
VOORWOORD                                                                                     
De ┗riezeﾏaﾐ heeft ﾐa eeﾐ kort┗erHlijf ┗aﾐ eeﾐ ┘eek ┘eer oﾐs laﾐdje ┗erlateﾐ eﾐ de leﾐte 
koﾏt aarzeleﾐd aaﾐ de deur kloppeﾐ. Iﾐ Iultuurlaﾐd is de ┘iﾐterslaap eIhter ﾐog ﾐiet ┗oorHij. 
De deureﾐ ┗aﾐ de Iulturele iﾐstelliﾐgeﾐ Hlij┗eﾐ Ioroﾐage┘ijs al zeker tot ヱ april gesloteﾐ.  

ToIh Hlijft het KPSK-Hestuur ﾐiet Hij de pakkeﾐ zitteﾐ.                                                                                
Als fysiek saﾏeﾐkoﾏeﾐ ﾐiet ﾏogelijk is, daﾐ ﾏaar ┗irtueel ﾏet ┗ideo ﾏeetiﾐgs.  

Na eeﾐ hele adﾏiﾐistratie┗e ﾏalleﾏoleﾐ zijﾐ ┘e er als Be┗erse ┗ereﾐigiﾐg iﾐ geslaagd oﾏ                                              
het oorsproﾐkelijk geplaﾐde passiecoﾐcert iﾐ OLV-kerk ┗aﾐ Melsele te lateﾐ plaats┗iﾐdeﾐ, iﾐ eeﾐ iet┘at 
afgeslaﾐkte ┗ersie - zoﾐder koor, zoﾐder puHliek – ﾏaar ﾏet eeﾐ e┗eﾐ grote professioﾐaliteit eﾐ                           
iﾐteﾐsiteit ┗aﾐ ﾏuzikaﾐteﾐ eﾐ solisteﾐ. Verder hiero┗er ﾏeer op ┗olgeﾐde pagiﾐa’s. 

Groepsteﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ┗aﾐ ledeﾐ ┘ordeﾐ ﾐog e┗eﾐ oﾐ hold gezet, ﾏaar ﾏuseuﾏHezoek is perfeIt ﾏogelijk. 

Oﾏ oﾐze trou┘e ledeﾐ te Hedaﾐkeﾐ, doeﾐ ┘e eeﾐ tegeﾏoetkoﾏiﾐg, iﾐ ﾐa┗olgiﾐg ┗aﾐ de ┘iﾐtersoldeﾐ iﾐ de 
haﾐdelszakeﾐ. Het Hetaalde lidﾏaatschap, dat ﾐorﾏaal geldt iﾐ het Iultuurseizoeﾐ                                                               
┗aﾐ ヱ septeﾏHer ヲヰヲヰ tot ンヱ augustus ヲヰヲヱ, ┘ordt ﾏet eeﾐ triﾏester ┗erleﾐgd tot ンヱ deIeﾏHer ヲヰヲヱ.                                                                     
Zo ┘ordt ┗aﾐaf daﾐ de jaarlijkse Hetaliﾐg ┗aﾐ het lidﾏaatsIhap opgesIho┗eﾐ                                                                       
┗aﾐ ヱ jaﾐuari tot ンヱ deIeﾏHer, gelijklopeﾐd ﾏet het kaleﾐderjaar,                                                                  
ﾐiet ﾏet het Iulturele seizoeﾐ. 

Met het passieIoﾐIert ┘ordt ﾏeteeﾐ het feestjaar Αヵ jaar KPSK iﾐgezet.                         
Het oorsproﾐkelijke groots opgezette plaﾐ ﾏet ﾏeerdere aIti┗iteiteﾐ is                     
┗oorlopig iﾐ eeﾐ soHerder kleedje gestokeﾐ, ﾏaar ﾐiets Helet oﾐs                                               
oﾏ de ┗ieriﾐg o┗er eeﾐ laﾐgere periode te spreideﾐ.                                                                                                            
Meer ﾐieu┘s hiero┗er iﾐ eeﾐ ┗olgeﾐde editie ┗aﾐ oﾐze KPSKraﾐt. 

