juni 2023 

Voormiddag: bezoek aan de National Gallery. Daar loopt in die periode een unieke tentoonstelling  

さAfter Impressionismざ  rond de invloed van Cézanne, van Gogh en Gaugin op latere kunstenaars als 

Klimt, Kokoschka, Matisse, Picasso, Mondriaan, Kandinski, Rodin en Camille Claudel. 

Namiddag: wandeling langs Green Park, Trafalgar Square, Whitehall, Banqueting Hall 

(plafondschilderingen van PP Rubens), House of Parliament, Westminster Abbey (om 17.00 

uur: optreden van het kathedraalkoor). 

Woensdag 14 juni 2023 

Voormiddag: Wallace Collection (privéverzameling met talrijke waardevolle kunstwerken, 

juwelen, porselein, harﾐasseﾐ , ﾏaar ook top┘erkeﾐ ┗aﾐ Fraﾐs Hals , RuHeﾐs , eﾐz. ….). 
 

Namiddag: wandeling langs Buckingham Palace, Saint-James, Piccadilly Circus, Fortnum & 

                                                    Mason. 

Donderdag 15 juni 2023 

Voormiddag: Courtauld Gallery in Somerset House : een schitterend museum met werken van 

Van Gogh , Manet  Gauguiﾐ eﾐz. … 

Namiddag: Greeﾐ┘ich, Queeﾐ’s House OHser┗atory, Maritiﾏe Museuﾏ & Na┗al College, 
eventueel een boottocht op de Thames. 
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Vrijdag 16 juni 2023 

Voormiddag: Victoria & Albertmuseum.                                                                                                             

Namiddag: eventueel Harrods en vertrek naar Saint-Pancras. Terugreis. 

MOGELIJKE AVONDVOORSTELLINGEN 

Het aaﾐHod aaﾐ a┗oﾐd┗oorstelliﾐgeﾐ ふcoﾐcerteﾐ, ﾏusicals, daﾐs┗oorstelliﾐgeﾐ, opera, …ぶ is 
quasi eindeloos. Op het moment dat wij daar zijn geldt er eveneens een groot aanbod. 

Hierbij enkele suggesties.  Indien één of meerdere van deze voorstellingen u interesseren 

kan je ofwel zelf tickets bestellen of uw voorkeur doorgeven aan Jan Weyers of Hugo 

Piqueur voor 15 april 2023. Zij trachten deze dan te boeken, uiteraard mits extra betaling. 

Opera: dinsdag 13 juni: Il Trovatore van Verdi in Covent Garden                                                             

Concert: woensdag 14 en donderdag 15 juni: het London Symphony Orchestra in het 

Barbican Centre met werken van Messiaen                                                                                           

Ballet: donderdag 15 juni in de Royal Alberthall: Cinderella van Sergei Prokofiev                     

Musicals: een 25-tal, ┘aaroﾐder さThe Lioﾐ Kiﾐgざ, さThe Phaﾐtoﾏ of the Operaざ, さTiﾐa 
Turﾐerざ, さMaﾏa Miaざ, …. 

KOSTPRIJS 

De kostprijs van deze 5-daagse reis bedraagt 895 € per persoon voor KPSK-leden en                          

945 € per persooﾐ ┗oor ﾐiet-leden, formule 2-persoonskamer met ontbijt.                                                         

Wie eeﾐ ééﾐpersooﾐskaﾏer ┘il Hetaalt ヴンヶ€ ﾏeer. 

In deze prijs is inbegrepen : 

- busvervoer Beveren – Brussel-Zuid, heen & terug 

- Eurostar heen en terug 

- vervoer in Londen (Oyster card voor openbaar vervoer;                                                                                

wie geen openbaar vervoer  gebruikt: melden aan Jan of Hugo) 

- verblijf in ****hotel met (Engels) ontbijt 

- betalende musea. 

Niet inbegrepen : 

- ﾏiddagﾏaal ふ’s ﾏiddags sﾐack iﾐ ﾏuseaぶ 
- avondmaal 

- voorstellingen ’s avonds 

- aparte tentoonstellingen 

- verplaatsingen in Londen met ander dan openbaar vervoer (bvb. taxi). 

Wil u deelnemen: stort dan het verschuldigde bedrag op rekening BE14 4153 0021 2183 van 

de KP“K ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さLoﾐdeﾐざ. Iﾐschrij┗iﾐg is ﾏogelijk tot 1 april 2023. Wie reeds 

┗roeger het ┗oorschot ┗aﾐ ヵ0€ ふof ヶ0€ぶ per persooﾐ reeds Hetaalde, ﾏag dit bedrag 

uiteraard van het verschuldigde bedrag aftrekken. 

Denk er ook aan dat voor reizen naar Groot-Brittannië een reispas verplicht is. Vraag uw 

paspoort dus tijdig aan bij de gemeente!                                                                                                        

Nog vragen? Contacteer: Jan Weyers: gsm 0478 93 25 75 - Hugo Piqueur: gsm 0474 32 28 37 
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Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 

 

       

 
                                        Ursulaschrijﾐ                      Schilderij vaﾐ Haﾐs Meﾏliﾐg 

                              
ONZE SPONSORS :                    
   Joly Travel - reisbureau HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar   

Smet Vastgoed en landmeten Bloeﾏeﾐ  けDe Vier Seizoeﾐeﾐげ 
   Schoonvliet -  De Kaashoeve Opticlub bvba - optiek         

ARNO - restaurant Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny Kristien Mertens – drukkerij              
Advico bvba – verzekeringen Notaris Joost Vercouteren  
Café De Mart                                                                                      Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde 

De Munck - elektro & cadeau notarissen 

G. Smet bvba elektrische apparatuur                                            Annick Goedhuys - kleding 

Tafeltje Rond – Brasserie                                                                 Blits - Carosserie & Garage 

   
                                                                                                                                                                                             
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? 
 
 

Lidmaatschap KPSK 
Het lidgeld geldt  van 1 januari tot 31 december.  
Nieuw lid: 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 BE14 4153 0021 2183 

   (De vermelding :  “Lidgeld 2023” of  “Nieuw lid 2023” niet vergeten aub !)                                                                 
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