
   VOORWOORD   

Het jaar 2021 is voorbijgegleden, in golven zoals de zee. Het nieuwe jaar 2022 is binnengerold 
op een ‘vijfde golf’. 

Het coronavirus dwaalt nog rusteloos rond op deze aardbol. Hoe voorzichtig en afstandelijk 
wij mensen ook geweest zijn, het virus is niet buiten te houden. 

De theaterzalen en bioscopen in ons land sluiten was dan ook een drastisch besluit, dat na drie dagen al moest 
ingetrokken worden. De cultuursector pikt dan ook nu weer omzichtig de draad op. Het traditionele KPSK-
nieuwjaarsconcert mag  op zondag 23 januari in Ter Vesten doorgaan, volgens de geldende maatregelen. 

In dit krantje publiceren we alvast de alom geprezen nieuwjaarsbrief van KPSK, zo krijgen onze leden toch een 
voorproefje van de sfeer op het concert waar maximaal 200 gegadigden mogen genieten van de muziek van 
het Collectief. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. 

In februari organiseert KPSK de jaarlijkse groepstentoonstelling 
Klassiek Salon van onze leden-kunstenaars. waarvoor de uitnodiging 
hierbij. 

Een daguitstap naar Dordrecht bij onze Nederlandse buren blijft op 
het programma op 19 februari. 

Verder mogen we reikhalzend uitkijken naar de langverwachte 
jubileumtentoonstelling i.k.v. 75 jaar KPSK :                                                                  

RONDOM PIET STAUT  in maart in kasteel Cortewalle. 

De foto hiernaast :  terugblik op het grandioze concert in OC 
Boerenpoort, met jong talent van de Cantabile pianowedstrijd. 

Dank aan al onze trouwe leden en sponsors.                                                                                                                                                  
We hopen in 2022 al onze geplande activiteiten te mogen realiseren           
                                                                                                                           
                             De voorzitter, Cecile D’Hollander. 
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Rondom Piet Staut 
5 – 20 maart 2022                                                                                                Kasteel Cortewalle 
              
 
                                                          
 
In het kader van het 75-jarig 
bestaan van de Koninklijke Piet 
Staut Kring (KPSK) vindt in kasteel 
Cortewalle van 5 tot 20 maart 2022 
een tentoonstelling plaats onder de 
titel :  

                                             Rondom  Piet STAUT 

 
Deze tentoonstelling is open tijdens 
de weekends op zaterdag en 
zondag telkens van tot 14.00 tot  
18.00 uur. 
De KPSK wil met dit initiatief de 
schilder Piet Staut (1876-1933) 
onder de aandacht brengen. 
‘Rondom Piet Staut’ belicht de 
kunstenaar vanuit een drietal 
verschillende invalshoeken. 
 
                                                                                                                                                                                  
Vooreerst zijn er zijn schilderijen : Het merendeel van de getoonde werken verschijnt nu 
voor het eerst in het openbaar :                                                                                                                          
een verrassende uitbreiding van het oeuvre van de kunstenaar.  
Daarnaast wordt een eerste maal de nadruk gelegd op Piet Staut als ‘fotograaf’.  
Zijn foto’s geven ons een verrassende kijk op het landelijke Beveren van rond 1900. 
In een derde luik komen werken en getuigenissen van vrienden, leermeesters en 
studiegenoten aan bod.  
Hierdoor zien we Piet Staut in een bredere Wase artistiek-culturele context. 
 
Curator : Louis Hulstaert 
Organisate : KPSK ism gemeente Beveren                                                                                       



Klassiek Salon                                        uitnodiging                                                                  

12-13 en 19-20 februari 2022                                                      Kasteel Cortewalle                     

 

KPSK nodigt uit op het  Klassiek Salon 2022 

Kasteel Cortewalle, Essendreef, 9120  Beveren 

Vernissage op vrijdag 11 februari 2022 om 20 u. 