Aaﾐ oﾐze ledeﾐ die ┗aﾐ deze ﾏaart editie eeﾐ papiereﾐ ┗ersie oﾐt┗aﾐgeﾐ,                 
┗rageﾐ ┘e ﾐogﾏaals oﾏ huﾐ e-ﾏailadres aaﾐ oﾐs Hekeﾐd te ﾏakeﾐ ┗ia 
info@kpsk.be . Veel HeriIhteﾐ geHeureﾐ iﾏﾏers digitaal, eeﾐ deel ┗aﾐ de 
ﾐieu┘tjes gaaﾐ ge┘ooﾐ aaﾐ u┘ ﾐeus ┗oorHij!                                                                                  
De ┗oorzitter :  CeIile D’Hollaﾐder       

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

RedaItie eﾐ V.U. : CeIile D’Hollaﾐder                                                                                                                                        
Lay-out : GilHert Corﾐelis  -  ヵンe jaargaﾐg.                                                                                                                             
SeIretariaat : Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, Γヱヲヰ Be┗ereﾐ                                                                                                                     
Tel. ヰン Αヵヵ ンΒ Βン   -   info@kpsk.be     -    www.kpsk.be                                                                                                                    
IBAN rek.ﾐr.: BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  -  BIC-Iode KREDBEBBXXX   

Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :                                                                                                                                                              

ヲ.   Αヵ jaar KPSK  : ヱ9ヴヶ  -  ヲヰヲヱ                                                                                                                             
ン.   CoﾐIert ヲヱ ﾏaart  : HAPPY BIRTHDAY BACH & KPSK                                                                  
ヴ.   Musea : Jaﾐ Weyers  tipt eﾐkele Iultuuruitstappeﾐ                                                                                                                                                                   
ヵ.   Beeldeﾐde kuﾐsteﾐ & eeﾐ uitﾐodigiﾐg                                                                                                          
ヶ.   Oﾐze Spoﾐsors  



 

 

       1946 – 2021               
                                                          
 

 
Vijf-en-zeventig jaar geleden besloten enkele leerlingen en vrienden van de Beverse kunstenaar 
Piet Staut zijn nalatenschap te eren met de oprichting van een kunstkring die zijn naam zou 
dragen. De Piet Staut Kring was geboren.                                                                                                              
Het predikaat ‘Koninklijk’ kwam er pas bij na de 50e verjaardag die in 1996 met veel luister werd 
gevierd.  
Voor een culturele vereniging is een 75ste verjaardag een vrij unieke mijlpaal,                                        
slechts zelden haalt een vereniging die draait op vrijwilligers deze gezegende leeftijd.   
Het bestuur is dan ook al enkele jaren bezig met de voorbereiding van dit feestjaar, o.a. met de 
organisatie van een groots opgezette tentoonstelling over Piet Staut en zijn tijdgenoten en een 
jubelend verjaardagsconcert.  Maar…u raadt 
natuurlijk al dat een venijnig virusje onze plannen 
flink dwarsboomde….. 
Maar niet getreurd, wij laten ons niet kisten!  De 
tentoonstelling gaat door, zij het dan op een later 
tijdstip (waarschijnlijk voorjaar 2022).                         
We zijn er van overtuigd dat alles goed komt,                
maar de huidige omstandigheden laten ons niet toe 
om op een degelijke manier de opening nog dit jaar 
te laten plaatsvinden.                                                                    
Wat maakt het tenslotte uit of het nu 75 of 76 jaar 
geleden is?  Hoe dan ook wordt het een topper van 
formaat die iedereen gezien moet hebben! 
Maar ook in afwachting zitten wij niet stil…ons 
verjaardagsconcert valt (toevallig of niet)                   
samen met de 336ste verjaardag van een van de 
allergrootsten: Johan Sebastian Bach.   
Als verjaardagsgeschenk bieden wij u dan ook gratis 
een uniek verjaardagsconcert aan.                                   
Door de huidige maatregelen kan dit natuurlijk alleen 
digitaal.  De link waarmee iedereen naar dit unieke 
gebeuren kan kijken op zondag 21 maart vindt u 
verder in dit blad. 
Luc Grenné 
Ondervoorzitter    
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HAPPY BIRTHDAY BACH 
Gratis Livestream Concert  
vanuit O.-L.-V.- Hemelvaartkerk, Melsele 
                                                                                                     Zondag, 21 maart 2021 - 16u 
 
Link op https://www.tervesten.be/klassiek/happy-birthday-bach  
www.kpsk.be of via (icoon facebook) KPSK klassiek.   Met dank aan de Vlaamse Overheid 
 
Een dubbele verjaardag. 
Op 21 maart 2021 wordt Johann Sebastian Bach 336 jaar. In 2021 blaast Koninklijke Piet 
Stautkring van Beveren 75 kaarsjes uit. 
Dat vieren we met een digitaal muzikaal verjaardagsfeest! 
 
