
                          
.VOORWOORD  

 Het jaar ヲヰヱΑ is ┗oor oﾐze kriﾐg gestart oﾐder eeﾐ goed gesterﾐte. 

Iﾐ de  sIhou┘Hurg ┗aﾐ CC Ter Vesteﾐ ┘areﾐ alle ヴヰヰ stoeltjes Hezet ┗oor het 
Nieu┘jaarsIoﾐIert ﾏet de )auHer der Operette. Te┗redeﾐheid aloﾏ, zo┘el Hij de 
orgaﾐisatoreﾐ eﾐ ﾏuzikaﾐteﾐ als Hij het puHliek. Bij de reIeptie-de-lu┝e die ┗olgde 

koﾐ uitgeHreid o┗er dit ﾏuzikale hoogtepuﾐt ﾐagepraat ┘ordeﾐ.                                                                                                                                                               
Oﾐze Αヰ-jarige kriﾐg Hruist daﾐ ook ┗aﾐ ┗italiteit. De ┗erjaardag is Hijﾐa oﾐgeﾏerkt ┗oorHijgegaaﾐ, 
ﾏaar het Hestuur ┘erkt al aaﾐ het feestprograﾏﾏa ┗oor de Αヵe ┗erjaardag.                                                    
De plaﾐﾐeﾐ ┗oor alle Iulturele aIti┗iteiteﾐ dit jaar liggeﾐ op tafel  eﾐ ┘ordeﾐ tot iﾐ de puﾐtjes 
┗oorHereid:  de reizeﾐ ふPortugal eﾐ Caﾐadaぶ, de teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ ふKlassiek eﾐ E┝periﾏeﾐteel Saloﾐ 
eﾐ Prijs Piet Staut ┗oor SIhilderkuﾐstぶ eﾐ  de IoﾐIerteﾐ.                                                                          
Oﾐze uittredeﾐde ┗oorzitter, Jaﾐ We┞ers, heeft ﾐu offiIieel de ┗oorzitters-
haﾏer doorgege┗eﾐ aaﾐ CeIile D’Hollaﾐder. Biﾐﾐeﾐ het Hestuur eﾐ het Heleid 
┗aﾐ de Piet Stautkriﾐg zal dit ┗oorlopig geeﾐ grote oﾏ┘eﾐteliﾐg ┗eroorzakeﾐ. 
Elk Hestuurslid heeft eigeﾐ iﾐHreﾐg eﾐ de ┗erstaﾐdhoudiﾐg tusseﾐ deze tieﾐ 
KPSK-ers ┘as eﾐ is opperHest.                                                                                                                     
We kijkeﾐ daﾐ ook optiﾏistisIh uit ﾐaar de realisatie ┗aﾐ al oﾐze plaﾐﾐeﾐ      
eﾐ hopeﾐ oﾐze ledeﾐ op tal ┗aﾐ gelegeﾐhedeﾐ te ﾏogeﾐ Hegroeteﾐ.              

 CeIile D’Hollaﾐder, ┗oorzitter                                                                                                    

  

  ,  ┗oorzitter 
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Iﾐ dit ﾐuﾏﾏer :  

    ヲ. Teﾐtooﾐstelliﾐgeﾐ :              Klassiek Saloﾐ            ヱΒ-ヲヶ ﾏaart            Corte┘alle 
   .                                                      
    ン. Uitstap :                       Skulptur Projekte ヲヰヱΑ              ヱΑ juﾐi                  Müﾐster 
                         
    ヴ. Reizeﾐ :                   N-Portugal   ヲヴ-ンヱ ﾏei                     Caﾐada     ヲン aug.-ヱヴ sep.                         
  
