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HET EERSTE WOORD

De dagen krimpen zienderogen. Elke dag een beetje, maar we ontkomen er
niet aan. Tenminste niet tot 21 december, vlak voor Kerstmis.
Dan willen we warmte en gezelligheid, een knusse kamer met een kerststalletje,
een kerstboom met lichtjes en versieringen.
In de kerstfolder van een warenhuis stond er reclame voor kerstbomen. Niet
minder dan 12 verschillende modellen werden er te koop aangeboden, allemaal
anders van vorm en met andere namen. Zo veel variatie in het aanbod
kerstbomen had Krekel nog nooit gezien.
Toen keek Krekel een beetje scherper toe. Het bleken kunststof kerstbomen te
zijn.
Het lijkt er aardig op dat Kerstmis de weg opgaat om een hoogdag van de kitsch
te worden. Bomen die precies echt lijken, maar het niet zijn, dienen het gemak
van de mensen: er is geen vuil meer, zij zijn gemakkelijk op te slaan tot de
volgende winterperiode. En dat ze een stuk duurder zijn dan ‘naturel’
kerstbomen, weegt niet op tegen alle voordelen van deze bomen. Sommigen
zijn al voorzien van lichtjes, hebben een rijmlaagje of zijn besneeuwd.
Ecologisch zijn ze ook, want ze moeten na de kerstperiode niet verbrand
worden. Je kan ze betalen met eco-cheques! De vooruitgang is niet te stuiten
…
Kerstmis is natuurlijk niet in de eerste plaats het feest van de plastieken
kerstbomen en evenmin van het lekker eten en drinken alhoewel dat ook wel
voor een deel van de feestvreugde zorgt.
We weten het wel allemaal, maar het kan geen kwaad het nog eens te zeggen:
Kerstmis is het feest van de vrede.
We zingen ‘Vrede, Vrede, Vrede op aarde aan alle mensen, die van goede wille
zijn.’
En aan allen die het minder goed hebben dan wij zeggen we ‘U zijt Wellekome’.
Kom samen met ons Kerstliederen zingen en denken aan al onze naasten, die
een steuntje kunnen gebruiken.
Dan zullen de dagen weer langer worden, het zal vroeger klaar worden. We
zullen het nieuwe jaar kunnen starten met hoopvolle wensen en goede
bedoelingen.
Aan al onze lezers wenst Krekel een vredevol, zalig en gelukkig
Kerstmis en een hoopvol 2019!
Jullie Krekel
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U ZIJT WELLEKOME

VLAANDEREN ZINGT KERST

Reeds voor de tiende maal zingen wij op tweede Kerstdag ‘U zijt wellekome’.
Ook dit jaar doen we dat samen met de DF-afdeling uit Ename.
Kom op woensdag 26 december 2018 om 19 uur, samen met familie en
vrienden, naar Pamelekerk om er Kerstmis op een sfeervolle en originele manier
te beleven. Die avond zing je zelf kerstliederen en beleef je het kerstverhaal op
een bijzondere manier.
Samen zingen staat centraal!
Toch laten we af en toe onze stemmen eventjes rusten en luisteren we naar
een Vlaams kerstverhaal.
Na het zingen bieden wij jullie graag een glaasje glühwein, een stukje cake en
een gezellige babbel aan.
Goed doel

‘U zijt wellekome’ is een gratis evenement met een vrije bijdrage voor een
Oudenaards ‘goed doel’. Dit jaar gaat jullie bijdrage integraal naar het Rwanda
Charity Eye Hospital waar onze
stadsgenoot, dokter Piet Noë,
een nieuw oogziekenhuis bouwt.
Behalve
plaats
voor
100
patiënten komt er ook een
centrum
waar
(nieuwe)
oogartsen
opgeleid
worden.
Want amper 18 oogartsen voor 12
miljoen inwoners is te weinig. Op die manier hoopt hij in de nabije toekomst
een goede oogzorg voor alle Rwandezen mogelijk te maken.
U ZIJT WELLEKOME
kerstsamenzang
woensdag 26 december
19.00 uur
Pamelekerk, Oudenaarde
inkom: gratis
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TOAST LITERAIR

Op zondag 20 januari 2019 pakt het Davidsfonds uit met haar negende
editie van TOAST LITERAIR, de grootste literaire brunch in Vlaanderen. De
voorbije jaren serveerden wij telkens een uitgebreid ontbijt, maar deze keer
gooien we het over een andere boeg.