Iedereen mag gratis meegenieten – we brengen de prachtige muziek bij u thuis! 
 
Op het programma staat het Stabat Mater van Pergolesi in een bewerking van Bach.  
Dit overbekende muziekstuk stond 5 jaar lang op nummer 1 in de Klara Top 100.                    
Ook dit jaar bij de top 3. Het wordt omschreven als ‘muziek waar geen tekening bij moet. 
Treurig maar niet zwaar. Barok, maar niet overladen.                                                                 
Intimistisch en toch direct’ (Stijn De Paepe in De Morgen) 
Van tijdgenoten Händel en Vivaldi staan ook enkele pareltjes op het programma.  
 
Vuurwerk verzekerd!                 orkest : ensemble a  
                                                  altus : Jan Wouters  
                                                  sopraan : Liesbeth Devos  
 
Organisatie Koninklijke Piet Stautkring, in samenwerking met CC Ter Vesten. 
Volgend seizoen wil je er bij zijn?                                                                                                           
Word lid van KPSK en schrijf je nu in via  www.kpsk.be 
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MUSEA 

                Tips ┗aﾐ Jaﾐ ┗oor eeﾐ Iulturele uitstap iﾐ deze ﾏoeilijke tijdeﾐ… 

 

 

Wil je eeﾐs op stap gaaﾐ?                                                                                                                                                    

Waﾐdeleﾐ of fietseﾐ is daﾐ eeﾐ oplossiﾐg, ﾏaar … hoe is het ┘eer?  )ijﾐ er WC’s iﾐ de oﾏge┗iﾐg?               
Het is dus ﾐiet altijd eeﾐ┗oudig.  

Maar gelukkig zijﾐ alle ﾏusea opeﾐ.  Reser┗ereﾐ ┘ordt aaﾐgeradeﾐ, ﾏaar is ﾐiet altijd ﾐoodzakelijk. 
Wel is dit aHsoluut ﾐodig ┗oor de ﾏusea die populair zijﾐ, eﾐ ┗oor speIiale teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ.  

)o zijﾐ er eeﾐ aaﾐtal ﾏusea die ┗oor 14 dageﾐ ┗olgeHoekt zijﾐ, zoals o.a.  

- Teﾐtooﾐstelliﾐg Warhol iﾐ Luik                                                                                                                                                     
- Teﾐtooﾐstelliﾐg Het Kuﾐstuur iﾐ MeIheleﾐ                                                                                                                   
- Teﾐtooﾐstelliﾐg ヱヰヰ x Coﾐgo iﾐ Aﾐt┘erpeﾐ  

WelliIht heH je al ┗erﾐoﾏeﾐ dat iﾐ Siﾐt-Niklaas iﾐ het MerIatorﾏuseuﾏ    

 

                                                               
“ De ﾏooiste atlas ┗aﾐ de ┘ereld “ iﾐ saﾏeﾐ┘erkiﾐg ﾏet de PhoeHus Fouﾐdatioﾐ,                                                                                         
ふﾏ.a.┘. ┘eer daﾐk zij Ferﾐaﾐd Hutsぶ, teﾐtooﾐ ┘ordt gesteld.  