    ヵ-Α  KPSKlassiek  :  .     ---TTaurus  Quartet  ﾏet LiesHeth De┗os                     ヲヶ feH                                                             
 .                                              -  AperitiefIoﾐIert  ﾏet LiesHeth De┗os                   ヱヲ ﾏrt                                                
.                                              -  PassieIoﾐIert ﾏet Aﾐt┘erps Barokorkest            ヲヶ ﾏrt                                                  
.                                               - Maria Milsteiﾐ ﾏet Jozef De Beeﾐhou┘er              Α ﾏei                       
.   Β. Oﾐze Spoﾐsors 



Beeldende Kunsten :       Eigen expo’s KPSK voorjaar 2017 

                                                                                       Kasteel Cortewalle en Huize De Rop 

 

Klassiek Salon :           Kasteel Cortewalle           18 -19    en    25 - 26   maart 2017 

 
Er waren dit jaar meer dan dertig kandidaat-deelnemers voor het Klassiek Salon. 
 
19 van hen namen vorig jaar niet deel aan het Klassiek Salon en krijgen nu dus voorrang op 
diegenen die wel in 2016 deelnamen. De overige 6 waren bij de eersten om weer in te 
schrijven.  
De ruim 10 kandidaat-deelnemers die nu uit de boot vallen kunnen eventueel hun kans 
wagen om deel te nemen aan het Experimenteel Salon in Huize De Rop einde april als de 
aard van hun werk daarin past ofwel ingaan op de uitnodiging van  
            ‘Serviceclub Ladies Circle Waasland-Beveren’                    
om hun kunst aan de muur te hangen in Huize De Rop op 12 maart 
2017 ter gelegenheid van een aperitiefconcert ”Liebesfrühling” 
met sopraan Liesbeth Devos, tenor Peter Gijsbertsen en pianist 
Jozef De Beenhouwer.  

Ladies Circle biedt de kunstenaars van KPSK namelijk de 
gelegenheid bij dit aperitiefconcert de muren van zaal De 
Rop te tooien met hun kunstwerken.  

Ideaal alternatief voor de kandidaat-deelnemers van het klassiek salon die dit jaar uit 
de boot vallen omwille van de beperking tot 25 deelnemers. 

Volgende kunstenaars nemen wèl deel aan het Klassiek Salon :  
 
Dirk Callens - Gilbert Cornelis - Tony De Beule - Leen De Bock - Paul De Hooghe 
Martha De Smedt - Martha De Wolf - Chris Frans - Lieve Ghyssaert 
Martine Goudket - Janine Libot - Alida Lyssens - Hugo Paternoster 
Bea Schelfhout - Hilaire Schelfhout - Denise Stevens - Romain Vael 
Ronald Van Genechten - Anita Van Lindt - Diane Van Roy - Marc Van Wabeke 
Adi Verbeke - Poemi Vleugels - Mieke Westen - Shufen Yan 
 
Alle leden van de KPSK zijn welkom op de vernissage vrijdag 17 maart om 20 uur in 
kasteel Cortewalle. 
 

 

Prijs Piet Staut 2017 voor Schilderkunst                                    7, 8, 14 en 15 oktober 2017 

 
De schilders onder onze leden-kunstenaars kunnen alvast aan de slag gaan om deel te 
nemen aan de wedstrijd Prijs Piet Staut 2017 want op 7 oktober is de discipline 
Schilderkunst aan de beurt. In maart zal het reglement daarvoor worden bekend gemaakt. 
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Daguitstap Münster : 

                                                                  Skulptur Projekte ヲヰヱ7                                                     
.                                                                                                                                                      op ヱΑ juﾐi ヲヰヱΑ 

Op zaterdag ヱΑ juﾐi ヲヰヱΑ orgaﾐisereﾐ ┘e eeﾐ Hezoek aaﾐ de teﾐtooﾐstelliﾐg ┗aﾐ Heeldhou┘kuﾐst 
さSkulptur Projekte ヲヰヱ7ざ, die oﾏ de ヱヰ jaar iﾐ de Duitse stad Müﾐster georgaﾐiseerd ┘ordt. Eeﾐ 
Huiteﾐkaﾐs die je dus ﾏaar oﾏ de ヱヰ jaar krijgt! Niet te ﾏisseﾐ! 

