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HET EERSTE WOORD
Wanneer Krekel terugblikt op de voorbije tentoonstelling, voelt hij zich een
gelukkig insect. Want zowat alle verwachtingen werden overtroffen.
Laten we eens alles op een rijtje zetten.
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Toen we bij de jaarplanning schatten hoeveel deelnemers we konden halen
om een tentoonstelling mee te bouwen, raamden we die voorzichtig op een
tiental. Uiteindelijk namen niet minder dan 20 leden deel.
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We hoopten op een beetje diversiteit in wat zou getoond worden. We
stelden met genoegen vast dat er veel variatie stak in de gekozen
kunstrichtingen: schilderkunst, fotografie, beeldhouwwerk, bloemschikken,
origami, dichtkunst.
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De schilders waren het best vertegenwoordigd, maar daarin was er ook een
grote verscheidenheid in stijl.
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Voor de vernissage van de tentoonstelling hadden we op een 125 bezoekers
gerekend, maar er kwamen ruim 200 belangstellenden naar de opening.
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Ook op de andere dagen dat de tentoonstelling open was, was er veel
belangstelling. Onze verste bezoekers kwamen uit Australië. In totaal
kregen we meer dan 500 kijklustigen over de vloer.

We mogen er niet aan denken welke problemen dit zou gegeven hebben als we
de tentoonstelling op het gelijkvloers in het stadhuis hadden moeten laten
doorgaan. Zowel voor de kunstwerken als voor de kijklustigen zou het zeer krap
geweest
zijn.
Gelukkig is er nu een ruimte beschikbaar voor dergelijke initiatieven. De kapel
van het oud ziekenhuis is een buitengewoon mooie ruimte. Hopelijk kan
mettertijd ook de mooie pandgang benut worden. Maar is nog werk aan de
winkel. De muren van de kapel torsen het stof van eeuwen. Zoiets wekt een
slordige indruk. De steun van de stad was zeker welkom, maar kan het ook
structureel wat beter voor het patrimonium? Als zoveel mensen komen kijken
naar het werk van amateurs, zou ook het erfgoed waarin dit werk
tentoongesteld wordt, snel een betere verzorging verdienen.
De verkiezingen naderen; Krekel leeft op hoop. Oudenaarde verdient uitstraling.
De kaars mag op de kandelaar staan, niet eronder.
Jullie Krekel
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Hieronder vinden jullie wat sfeerbeelden van onze geslaagde tentoonstelling
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VLAANDEREN FEEST
Op vrijdag 6 juli klinkt het Oudenaardse centrum
één en al Vlaams.
Ons rijk, populair muzikaal erfgoed staat daarbij centraal.
‘Zing de Vlaamse klassiekers’ is een meezingconcert met werk van
overleden Vlaamse artiesten.
Uitgevoerd door vier doorwinterde muzikanten en U! Jawel: uzelf, u, het
publiek!
Liedjes als ‘Vrolijke Vrienden, Ga Met Me Mee, Oh Lieve- Vrouwetoren, Laat Ons
Een Bloem, Op De Purperen Hei, Houden Van, Dat Heet Dan Gelukkig Zijn’ …
weergalmen op de markt. Er zijn tekstbrochures voor iedereen!
Het tweede deel ‘Kom van dat dak af en Dans!’ is een 100% Nederlandstalig
levend Belevingsbal.
Drie nog straffere muzikanten vervoegen de groep om samen De Eenzaam
zonder Jou Band te vormen. En op dat moment neemt Loes Van Den
Heuvel, alias Carmen van de Kampioenen, de podiumregie over.
De vernieuwde markt van Oudenaarde zal voluit zijn voorziene rol
vervullen: de burgers samenbrengen bij een bruisende, sfeervolle
activiteit.

GULDENSPORENMIS
zondag 8 juli om 11.00 uur in de Sint-Walburgakerk
De viering wordt opgeluisterd door sopraan Kerlijne Van Nevel en organist
Filip Herreman
Tijdens de eucharistieviering worden Vlaamse liederen gezongen.
Kerlijne Van Nevel zingt niet alleen solo maar laat iedereen ook meezingen.
Deze Guldensporenmis is een initiatief van




Davidsfonds Oudenaarde
Marnixring Oudenaarde
Vlaamse Actieve Senioren Vl@s Vlaamse Ardennen

Na de viering wordt u door de 3 verenigingen in het Walburgacentrum een
receptie aangeboden.
3

