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Hulde aan Frank Derie
Het is treurig dat Frank Derie niet meer onder ons is.
Een korte, hevige ziekte was een strijd die hij onmogelijk
nog kon winnen ondanks zijn optimisme, levenskracht en
onvoorwaardelijke steun van zijn echtgenote Lieve Defoort.
Daarmee verliezen wij niet alleen een uniek en bewonderd
kunstenaar, maar ook een hartverwarmende en
inspirerende vriend.
Bijna dertig jaar was Frank een graag geziene gast tijdens
zijn tweejaarlijkse tentoonstellingen in het Beukenhof. Veel
kunstliefhebbers hebben hem hier persoonlijk ontmoet en
kennen zijn charmante levenslustige persoonlijkheid zo
identiek aan zijn schilderijen.
Met dank aan zijn echtgenote Lieve mochten wij uit zijn
artistiek nalatenschap een selectie maken van zijn
laatste werk.

Hommage à Frank Derie
C’est une immense tristesse que Frank Derie ne soit plus
parmi nous. Malgré son optimisme, sa joie de vivre,
le réconfort et l’appui constant de son épouse Lieve Defoort,
Frank n’a pu vaincre le combat qu’il avait mené contre une
longue maladie. Ainsi nous venons de perdre non seulement
un artiste d’exception mais également un ami sincère qui
nous fut d’un grand réconfort.
Depuis presque trente ans Frank accrochait régulièrement
ses toiles à nos cimaises. De nombreux amateurs d’art ont
pu le rencontrer au cours des expositions tenues en nos
galeries et tous auront été sensible à sa personnalité joviale
qui se reflétait dans son œuvre.
Nous remercions encore son épouse Lieve qui nous a permis
de choisir parmi son œuvre posthume les toiles et les
dessins que nous exposons.

Hommage

Frank Derie
1948 - 2009

Huldetentoonstelling
van 13 maart tot 5 april 2010
du 13 mars au 5 avril 2010

Vernissage
vrijdag 12 maart van 19 tot 22 uur
vendredi 12 mars de 19 à 22 heures
Inleiding door Dhr. Joop Verzele, burgemeester van Kruishoutem

Open van vrijdag tot zondag
van 14 tot 18 uur of op afspraak

Ouvert du vendredi au dimanche
de 14 à 18 heures et sur rendez-vous

Uitnodiging
Lieve Derie-Defoort en Piet & Lieve Willequet
nodigen u uit tot het bijwonen van de
herdenking.
“Hulde aan Frank Derie”
Op zaterdag 3 april om 18 uur wordt op aanvraag
van Frank een deel van zijn as verstrooid op het
domein Beukenhof, met een toespraak van
Prof. dr. Etienne Vermeersch.

Invitation
Lieve Derie-Defoort et Piet & Lieve Willequet
vous invitent a participer à la commémoration.
“Hommage à Frank Derie”
Le samedi 3 avril à 18 heures. Selon le souhait
de Frank une partie de ses cendres seront
dispercées sur le domaine Beukenhof, avec
l’allocution du Prof. dr. Etienne Vermeersch.
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