Exposanten : 

Nestor De Clerck               Frieda Stevens 
Jan Pultijn           Maria Van den  Branden 
Rudy Vlyminck                 Filip Verbraeken 
Dirk Hofman                  Anthony Ten Hove 
Jozef De Wachter                   Romain Vael 
Ronald Van Genechten           Lieve Staut 
Martine Goudket                  Leen De Bock 
Dirk Callens           Daniel Van Lerberghe 
Julia Vlegels                     Gilbert Cornelis 
Chantal De Keersmaecker 
 
 

 

                Expo open  op  12-13 en 19-20 februari 2022  telkens van 14 tot 17 uur 

 

Experimenteel Salon  

 28-29 mei en 4-5 juni 2022                                                                           kasteel Cortewalle 

 

De kunstenaars voor het experimenteel Salon hebben nog even de tijd 
om verder te experimenteren maar een tiental heeft reeds 
ingeschreven. 

 De ultieme datum voor inschrijving voor dit salon is 15 april 2022.                                                          
Toch niet te lang wachten om u te melden,                                                              
de tijd gaat immers steeds sneller. 

Ook hier wordt het aantal deelnemers tot 20 beperkt. 

Inschrijven via info@kpsk.be                                                                                 
of bij het secretariaat 03 755 38 83   of  0491 89 98 55. 

 



“Stop een Tijger in je Tank”                                                                   

                                                                                                                         Nieuwjaarsbrief van het KPSK-bestuur    

Daar staan wij dan, zonder heimwee, zonder nostalgie, de rug gekeerd naar het gepasseerde 2021,                         
de ogen gericht op de kersverse boreling : 2022. Het nieuwe jaar heten wij welkom, niet met wuivende 
palmen, champagne, kreeft en oesters, maar met open handen vol hoop en dromen.                                                                  
Het is het jaar van de Tijger in de Chinese astrologie. Wie onder dat gesternte geboren is, heeft veel hoop. 
Niet alleen vertoont deze persoon een fikse dosis leiderschapskwaliteiten, maar moed, assertiviteit en 
geestdrift behoren eveneens tot zijn bagage. Hij beschikt over een aangeboren charme en is heel populair, 
althans volgens deze oeroude Chinese wijsheid. Zou er iemand van het KPSK-bestuur onder dat gesternte 
geboren zijn? (1926 - 1938 - 1950 - 1962 - 1974 - 1986...)  Het is opportuun er rekening mee te houden,                      
want de Chinezen zijn in volle opmars. Allemaal hebben wij wel een voorwerp in ons bezit ‘made in China’. 
De Chinese invloed breidt steeds meer en meer uit, dikwijls zonder dat wij beseffen er meer en meer aan 
mee te werken. En wil u er dieper op ingaan, de sinologie zal u vele jaren zoet houden.  

In maart van dit nieuwe tijgerjaar hebben wij weerom een verjaardag te vieren! Covid19 wordt dan Covid21. 
Een verjaardag waar vele emoties mee gemoeid gaan. Bubbels zijn ondertussen de zuurstofflessen van de 
mens geworden. Een vriend is Covid niet bepaald. De meesten van ons steken liever de straat over dan hem 
de hand te schudden. En toch, wij kunnen de slechtste of gevaarlijkste leerling van de klas niet negeren. Hem 
een plaats geven in ons leven is geen sinecure. Maar eens wij daarin geslaagd zijn, zal de zon weer schijnen, 
zullen nare wolken verdampen en zal er zich opnieuw een heerlijk blauw lappendeken boven onze hoofden 
ontvouwen. Het leven moet voorwaarts geleefd worden. Dat is de les die wij kunnen trekken uit twee jaar 
afzondering. Elkaars nabijheid gelijkt meer en meer op een waar godsgeschenk.                                                  
Aura’s beïnvloeden elkaar en halen het positieve in ons naar boven. Onze motor slaat weer aan.                  
Wij zijn niet bang meer op een breekbare tak te zitten omdat wij rekenen op de eigen vleugels om de val    
op te vangen. Wij tanken zelfvertrouwen. Alles stroomt en niets blijft hetzelfde. Gelukkig maar.                     
Zo blijft het leven één spannend avontuur waarin elk van ons zijn eigen plaatsje ambieert, zijn eigen ding 
doet. Of zoals een Franse filosoof zei:                                                                                                                            
“De beste manier om onze toekomst te bepalen, is 
ze zelf uit te vinden.” Misschien is het niet slecht 
om aan die uitvinding een scheutje kunst toe te 
voegen, net zoals een vleugje cognac bij een kopje 
sterke koffie.                                                                                                                  
“Een druppel kunst is meer waard dan een zee van 
kennis,”  zei Dag Hammerskjöld.  