Reser┗eer hier┗oor tijdig, ┘aﾐt dat ┘ordt eeﾐ reuzesuIIes.  

te reser┗ereﾐ ┗ia “ reser┗atieﾏusea@siﾐt-ﾐiklaas.He  

Eeﾐ ﾏuseuﾏ dat reIeﾐt ┗oor ﾏij eeﾐ 
oﾐtdekkiﾐg ┘as, is Félixart Museuﾏ iﾐ 
DrogeﾐHos, ge┘ijd aaﾐ de sIhilder                        
Felix De Boeck eﾐ ge┗estigd ﾐaast                                  
de hoe┗e ┘aar hij ┘ooﾐde.                                                                                         
Het is eeﾐ ﾏoderﾐ ﾏuseuﾏ eﾐ dit ﾏuseuﾏ 
orgaﾐiseert ﾐu eeﾐ e┝po o┗er ﾏoderﾐisﾏe iﾐ 
België. AHsoluut de ﾏoeite ┘aard.                                                                                                                              
Geeﾐ reser┗atie ﾐodig ┗oor Hezoek tijdeﾐs de 
┘eekdageﾐ.                                                                  

Trek er eeﾐs op uit!                                                                                                                                                                      
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Beeldeﾐde Kuﾐsteﾐ  

                                                klassiek eﾐ experiﾏeﾐteel saloﾐ 

 

Oﾐze ledeﾐ kuﾐsteﾐaars heHHeﾐ ﾏoﾏeﾐteel eeﾐ atelier ┗olgestou┘d ﾏet ﾐieu┘e Ireaties. ToIh 
zulleﾐ ze ﾐog e┗eﾐ geduld ﾏoeteﾐ oefeﾐeﾐ oﾏ ﾏet huﾐ ﾐieu┘ste kuﾐst┘erkeﾐ ﾐaar Huiteﾐ te 
koﾏeﾐ. 

Ook het e┝periﾏeﾐteel saloﾐ, geplaﾐd iﾐ de eerste ┘eekeﾐds ┗aﾐ april ヲヰヲヱ, zal ﾐiet kuﾐﾐeﾐ 
doorgaaﾐ ┘egeﾐs ┗erleﾐgde Ioroﾐaﾏaatregeleﾐ. De geﾏeeﾐtelijke iﾐfrastruItuur Hlijft ┗ooralsﾐog 
gesloteﾐ tot eﾐ ﾏet ヱ april eﾐ daarﾐa is het ┘eer af┘aIhteﾐ ┘at de paﾐdeﾏieIur┗e oﾐs leert. 

Oﾏ oﾐze kuﾐsteﾐaars ふzo┘el klassiekeﾐ als e┝periﾏeﾐteleﾐぶ toIh eﾐig perspeItief te Hiedeﾐ, houdeﾐ 
┘ij ┗oorlopig de teﾐtooﾐstelliﾐgsruiﾏte ┗aﾐ kasteel Corte┘alle iﾐ de ﾏaaﾐd septeﾏHer iﾐ optie:  
┘eekeﾐd ヱヱ-ヱヲ eﾐ ヱΒ-ヱΓ septeﾏHer ヲヰヲヱ. 

IﾐsIhrij┗iﾐgeﾐ eﾐ ┗erdere ┗rageﾐ op het Hekeﾐde adres:                                                                                            
Goﾐda Vaﾐ Wau┘e, Liﾐdeﾐlaaﾐ ヱヰヲ, tel. ヰン Α55 ンΒ Βン.  

 

Uitﾐodigiﾐg 

                                                                                             )jos Me┞┗is ﾐodigt uit … 

 

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

       

. 
 
ONZE SPONSORS :                     

Aldak bvba – dakwerken                                                       Joly Travel – reisburo  
Annick Goedhuys – damesschoenen                                     Kameleon & Sportline – outdoor  
KBC Grote Markt Beveren                                                     Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Beverse Banden Centrale bvba Buys Ronny                          Kristien Mertens – drukkerij              
Advico bvba – verzekeringen                                                Music Lover - multi-media  
Boven Yvo - ramen en glas                                                   De Mart – café                                                                     
De Munck - elektro & kado                                                        Notaris Joost Vercouteren 

  De Rycke Gebroeders – bouwmaterialen                               Opticlub bvba - optiek         
Filip Slangen - home service – delicatessen                           Patrice & Caroline Bohyn            
                                                                                                            geassocieerde notarissen                                                
G. Smet – elektrische materialen                                              Schoonvliet - kaas en verfijning 
HOMEVAST -  Vastgoedmakelaar                                            Bloemen  ‘De Vier Seizoenen’ 

  Johan Moortgat – beenhouwerij                                            ’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? 
 
 

 
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 !)     
                                                                                                                                                                    
 


