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de krekel

50ste jaargang

HET EERSTE WOORD
De kaarsen zijn opgebrand, de hulst die de feesttafel tooide ligt nu in de
compostbak, de kerstkalkoen is al lang op. En als er al iets over zou gebleven
zijn, zit het goed en wel in de diepvriezer. Ook de feestelijke flessen
nieuwjaarschampagne zijn leeg. Weldra verdwijnen de kerstballen, het
engelenhaar en de kerstlampjes terug op zolder.
De oude gewaden zijn afgelegd. Was 2017 goed, was het minder, was het
slecht? Dit is moeilijk in algemene termen te zeggen, want waarover gaat het?
Over het Davidsfonds, over het weer, over België of Vlaanderen of Oudenaarde,
over de wereldpolitiek, over de veiligheid, over de cultuur …? Over elk denkbaar
onderwerp kan het antwoord verschillen en dan blijft het nog altijd de vraag of
het onderwerp niet te weinig concreet is om er een zinvol antwoord op te
kunnen geven.
Het is dus beter niet te antwoorden dan een antwoord te geven dat door de
omvang van het onderwerp te vaag is en daarmee ook niet juist is.
En nu er toch geen precies antwoord mogelijk is, kunnen we beter
veronderstellen dat 2017 een goed jaar is geweest, kwestie van positief te
denken…
Tweede punt : wat brengt ons het nieuwe jaar? Dat is al even onvoorspelbaar
en niet te beantwoorden.
Maar dat 2018 een speciaal jaar wordt staat vast.
Want we beginnen dit jaar met iets wat we nog nooit hebben meegemaakt en
nooit meer zullen meemaken : dit is nummer één van de vijftigste
jaargang van Krekel, uw favoriet lijfblad. U houdt iets uniek in uw handen.
We hebben dus een jubileetje te vieren. Dat weten we alvast.
En ook dat we elk lid, elke Krekellezer en allen die u dierbaar zijn, een zalig en
gelukkig nieuwjaar toewensen.

Jullie Krekel
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Op zondag 21 januari 2018 pakt het Davidsfonds uit met haar achtste
editie van TOAST LITERAIR, de grootste literaire brunch in Vlaanderen.
Wij maken er opnieuw een gezellige zondagvoormiddag van: een uitgebreid
ontbijt vol gezelligheid, de proclamatie van de Junior Journalistwedstrijd en
daarna genieten van taal op zijn best met Jo Berten.

Woordenschat
Woorden zijn prachtig materiaal, uitsluitend door de mens gemaakt. In den
beginne kwam het woord en we zijn daar blij om, gelukkig mee. Een woord is
rijkdom, macht, grenzeloos (ik droom in woorden), explosief, sonoor, poëtisch,
beeldig, historische bron, kunstig. En toch is taal soms machteloos, ontbreken
de woorden bij intense levensmomenten. Woordenschat, zie je.
Jo Berten is een woorddier, een taaldier, verrukt over woorden als beeldbuizerd,
vermolmd en dakvink. We kijken natuurlijk ook over de (taal-)grens en besluiten
dat elke moderne taal zijn parels heeft. We vertoeven bij "de neus van de zalm"
en andere woorden waarvan de oorsprong geschiedenis vertelt en een schat
aan informatie betekent i.v.m. het dagelijkse leven van weleer. Woordenschat,
weet je wel.
Woorden kunnen zo poëtisch en inspirerend zijn: dezelfde dag nog, terwijl de

wilgentakken de maan kluisteren, zal de heerlijk-vermoeide toehoorder zich, in
de stilte van zijn vlucht(h)euvel, in zijn beste zetel flokken, woordenboek in de
schoot, en mijmeren en rumineren en liefhebben. Woordenschat, voel je.
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TOAST LITERAIR
Jo Berten is een gepensioneerd
genieter met een goede Brugse
schrijverspen. Romanist en ouddocent
aan
het
SintLodewijkscollege, waar hij naast
Frans
en
Latijn
ook
kunstgeschiedenis doceerde.
Jo is een populaire Brugse
stadsgids en tevens voorzitter
van de Koninklijke Gidsenbond.
Ooit volgde Man bijt hond een
weeklang
deze
Bekende
Bruggeling. Maar ook op Canvas
was hij reeds te gast.
Jo Berten is een spraakwaterval en briljant woordkunstenaar. Hij is een
gedreven en boeiende verteller die u met zijn Woordenschat zal raken.