DE LEUKSTE ZOEKTOCHT VAN VLAANDEREN IN DE DRUIVENSTREEK
De
Zomerzoektocht
van
Davidsfonds is een van de grootste
culturele
en
toeristische
evenementen in Vlaanderen en
nodigt dit jaar jong en oud uit in de
Druivenstreek om tot 16 september
Tervuren, Hoeilaart en Overijse te
ontdekken.
Het parcours loopt langs mooie
bezienswaardigheden en verborgen
plekjes.
Het
wordt
een
onvergetelijke ervaring! Bovendien
is er elke week een winnaar voor de
gezinszoektocht.
Een zoektocht op ieders maat
U kunt kiezen tussen een korte
speelse gezinszoektocht (ideaal om
te beleven met kinderen van het lager
onderwijs)
of
een
lange
klassieke zoektocht. Je doet de zoektocht met de fiets (hou rekening met de
heuvelachtige omgeving) of met de auto.
Hoe deelnemen?
Maak je keuze uit 2 zoektochtformules: de klassieke zoektocht met pittige
vragen voor de gedreven zoektochter of de speelse gezinszoektocht met leuke
fotovragen, doevragen en toffe spelletjes. Je beslist zelf of je het parcours met
de fiets of met de wagen aflegt.
Schaf je het juiste deelnemingspakket aan bij de toeristische dienst VISIT
TERVUREN.
(Markt 7b in Tervuren, open op maandag van 13 tot 17 u., dinsdag tot vrijdag
van 10 tot 17 u., weekend en feestdagen van 10 tot 16u.)
Een deelnemingspakket kost € 15 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders. Het
pakket bevat een deelnemingsbrochure met de parcoursbeschrijving en de
vragen, plus een gloednieuwe streekgids over de Druivenstreek ter waarde van
€ 17,50.
Meer info over het parcours, fietsenverhuur, horeca-arrangementen,
logement… vind je op www.davidsfonds.be/zomerzoektocht
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DERDE WANDELZOEKTOCHT VAN KWB OUDENAARDE
Aan de hand van foto’s en vragen ontdekken
jullie vele leuke weetjes en komen jullie op
plaatsen in de wijk Pamele die waarschijnlijk
anders nog nooit opgevallen zijn.
De zoektocht loopt van 1 mei tot en met 1
september
2018.
Vragenbundels
en
deelnameformulieren zijn te verkrijgen in de
toeristische dienst van Oudenaarde (€ 5 voor
volwassenen en €1 voor kinderen jonger dan
12 jaar). De kinderen krijgen voor hun
zoekopdrachten een klein schilderspaletje
met een pakje stiften, die ze achteraf mee
naar huis mogen nemen.

Meer info op www.kwb‐oudenaarde.com

CULTUUR IN DE REGIO
Vlas (info 055 30 41 53)
vrijdagnamiddag 29 juni om 14.30 uur in Ladeuze
‘Vrijmetselarij’, voordracht door de heer Pierre Bruyneel
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REISVERSLAG FRANS-VLAANDEREN VAN 28 TOT 30 ARIL
soorten vlees, 3 soorten kaas,
koude groentjes en boterhammen.
Genoeg dus. De bijhorende wijn of
bier maken dat de oorlogsmoeheid
al snel overslaat in vrolijkheid en
een hunkering naar nog meer
cultuur.

Zaterdag 28 april om 6.30u - Heel
Oudenaarde
slaapt
nog,
met
uitzondering
van
42
dappere
Davidsfondsers. Om en nabij de
Bekstraat kan je ze zien stappen, een
loodzware
Samsonitevalies
meesleurend
richting
Scheldevalleibus. Tom zal ons
voeren. Marleen en Claire nemen
zorgvuldig en plichtsgetrouw nota
van de aangekomen medereizigers.

De gids is een enthousiaste, rappe
kerel die ons de mooiste plekken
van Saint-Omer laat zien en
bijzonder geestdriftig is over de
prachtige
stukken
die
door
omstandigheden niet te zien zijn,
maar wel zeer de moeite zijn! Wij
snellen van kathedraal naar
Jezuïetenkerk, van ruïnes naar
fonteinen en eindigen aan het
stadhuis
met
een
prachtig
Venetiaans theater dat gesloten is
(zucht). De spijt over al het moois
dat wij misten, dragen wij mee,
maar niet voor lang.

Om 6.45u is iedereen present, geteld
en genesteld. Poperinge is de eerste
stopplaats voor koffie en heerlijke
West-Vlaamse broodjes. Van zodra
iedereen de lang opgehouden plas
heeft gedaan, rijden wij richting
Helfaut voor een bezoek aan La
Coupole. Een massief betonnen sfeer
ligt er onheilspellend op een heuvel,
deels verscholen tussen de bomen.
Een jongeman loodst ons naar een
bloedrode cinema, waar wij in
grijstinten de meest afgrijselijke
beelden van de tweede W.O. te zien
krijgen. Diep aangeslagen kunnen wij
nadien verder vrij rondlopen in het
museum onder de koepel. Er zijn
foto’s,
raketten,
uniformen,
artefacten, maquettes en heel veel
tekst en uitleg over de gruwelijke
vete tussen de Duitsers en de rest
van de wereld. Bij het buitenkomen
doet de frisse lucht ons deugd.