We ┗ertrekkeﾐ ┗aﾐuit Be┗ereﾐ ﾏet de autoIar oﾏ Α.ヰヰ uur eﾐ koﾏeﾐ oﾏstreeks ヲヱ.ヰヰ uur terug aaﾐ 
iﾐ Be┗ereﾐ.                                  
Iﾐ Müﾐster krijgeﾐ ┘e eeﾐ 
rondleiding langs de 
Heeldententoonstelling. De 
Heeldhou┘┘erkeﾐ staaﾐ op 
┗ersIhilleﾐde plaatseﾐ iﾐ de 
stad opgesteld. Er zijﾐ o.a. 
Heeldhou┘┘erkeﾐ  te 
He┘oﾐdereﾐ ┗aﾐ iﾐterﾐatioﾐaal 
Hekeﾐde kuﾐsteﾐaars als Daﾐiël 
Bureﾐ,  RiIhard “erra, Giuseppe 
Peﾐoﾐe,  Claes OldeﾐHurg, 
Deﾐﾐis Adaﾏs, … eﾐ ┗ele 
aﾐdereﾐ. Het geleid Hezoek 
ﾐeeﾏt eeﾐ ヲ-tal uur iﾐ Heslag.        Er ┘ordt gezorgd ┗oor ééﾐ of ﾏeer Nederlaﾐdstalige gidseﾐ. 

Münster heeft ook heel ┘at te Hieden ┗oor liefheHHers ┗an gesIhiedenis. 

Iﾐ de jareﾐ ヱヵンヴ ┘as de stad iﾐ haﾐdeﾐ ┗aﾐ de Wederdopers, eeﾐ re┗olutioﾐaire He┘egiﾐg. Huﾐ 
ledeﾐ ┘erdeﾐ, ﾐa de iﾐﾐaﾏe ┗aﾐ de stad, geﾏarteld eﾐ ter dood geHraIht. Huﾐ lijkeﾐ ┘erdeﾐ iﾐ ン 
kooieﾐ aaﾐ de “iﾐt – LaﾏHertuskerk teﾐtooﾐgesteld. De kooieﾐ ふzoﾐder iﾐhoudぶ zijﾐ ﾐog steeds te 
zieﾐ. 

Iﾐ ヱヶヴΒ ┘erd iﾐ de さVredeszaalざ de Vrede ┗an Münster gesloteﾐ, ┘aarHij de Α 
Pro┗iﾐIiëﾐ iﾐterﾐatioﾐaal ┘erd erkeﾐd, ook door “paﾐje. Als ge┗olg daar┗aﾐ 
Hetekeﾐde dit de ┗astleggiﾐg ┗aﾐ de greﾐs tusseﾐ Noord eﾐ )uid, eﾐ o.a. de 
sluitiﾐg ┗aﾐ de “Ihelde. 

Voor geïﾐteresseerdeﾐ ┘ordt eeﾐ roﾐdleidiﾐg ┗oorzieﾐ. 

De kostprijs Hedraagt  4ヰ euro per persooﾐ . Daariﾐ is de ┗erplaatsiﾐg per Hus eﾐ 
het geleid Hezoek iﾐHegrepeﾐ. Maaltijdeﾐ eﾐ draﾐk zitteﾐ ﾐiet iﾐ deze prijs. 

IﾐsIhrij┗eﾐ kaﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヴヰ euro op rekeﾐiﾐgﾐuﾏﾏer BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ 
ヲヱΒン ┗aﾐ de KP“K ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さreis Müﾐsterざ. 