timing:

TOAST LITERAIR
zondag 21 januari 2018
Parochiezaal Eeckenhof, Sint-Jozefsplein 9

9.00 uur:ontbijt
10.30 uur:proclamatie van de Junior Journalistwedstrijd
woordenSCHAT een literaire causerie door Jo Berten
heildronk op de laureaten en op het nieuwe jaar
het prijskaartje:
ontbijt, lezing en receptie:
€ 12 DF-lid met activiteitenkaart
€ 15 DF-lid zonder activiteitenkaart
€ 20 niet-leden
lezing en receptie:
gratis voor DF-lid met activiteitenkaart
€ 5 DF-lid
€ 8 niet-leden
Wie naar het ontbijt komt, moet vóór 16 januari bij Chantal De Poorter
inschrijven. Mail hiervoor naar chantal.de.poorter@telenet.be of telefoneer
(liefst na 18.00 uur) naar 0472 98 11 49.
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op: BE90 4435 6293 2132 van DFOudenaarde met vermelding Toast
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HOPLAND POPERINGE
“Bier zonder hop is limonade”, om de paterbrouwer
van de St.-Sixtusabdij van Westvleteren te citeren. De
hopbellen, de vrouwelijke vruchten van de hopplant
(humulus lupulus) – een liaanachtige klimplant uit de
familie van de roesverwekkers- bevatten lipuline. Dit
vrij vettig en kleverig geel goedje is de smaakmaker
en de natuurlijke bewaarstof van bier, of het nu donker
of blond, straf of licht is.
Staan de hopaanplanten er ’s winters kaal bij, in het
voorjaar schieten de ranken uit en bereiken snel een hoogte van zeven meter.
Daarmee is hop de snelst groeiende klimplant van West-Europa. De ranken
worden in september van de steundraden gehaald en de bellen worden op de
boerderij gedroogd. Gedroogde hop is vederlicht: van vier kilo “rauwe” hop blijft
er een kilo gedroogde over.
Voor het gebruik in bier worden de gedroogde bellen verwerkt tot pellets.
Hopscheuten zijn de voorboden van al het lentelekkers dat eraan komt.
Daarom bezoeken we met het Davidsfonds , dé hopstad van Vlaanderen
Poperinge op zaterdag 10 maart 2018.
Ons programma:
8.30 u. vertrek met de bus in Oudenaarde
10.00 u. onthaal met koffie op de hopboerderij, we krijgen er diverse
uiteenzettingen omtrent de hopteelt, de hand- en
machinepluk, de hopverwerking en de hopscheutenteelt
12.30 u. degustatiemenu (excl. aperitief en koffie) met hopscheuten in
een Poperings restaurant
14.45 u. bezoek achter de schermen van de biobrouwerij De Plukker.
We horen er het verhaal van de biohopboer die ook brouwer
werd. De sociale werkplaats Sowepo vertelt ons ondertussen
over haar streekproducten: unieke Poperingse lekkernijen met
veel liefde gemaakt met hopscheuten.
Een degustatie van enkele biertjes is inbegrepen
17.30 u. einde van het bezoek, tijd om nog even te wandelen in de stad
18.30 u. terugrit
20.00 u. aankomst in Oudenaarde
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HOPLAND POPERINGE
Praktisch:

kostprijs voor deze daguitstap
€ 85 voor leden
€ 75 voor leden met activiteitenkaart
€ 95 voor niet-leden
Inschrijven kan vanaf nu via mail (mclaire.puissant@gmail.com ) of
telefonisch 055 31 31 84 en dit vóór 25 februari 2018.
Deelname is pas definitief na overschrijving van het verschuldigd bedrag op
rekening BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding ‘uitstap
Poperinge’.