Dit jaar kiezen we voor een zondagnamiddagprogramma; waarbij u kan
genieten van ‘In het spoor van Toon’, een leuk optreden vol nostalgie en
daarna van een uitgebreide nieuwjaarsreceptie.
Meer info vindt u in de Krekel van januari, maar leden kunnen nu reeds hun
plaats reserveren.
Zorg dat ook jij er bij bent!
TOAST LITERAIR
zondag 20 januari 2019
De Woeker
timing:
16.00 uur: In het spoor van Toon
17.30 uur: uitgebreide nieuwjaarsreceptie
het prijskaartje:
leden DF: € 15,00
niet-leden: € 20
leden met activiteitenkaart: € 5,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84
(na 18.00 uur).
Gelieve het verschuldigd bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van
DF-Oudenaarde met vermelding ‘Toast’
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DRIEDAAGSE CULTUUREIS

LUXEMBURG EN OMGEVING

Vertrek in Oudenaarde met halte onderweg voor het ontbijt.
Geleide stadswandeling in Luxemburg met bezoek aan de kazematten
en vrije tijd om op zaterdag op eigen tempo de stad te verkennen.

De stad ligt in een ravijn en op de
twee aansluitende flanken. Op de ene
helling ligt de oude stad, op de andere
de moderne
Ze is een van de rijkste steden van
Europa.
In het noordoosten van de stad ligt
Kirchberg; een modern stadsgedeelte
met kantoren, Europese instellingen,
winkelcentra en musea. Dit gedeelte
verkennen we via een busrondrit. We
houden halt voor een kort bezoek aan
het Mudam, museum van moderne
kunst.
Een boottocht op de Moezel en een
wijnproeverij staan tevens op het programma.
Onder leiding van een gids brengen we een bezoek aan Schengen; dit
is een klein stadje aan het drielandenpunt van Luxemburg, Frankrijk en
Duitsland. Deze stad heeft zijn naam gegeven aan het Europese Verdrag
van Schengen. Het zorgde ervoor dat dit rustige wijndorp aan de Moezel
in een klap uitgroeide tot hét symbool van het vrije persoonsverkeer in
Europa.
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18-19-20 MEI 2019
Onze 3-daagse reis eindigen we met
een bezoek aan Vianden; gelegen op
beide oevers van de Our – aan de
Duitse grens. We brengen een geleid
bezoek aan een van de grootste
middeleeuwse burchten. Van hieruit
heeft men een prachtig zicht op de
vallei.
Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien op de terugweg.
We logeren en dineren in Alvise Park hotel aan de rand van de stad
Luxemburg.
De prijs bedraagt € 395,00 (single € 445,00) en geldt alleen voor DFleden. Deze prijs omvat busreis, 2 overnachtingen, inkomgelden,
boottocht,
degustatie,
verzekering,
alle
geleide
bezoeken,
stadswandelingen en alle maaltijden (behalve lunch op zaterdag 18 mei)
en dranken van ontbijt (dag 1) tot avondmaal (dag 3).
Inschrijven bij voorkeur op zaterdagvoormiddag 15 december tussen 9
en
12
uur
op
het
nummer
055 31 31 84
of
via
secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be
Uw inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een voorschot
van € 100,00 p.p. op rekening BE90 4435 6293 2132 van DFOudenaarde met vermelding ‘voorschot reis Luxemburg’.
Er is geen annulatieverzekering inbegrepen.
Aan sommige kredietkaarten (bv Mastercard KBC, Golden kredietkaart
Argenta, Recordbank, Belfius) is een annulatieverzekering verbonden.
Vraag na bij uw bank of dit ook voor uw kaart van toepassing is.
Individueel kan u ook een annulatieverzekering afsluiten, bv bij Ethias.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Gavere (info 09 384 20 89)
donderdag 27 december om 18.00 u. aan de Borgwalhoeve te Vurste
zaklampwandeling met nadien gezellig samenzijn
Ronse (info 055 21 80 86)
woensdag 26 december in Sint-Hermes om 15.00 u.
Vlaanderen zingt kerst
Zottegem (info 09 328 54 99)
zaterdag 15 december om 20.00 u. in CC De Steenhove, Herzele
theatervoorstelling ‘Marx’ door Johan Heldenbergh