Verdere iﾐforﾏatie kaﾐ je ┗iﾐdeﾐ op https://┘┘┘.skulptur-projekte.de.                                                   ン 



 

KPSK-reis ヱ : NOORD-PORTUGAL :     

┘oeﾐsdag ヲヴ ﾏei ヲヰヱΑ  tot  ┘oeﾐsdag ンヱ ﾏei ヲヰヱΑ                                    Β dageﾐ 

Eeﾐ ┗erkeﾐﾐiﾐgstoIht door het te ┘eiﾐig gekeﾐde ﾐoordeﾐ ┗aﾐ Portugal 
ﾏet stedeﾐ, ﾏoﾐuﾏeﾐteﾐ eﾐ laﾐdsIhappeﾐ die op de UNESCO-┘ereldlijst 
staaﾐ. Vijf dageﾐ laﾐg staat eeﾐ Hus te oﾐzer HesIhikkiﾐg.   We Hezoekeﾐ : 
Barcelos – Viaﾐo del Castillo – Braga – Guiﾏaraes – Laﾏego                                   
eﾐ ┘e eiﾐdigeﾐ  oﾐze Β-daagse reis ﾏet ン dageﾐ iﾐ   Porto                            
ふiﾐ ヲヰヱヲ Europese Culturele Hoofdstadぶ. 

VerHlijf iﾐ half peﾐsioﾐ iﾐ ン- of ヴ-sterreﾐhotels.                                                                                             
IﾐHegrepeﾐ :                                                                                                                                               
┗luIht + takseﾐ  –  uitstappeﾐ  –  Hus┗er┗oer.  

We ┗liegeﾐ ﾏet Brussels Air┘ays. 

Kostprijs : ヱ.ヰ5ヰ €. 

Er zijﾐ ﾐog eeﾐ paar plaatseﾐ HesIhikHaar.                                                                                                                          

IﾐsIhrij┗iﾐg kaﾐ geHeureﾐ door stortiﾐg ┗aﾐ ヱヰヰ € per persooﾐ  op de rekeﾐiﾐg ┗aﾐ de KPSK :                                    
BEヱヴ ヴヱヵン ヰヰヲヱ ヲヱΒン  ﾏet ┗erﾏeldiﾐg さPortoざ. 

 

KPSK-reis ヲ :  West-U“A  –  CANADA  : 

 Woeﾐsdag ヲン augustus tot doﾐderdag ヱヴ septeﾏHer ヲヰヱΑ                     ヲン dageﾐ 

 

De reis ﾐaar West-USA eﾐ Caﾐada, Heperkt tot ヱヶ persoﾐeﾐ, is ┗olzet. 

Wie iﾐteresse heeft kaﾐ alleeﾐ iﾐsIhrij┗eﾐ op de reser┗elijst eﾐ ﾏaakt dus alleeﾐ eeﾐ kaﾐs Hij 
aﾐﾐulatie ┗aﾐ ééﾐ ┗aﾐ de huidige iﾐgesIhre┗eﾐeﾐ. 

Met ┗rieﾐdelijke groeteﾐ, 

Jaﾐ Weyers 

P.S. Wie het prograﾏﾏa ﾐog eeﾐs ┘eﾐst te Hekijkeﾐ, kaﾐ dit ┗iﾐdeﾐ iﾐ het HeriIhteﾐHlad ┗aﾐ 
deIeﾏHer ふzie ook ┘eHsiteぶ. 
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Taurus Quartet & LiesHeth Devos 
 