ZOMERZOEKTOCHT LIER
Vorige maand werden in de Colibrantkapel in
Lier de winnaars bekendgemaakt van de 31ste
Davidsfonds Zomerzoektocht. Hilde Van
Vossel uit Melsele kroonde zich dit jaar tot
beste volwassen speurneus van 2017. Evy
Vander Beken en haar gezin uit WortegemPetegem kwamen als winnaar van de
gezinszoektocht uit de bus. Maar liefst 18500
mensen namen dit jaar deel aan de
Zomerzoektocht in Lier. Daarmee bevestigt
het evenement zijn positie als grootste
zoektocht van Vlaanderen.
De oplossingen van de ‘Klassieke zoektocht’ en de ‘Gezinszoektocht’ kan u
vinden via volgende link http://www.davidsfonds.be/zomerzoektocht
(onderaan de pagina).
Volgende zomer vertoeft de 32ste editie van de Davidsfonds Zomerzoektocht in
Tervuren, Overijse en Hoeilaart, de Druivenstreek van de Groene Gordel.
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CULTUUR IN DE REGIO
Asper (info 384 00 19)
zaterdag 27 januari om 19.00 uur in de
parochiezaal cultuurcafé nieuwjaarshappening
Brakel-Lierde (info: 0478 28 17 02)
zondag 29 januari om 14 uur: ‘wintersneukeltocht’ in Parike’
Gavere (info 09/384 44 30)
vrijdag 16 februari: Whiskyproeverij met Bob Minnekeer
Kruishoutem (info 09 380 09 54)
donderdag 22 februari in zaal de Kring
Peter Eyckerman geeft tips en tricks bij foto en/of stamboekonderzoek
Zingem (info 09 324 69 54)
vrijdag 9 februari om 19.30 uur: Gintasting met bijhorende hapjes
Zottegem (info 09 360 01 47)
donderdag 25 januari om 20.00 uur: 1 jaar TRUMP
zondag 18 februari om 14.00 uur ‘stoempwandeling’
in en om Schorisse
De Woeker
vrijdag 19 januari om 20.30 uur: humor met Walter Baele
zaterdag 27 januari om 20.30 uur
theater/komedie Hello Goodbye door Cie De Koe
vrijdag 2 februari om 20.30 uur: muziek Gipsy
vrijdag 9 februari om 20.30 uur
theater/humor ‘Gisteren was het geweldig’
zondag 11 februari om 14.30 uur
familievoorstelling Patje, de kikkerprins
Filmclub ‘Het Groot Licht’
dinsdag 30 januari om 20.00 uur Never let me go (VS, 2010)
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DAVIDSFONDS ACADEMIE

RUSLAND IN DE KIJKER

Rusland strekt zich uit over meer
dan 17 miljoen km² en is daarmee
veruit het grootste land ter
wereld. Het ligt half in Europa en
half in Azië, maar ruim 70% van
de bevolking woont in het
Europese deel. Toch blijft het land
voor velen een grote onbekende.
Olga Novitskaja laat u met veel
plezier kennismaken met haar
vaderland. Ze gaat in op de
Russische geschiedenis en toont
een aantal hoogtepunten uit de Russische cultuur. U leert ook enkele typische
gewoonten en gebruiken kennen en zet zelfs uw eerste stapjes in de Russische
taal. Voor al wie concrete reisplannen heeft, maar ook voor wie graag van op
afstand een nieuw land leert kennen!