De Woeker
vrijdag 14 december om 20.30 u.
muziek: Mich Walschaerts Zingt (een bezwerende avond Nederlandstalige
muziek)
zaterdag 15 december om 20.30 u.
humor: Jubilee Han Solo staat 10 jaar op de Vlaamse podia
vrijdag 28 december om 14.30 u.
familievoorstelling (+5) De tuin van de walvis

Kerstconcerten
zondag 16 december om 16.30 u., Sint-Jozefkerk
Amaranthe
zaterdag 22 december om 19.30 u., Sint-Jozefkerk
zondag 23 december om 18.30 u., Sint-Jozefkerk
Jongerenorkest Nootuitgang en het Jedidja-koor
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DAVIDSFONDS ACADEMIE IN OUDENAARDE
Waarom ging Jezus niet naar de moskee?

Conflicten en overeenkomsten tussen wereldgodsdiensten
lezingen door Jan Van Eycken
donderdag 14, 21 en 28 maart van 14 tot 16.30 u. in het Walburgacentrum
Jan Van Eycken is sinds 13 jaar een van de verantwoordelijken voor
interreligieuze dialoog in de katholieke kerk van Brussel en ook auteur van het
boek “Hoe kijken joden, christenen en moslims naar elkaar?”

NOTEER DEZE DATA NU AL IN UW AGENDA

40 - 45 SPEKTAKEL - MUSICAL
Onnodig om jullie 40-45 voor te stellen!
Wij
hebben
tickets
Categorie
1
gereserveerd voor de voorstelling van
zaterdag 19 oktober 2019 om 17.00 uur.
We maken de verplaatsing met een bus.
Leden van onze afdeling kunnen nu reeds
hun plaats reserveren.
Aarzel niet, wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt!
S P E K T A K E L - M U S I C A L 40 - 45
zaterdag 19 oktober 2019
voorstelling om 17.00 uur
vertrek om 14.30 uur
terug rond 21.00 uur
De prijs omvat de busreis en het ticket categorie 1.
Leden DF: € 75,00
Niet-leden: € 85,00
Leden met activiteitenkaart 2019-2020: € 70,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84
(na 18.00 uur).De betaling wordt later geregeld.
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MUZE
Kerstmis. Nieuwjaar.
Een jaar is voorgoed voorbij. Een nieuw jaar staat voor ons als een
blinde muur. Wat het jaar ons brengt is duister en verborgen.
De dichter vraagt om een engel die licht brengt en troost en geduld.

Zend ons een engel in de nacht
Zend ons een engel in de nacht
als alles ons een raadsel is,
als ons de zekerheid en kracht
ontvallen in de duisternis.
Zend ons een engel ieder uur
dat ons ontvoert van U vandaan,
wanneer wij voor de blinde muur
van uw geheime plannen staan.
Zend ons een engel met Uw licht
in onze slaap, de metgezel
die troost brengt in het vergezicht
van God met ons, Immanuel.
Zend ons in hem de zekerheid
dat U ons zelf bezoeken zult
en bij ons wonen in Uw tijd
en leer ons wachten met geduld.

Michel van der Plas
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Restaurant - Taverne - Feestzaal

Peter Liétar

Oudenaardsesteenweg 350
Waarmaarde (Avelgem)
Tel. 055 38 88 99 - Fax 055 38 89 13

baksteen aan de schelde

VANDE MOORTEL
GEVELSTENEN KLEIKLINKERS
Scheldekant 5, Oudenaarde
Tel. 055 33 55 66 • Fax 055 33 55 70
info@vandemoortel.be
www.vandemoortel.be

DRUKKERIJ

KARTONNAGE

www.sanderusdruk.be
RONSEWEG 65, 9700 OUDENAARDE
TEL. 055 31 11 30 • FAX 055 31 94 75

The Irish Pipes
0476/307513 - 055/318442 (na 16 uur)
www.theirishpipes.be

0477 26 84 18

Deinzestraat 15 • Oudenaarde
lelieurdirk@hotmail.com
Open :
Woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag vanaf 16u00
ZondagOPEN
van 10u00 - 13u00 en vanaf 16u00

Woensdag ,
donderdag,
vrijdag, zaterdag
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