さLuft voﾐ aﾐdereﾏ Plaﾐeteﾐざ 
 
   op zoﾐdag ヲヶ feHruari  ヲヰヱΑ  oﾏ ヱヱ uur   iﾐ kasteel Corte┘alle  te Be┗ereﾐ 
 
De ┗isioﾐaire eﾐ ﾏoderﾐ aaﾐdoeﾐde iﾐtroduItie ┗aﾐ Mozarts Heroeﾏde ﾐegeﾐtieﾐde strijk-
k┘artet ふKV.ヴヶヵぶ leidde tot de Hijﾐaaﾏ dissoﾐaﾐteﾐk┘artet, hier alludereﾐd op de greﾐzeﾐ 
┗aﾐ de harﾏoﾐie. Het t┘eede strijkk┘artet ┗aﾐ SIhöﾐHerg ┘ordt HesIhou┘d als hét keer-
puﾐt iﾐ de ﾏuziekgesIhiedeﾐis. Iﾐ de eerste t┘ee deleﾐ Hereikeﾐ de roﾏaﾐtiek eﾐ de har-
ﾏoﾐie huﾐ greﾐzeﾐ. Voor SIhöﾐHerg is er daarﾐa geeﾐ ┘eg ﾏeer terug.  
Iﾐ het ┗ierde deel ziﾐgt LiesHeth De┗os ééﾐ ┗aﾐ de ﾏeest oﾐtroereﾐde fraseﾐ uit de 
ﾏuziekliteratuur : “IIh fühle Luft ┗oﾐ aﾐdereﾏ Plaﾐeteﾐ”. 
 

 
 
Wietse Beels ふvioolぶ, LiesHeth Baelus ふvioolぶ, ViﾐIeﾐt Hepp ふaltvioolぶ,  
Martijﾐ Viﾐk ふIelloぶ, LiesHeth Devos ふsopraaﾐぶ   
 
┘┘┘.tauヴus-ケuaヴtet.H    - e ┘ ┘┘.liesHethde┗os.Io    - m ┘ ┘┘.phaedヴaId.Io -  m
  

 www.kpsk.be  
                        

 

 Tickets :   € ヱヵ • ヱヴ • ヱヲ • Α tiIkets.teヴ┗esten@He┗eヴen.He    00 10 75003   :  Vesten Ter CC    
                                                                                                                               ┘┘┘.teヴ┗esten.He
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PassieIoﾐIert : Christ lag iﾐ TodesHaﾐdeﾐ                                   
.             Aﾐt┘erps Barokorkest 

Siﾐt-Jaﾐ-E┗aﾐgelistkerk Be┗ereﾐ                                     zoﾐdag ヲヶ ﾏaart ヲヰヱΑ oﾏ ヱヶ.ヰヰ uur   

Barokﾏuziek, puur eﾐ autheﾐtiek. Dat is ┘aar het 
Aﾐt┘erps Barokorkest ┗oor staat. Artistiek leider 
Eﾏﾏaﾐuel Vaﾐ KerIkho┗eﾐ ┗erdiepte ziIh jareﾐlaﾐg 
iﾐ de ┘erkeﾐ ┗aﾐ BaIh, ┗oordat hij iﾐ ヲヰヱヱ het orkest 
opstartte. Vaﾐ iﾐgetogeﾐ ┗erlaﾐgeﾐ ﾐaar hoop┗olle 
┗erlossiﾐg iﾐ eeﾐ ﾐieu┘e dageraad: passieIaﾐtates 
┗aﾐ Johaﾐﾐ SeHastiaﾐ BaIh als Christ lag iﾐ 
TodesHaﾐdeﾐ eﾐ Aus der Tiefeﾐ rufe iIh, Herr, zu dir, 
afge┘isseld ﾏet Noord-Duitse iﾐstruﾏeﾐtale ﾏuziek 
┗aﾐ DietriIh Buxtehude.                                                     

  Aﾐt┘erps  Barokorkest                         
  

                                  
o.l.┗. Eﾏﾏaﾐuel Vaﾐ KerIkho┗eﾐ                                       

 Solisteﾐ :   
 Astrid StoIkﾏaﾐ ふsopraaﾐぶ, ElisaHeth Colsoﾐ ふaltぶ,                
  Ste┗eﾐ Marieﾐ ふteﾐorぶ, PatriIk Praﾐger ふHasぶ 

TiIkets :    ヱΒ – ヱΑ - ヱヵ – ヱヰ €                                                                                                                           
CC Ter Vesteﾐ : Tel. ヰン Αヵヰ ヱヰ ヰヰ   tiIkets.ter┗esteﾐ@He┗ereﾐ.He   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He 

              