OLGA NOVITSKAJA is geboren in de voormalige USSR, in Tasjkent, en
woonde in de jaren ’80 tien jaar in Moskou. Ze is doctor in de slavistiek en
doceert Russisch aan de KU Leuven. Ze publiceerde veel over interculturele
communicatie, omgangscultuur en nationale communicatielijsten en is
reisbegeleidster bij Davidsfonds Cultuurreizen.
Praktisch:
donderdag 1, 8 en 15 maart 2018 van 14 tot 16.30 u. in het Walburgacentrum,
Zakske 2, Oudenaarde
Prijs: € 54 of € 49 met Davidsfonds Cultuurkaart, koffie en digitale cursus
inbegrepen.
Inschrijven via de website www.davidsfonds.be/academie of via het
inschrijvingsformulier onderaan dat u opstuurt naar Davidsfonds Academie,
Quinten Metsysplein 12, 3000 Leuven (Code van de cursus: OU18-139)
Info 055/31 40 66 (René Lemarcq) en op 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
De inschrijving is pas definitief als u het juiste bedrag overschrijft op BE51 7350
2299 6462 (KREDBEBB) van Davidsfonds Academie met vermelding

cursus OU18-139.
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MUZE
Hij is vertrokken voor een hele verre reis, de man
die de nar van Lodewijk de Beduimelde kon laten
tuimelen op de trappen van het koninklijk paleis
en die een soldaat van Napoleon de Grote kende
die het leger grondig beu was.
Op 25 november, net één dag voor hij 85 zou
worden vertrok hij. Hij liet ons talloze gedichten,
liedjesteksten en cursiefjes na.
Deze dichter/schrijver is Louis Verbeeck.
Lang geleden schreef hij al zijn grafschrift.

GRAFSCHRIFT VAN MIJN VOETEN
Wanneer ik dood en ver van hier
Zal liggen onder groene grassen
Zet dan geen bloemen op mijn zerk
Stouw geen fanfare naar de kerk
Maar zorg dan dat mijn schoenen passen.

Want ver zal ik nog moeten gaan
Om in het paradijs te mogen…
Lees dus geen rede op mijn graf
Al schrijft ge ze waarschijnlijk af,
Maar denk eens aan mijn eksterogen.

Louis Verbeeck
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Advocatenkantoor

JAN LAMON
RONSEWEG 15 • 055 31 91 96
Burgschelde 25 bus 2 - 9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 82 62 - Fax 055 61 05 21
jan.lamon@telenet.be

www.garagecnockaert.be

BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Rogge
BVBA

Hotel-Restaurant “De Zalm”

Markt 29
9700 Oudenaarde
Tel. 055 30 07 73
Hoogstraat
4, 9700 Oudenaarde
Bergstraat
66 9700 Oudenaarde
Tel. 055 31 36 15
055 31 13 14
Nieuwstraat 12 Kruishoutem

Drukkerij
Drukkerij
Digital
printing,
& color
colorcopy
copy
Digital printing, copy
copy &




Wat heeft Karakt te maken met
de heer J.F. Ch. uit Figeac ?

Zonnestraat94
94 ~~ 9600
9600 Ronse
Zonnestraat
Ronse
055-21
~info@dubar.be
info@dubar.be ~~www.dubar.be
Tel.Tel.
055-21
38383636~info@karakt.be
www.dubar.be

Dirk D'Hondt, zaakvoerder, zelfstandig agent

Dirk D’Hondt
Zakenkantoor

Krekelput 17, 9700 Oudenaarde
Tel. & Fax 055 30 29 08
e-mail: veronique@collin.be

Generaal Pershingstraat 1, Oudenaarde
Tel. 055 31 94 63 - Fax 055 30 23 76
Gsm: 0472 87 63 55

Taxi’s De Meyer bvba
Broekstraat 107, Oudenaarde
tel. 055 31 31 31 • www.taxidemeyer.be

BERCHEMWEG 95, 9700 OUDENAARDE
Tel. 055 33 15 90 - Fax 055 33 00 43

e-mail: dhondt.dirk@recordbank.be

ELEKTRICITEIT N.V.
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