Dat druppeltje kunst toevoegen probeert de Piet 
Stautkring al  75 jaar.                                                            
Of dat onder invloed was van het boek dat Albert 
Schweitzer aan J.S. Bach wijdde, kan ik niet zeggen:  
“Der Künstler ist nicht nur Maler, oder nur Dichter oder nur Musiker, sondern alles zusammen. In seiner Seele 
wohnen verschiedene Künstler beieinander. Sein Schaffen beruht auf ihrem Zusammenwirken. An jedem 
seiner Gedanken sind alle mitbeteiligt”. 

Met onze meest oprechte wensen voor de komende twaalf maanden. 

LuF 



 

Het Collectief                                                                                                                   
Thomas Dieltjens, Wibert Aerts, Julien Hervé, Liesbeth Devos 

                                                           Revue Syndicale Trimestrielle : nieuwjaarsconcert 

Zondag 23 januari 2022  11 u.                                                                                     CC Ter Vesten 

 
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.   
                                                                                                                                                                                                                                       
Met Thomas Dieltjens (piano), Wibert Aerts (viool), Julien Hervé (klarinet),                                                
Liesbeth Devos (sopraan) 
20 | 19 | 17 | 12 EUR                                                                                                                                                                  
Tickets :   www.tervesten.be/klassiek/revue-syndicale-trimestrielle               
www.liesbethdevos.com        www.hetcollectief.be         www.kpsk.be                                                      



Vernieuwing van het lidmaatschap, identiek aan de voorwaarden voor nieuwe leden hieronder: 
 

 
Uitstap naar Dordrecht en bezoek aan tentoonstelling                       
                                                                  “In het licht van Cuyp”  
zaterdag 19 februari 2022                                                                                                      Dordrecht  
 
Zoals gemeld in de vorige uitgave van de KPSKrant maken we op zaterdag 19 februari 2022 
een uitstap naar Dordrecht en brengen we daar een bezoek aan de tentoonstelling “In het 
licht van Cuyp, Aelbert Cuyp & Gainsbourough, Constable en Turner” in het Dordrechts 
museum. Werken van Cuyp worden geplaatst naast werken van deze Engelse topschilders, 
die zich door zijn werk lieten inspireren. Deze expositie wordt georganiseerd in het kader van 
400 jaar Aelbert Cuyp en 800 jaar Dordrecht. 
Daarnaast brengen we ook een bezoek aan de voornaamste bezienswaardigheden van 
Dordrecht. 
Vertrek wordt voorzien om 9.00 uur. Terug omstreeks  19.00 uur  in Beveren. 
Er zijn nu nog altijd  enkele plaatsen beschikbaar. Wie nog mee wil kan inschrijven door 
storting van 30 euro (leden) of 35 euro (niet-leden) tegen 25 januari 2022 op rekening BE14 
4153 0021 2183 van de KPSK met vermelding “Dordrecht”. 
Aan iedereen die inschrijft worden later nog de details van de reis en de juiste kostprijs 
meegedeeld. 
Bij annulatie ontvangt u uiteraard het inschrijvingsgeld terug. 

    .      
ONZE SPONSORS :  
                    

Aldak bvba – dakwerken  HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar   
Smet Vastgoed en landmeten Bloemen  ‘De Vier Seizoenen’ 

   De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen Opticlub bvba - optiek         
ARNO - restaurant Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny Kristien Mertens – drukkerij              
Advico bvba – verzekeringen Notaris Joost Vercouteren  
Boven Yvo - ramen en glas  Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde 
De Munck - elektro & cadeau notarissen 
G. Smet bvba elektrische apparatuur                                  Annick Goedhuys 
Café De Mart                                                                            Tafeltje Rond - Brasserie 
 
                                                                                                                                                                                                      

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 nu van 1 januari tot 31 december, zoals eerder gemeld..  
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 2022” of  “Nieuw lid 2021-2022” niet vergeten aub !)                                                                                                        