In Houlle wacht ons een frisse,
vriendelijke jonge dame die met
een brede glimlach en veel trots
vertelt over het generatielang
distilleren van jenever in het
familiebedrijf Persyn. Eén van hun
jenevers is zelfs “champion du
monde”!
Of we willen proeven? Biensûr! De
durvers nemen een glaasje van
47°, de “seuten” nippen aan eentje
van 17°. Een film in “foutloos”
Nederlands en daarna volgt nog
eens haar volledige Franse exposé
in de kleine jeneverstokerij.
Gelukkig moeten we, gezien onze

De lunch nemen we in le Moulin
Snick, een stokoude omgebouwde
watermolen. Op een immense houten
plank krijgen we een ontelbaar aantal
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Socratesiaanse wijze te laten inzien
waarom er hoge muren staan
rondom de stad, waarom deze zo
goed
onderhouden
werden,
waarom het vaarwater door de stad
werd geleid, waarom de geuzen
daar in opstand zijn gekomen… Het
antwoord is simpel en actueel : geld
en taksen.

leeftijd, niet te lang vertoeven in de
“chambre de vieillissage”.
Blije gezichten, want wij kunnen er
onze lievelingslikeur ook kopen.
Daarna gaat de rit richting hotel
Saint-Louis te Bollezeele, alwaar wij
verwend
worden
met
een
viergangenmenu om duimen en
vingers van af te likken.

Op de bus krijgen we van de gids
nog mee dat het “Reuzenlied” en de
“Zotte
kadullekes”
van
de
vergetelheid gevrijwaard werden
door Edmond De Cousemaker. Na
wat speurwerk komen wij erachter
wat kadullekes zijn, en zingen uit
volle borst.

Zondag 29 april - Om 7.30u …
grote consternatie wanneer S. en P.
gepakt en gezakt hun kamer
verlaten. Klein misverstandje… We
blijven wel degelijk twee nachten in
hetzelfde luxehotel!
Vanaf dat moment zijn we extra
alert voor ons duo bij elk
afspraakmoment.

De lunch in “Le Bruegel” is de max!
Drie
Bruegeliaanse
deernen
bedienen ons een plank met
ettelijke stukken vlees, recht van op
het schilderij “de boerenbruiloft”
dat als voorbeeld boven onze
hoofden hangt. Deze vleesmassa
met brood en smout is voor ons,
sobere lieden, iets te veel. Toch
worden ook de bijhorende frieten
“met krot en mot” verorberd.

Een interessant weetje: onze CEO
heeft ons toevertrouwd dat hij, bij
afwezigheid van zijn vrouw, ’s
nachts alle gevoel voor oriëntatie
kwijt is. Hij heeft dwars geslapen.
Ludovic, de topgids van de streek,
gidst ons nabij het kasteel van
Ekelsbeke, waar hij ons als meestertovenaar de mysterieuze tekens op
de gevels van de gebouwen leert
lezen en begrijpen. Speelkaarten,
vrijmetselaars,
vrouwsymbolen,
eigendoms- en familietekens… Het
is boeiend en leerrijk en daarmee is
de toon gezet voor het volgende
stadje Winoksbergen. Ook hier
slaagt
Ludo
erin
ons
op

De tijd begint te dringen, maar dat
is buiten het dessert gerekend, een
pond appeltaart. Hoe wij dergelijke
hoeveelheden moeten verteren
weten wij nog niet goed.
De namiddag brengt ons een rustig
bezoek aan Kassel, alwaar we
Vlaamse kunst kunnen bewonderen
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REISVERSLAG FRANS-VLAANDEREN VAN 28 TOT 30 ARIL
in het “Musée de Flandre” met
uitleg van een Nederlander.
Het blijft vrij droog, maar voor de
zekerheid stappen we toch op een
overdekte boot om een klein stukje
van de Audomarais-polders
te
verkennen.
Moe, dorstig en hongerig komen we
terug aan in het hotel. Mooi beeld
voor het aperitief… een halfrond
gevuld met, ditmaal zittende
uitgeputte, toeristen… Het eten
wordt met iets meer egards
gebracht en is alweer exquise !
Maandag 30 april - Alle
hotelgasten verschijnen vlug aan
het ontbijtbuffet. Eitjes worden
vakkundig gekookt. Enkelingen
vertonen
vermoeidheidssymptomen
en
slagen er nauwelijks in hun ontbijt
nog tijdig naar binnen te werken.
Hans verlaat als laatste de ruimte
en mag zich dus de “homo
universalis” noemen.
Die nacht ontwaakt Thor boven
Frans-Vlaanderen en zegent ons
uitbundig. Jammer. Het programma
wordt aangepast. De berg van
Watten zal voor een volgende keer
zijn.
In Gravelingen kunnen we de
scheepswerf Jean Bart bezoeken.
Ludovic vertelt ons over de bouw
van een oorlogschip, een replica op
ware grootte. Technische uitleg
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aan “le Jardin de Mont de Récollets”
te Kassel grotendeels in het water.
De helft van de groep trotseert de
regen, wind en kou… de slimme
helft gaat zich opwarmen bij een
houtvuur in het gezellig ingerichte
estaminet en kijkt van binnen uit
naar de 14 Vlaamse tuinen.