Maria Milsteiﾐ eﾐ Jozef De Beeﾐhou┘er                                                       Eeﾐ waardige afsluiter !!  
    Beetho┗eﾐ, SIhuﾏaﾐﾐ eﾐ Brahﾏs 
 

 kasteel Corte┘alle                                                                               zoﾐdag Α ﾏei ヲヰヱΑ  ヱヱ.ヰヰ uur 

 
 Violiste Maria Milsteiﾐ ┘erd geHoreﾐ iﾐ Moskou eﾐ grootgeHraIht ﾏet klassieke 
ﾏuziek. )e ┘oﾐ prestigieuze prijzeﾐ op tal ┗aﾐ ┘edstrijdeﾐ eﾐ speelt als solist 
regelﾏatig ﾏet de Heste orkesteﾐ ter ┘ereld. Saﾏeﾐ ﾏet Jozef De Beeﾐhou┘er 
gaf ze ┗orige zoﾏer eeﾐ IoﾐIert iﾐ het Brahﾏs Museuﾏ iﾐ Oosteﾐrijk. Het ┘as 
eeﾐ da┗ereﾐd suIIes. FaﾐtastisIh dat ┘e deze grote ﾐaﾏeﾐ iﾐ oﾐs kasteel 
ﾏogeﾐ ┗er┘elkoﾏeﾐ ┗oor eeﾐ oIhteﾐd ┗ol Beetho┗eﾐ, SIhuﾏaﾐﾐ eﾐ Brahﾏs. 
 
Afsluiter ﾏet klasse – eeﾐ ﾐiet te ﾏisseﾐ IoﾐIert. 
  
Maria Milsteiﾐ ふ┗ioolぶ, Jozef De Beeﾐhou┘er ふpiaﾐoぶ  ┘┘┘.ﾏariaﾏilsteiﾐ.Ioﾏ                                    

. 

TiIkets :    ヱヵ – ヱヴ - ヱヲ – Α €                                                                                                                           
CC Ter Vesteﾐ : Tel. ヰン Αヵヰ ヱヰ ヰヰ   tiIkets.ter┗esteﾐ@He┗ereﾐ.He   ┘┘┘.ter┗esteﾐ.He                   
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Giuseppe Penone aan ’t werk … 
 
 

   ONZE SPONSORS                     
 
Aldak bvba - dakwerken   
Annick Goedhuys - damesschoenen Killerdesign - fotografie & grafisch ontwerp  
Axa Kantoor - Marc Bosman , bank Music Lover - multi-media  
Beverse Banden Centrale nv Buys Ronny Notaris Joost Vercouteren  
Blommaert-Peirsman bvba - verzekeringen Opticlub bvba - optiek  
Boven Yvo - ramen en glas Patrice & Caroline Bohyn geassocieerde  
De Mart - café notarissen 
De Munck - elektro & kado                                                          Schoonvliet - kaas en verfijning                    
De Rycke Gebroeders - bouwmaterialen Standaert A. – De Vier Seizoenen  
Filip Slangen - home service - delicatessen bloemen 
G. Smet – elektrische materialen                                               ’t Kasteelke - wijnen & spirits  
Johan Moortgat - beenhouwerij ’t Pauwke - eetcafé  
Joly Travel - reisburo Van Dam & Van Dam - copy-center  

   Kristien Mertens – drukkerij                                                        Waasland Automotive - autoverkoop 
Kameleon & Sportline – outdoor                                                 Provincie Oost-Vlaanderen 
 
  
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,  Herman De Rop 
 
 

LID WORDEN? 
 
 

U kan lid worden van de KPSK door het secretariaat (03 755 38 83) of een bestuurslid te 
contacteren en 15 € (gewoon lid),  20 €  (steunend-lid) of  30 €  (erelid) te storten  
op het bankrekeningnummer dat je op de eerste bladzijde kan vinden. 

 
(De vermelding :  “Lidgeld 2016-2017” of  “Nieuw lid 2016-2017” niet vergeten aub !)                                         
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