over
eiken,
verbindingen,
smeedkunst, touwen, naamgevingen
etc. Ieder hangt aan zijn lippen. “Les
courageux”
gaan
buiten
ook
daadwerkelijk kijken naar het
imposante karkas.
Voor de lunch vrezen we voor weer
een plank met eten, maar ditmaal
blijft het qua hoeveelheid bij de
normen die Sandra Bekkari aanhoudt.
Fijne Franse keuken… super lekker!

Het stoofke, de gezelligheid en het
lekkere eten doen ons goed.
Dankzij onze bekwame chauffeur
Tom, komen we veilig en wel terug
aan te Oudenaarde. De batterijen
goed opgeladen door de humor, de
samenhorigheid en de vriendschap
die wij in de groep mogen ervaren.
We kijken al uit naar volgend jaar.

Een brouwerijbezoek wordt ingelast
omdat we daar kunnen schuilen voor
de aanhoudende regen. En ditmaal
staat Ludo er, als een volleerd
brouwer en instrueert ons de edele
kunst van het bierbrouwen in geuren
en kleuren. En natuurlijk mogen we
proeven van de brouwerskunst.

Dank aan Marleen, Claire, Jan en
Herman voor deze uitstekende
organisatie !

Om nog wat te voldoen aan onze
honger naar cultuur, brengen we die
namiddag een kort bezoek aan de
kerk van Saint-Jean Baptiste te
Bourbourg. Wat wij daar zien is niet
te beschrijven. Kunst, gecreëerd met
steen, roestig ijzer en hout.

Getekend,
Het zotte kadulleke

De regen dondert met bakken uit de
Franse hemel en zo valt het bezoek
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ADRIAEN BROUWER: MEESTER VAN EMOTIES

Tot 2020 huldigt Vlaanderen zijn Vlaamse Meesters. Rond Rubens, Bruegel,
Van Eyck en andere Vlaamse Primitieven worden tal van exposities en
activiteiten opgezet. Maar ook Oudenaarde heeft zijn Vlaamse Meester en
pakt uit met een prestigieuze tentoonstelling: Adriaen Brouwer, meester van

emoties.

De tentoonstelling geeft bezoekers een fascinerend inzicht in Brouwers’ werk,
dat heel toegankelijk en gevarieerd is. Omdat hij vandaag de dag minder
bekendheid geniet dan zijn tijdgenoten is Adriaen Brouwer een van de meest
fascinerende schilders uit de Lage Landen.
Op zaterdag 22 september 2018 bezoeken wij om 15.00 uur o.l.v. meerdere
gidsen de tentoonstelling.
Leden kunnen nu reeds hun plaats reserveren.
Praktisch
datum

zaterdag 22 september

uur

15.00 uur aan de Dienst voor Toerisme (Markt)

kostprijs
(inkom engids)

€ 15,00
leden betalen € 12,00

inschrijven

vooraf inschrijven is noodzakelijk via
marleen.wambacq@skynet.be of 055 31 46 29

betalen

BE90 4435 6293 2132 (KREDBEBB) van DF
Oudenaarde
met vermelding tentoonstelling AB
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WAT BRENGT DF OUDENAARDE HET KOMENDE WERKJAAR?
Ons programma voor volgend werkjaar krijgt stilaan
vorm. Wij lichten hier graag een tipje van de sluier!
Ook al verwachten we hier en daar nog een
wijziging, neem je agenda en reserveer alvast
volgende data.
zaterdag 22 september: ‘Adriaen Brouwer, meester
van emoties’ geleid bezoek aan de tentoonstelling
in het MOU
zondag 30 september: ‘Vers Geperst’
onze jaarlijkse voorstelling van het
boekenpakket, deze keer in de parochiezaal
van Leupegem
vrijdag 19 oktober: ‘Adriaen Brouwer zangstonde’
begeleid door drie zanger-muzikanten zingen
we oude en moderne Nederlandstalige liederen
donderdag 22 november: ‘Allemaal beestjes’
de geheimen van onze darmflora beetje bij
beetje ontrafeld door prof. Danny De Looze
woensdag 5 december: ‘Oorlogsstemmen’
vredesconcert n.a.v. WO I door Guy Verlinde
woensdag 26 december: ’U zijt Wellekome’
wij zingen deze keer in de kerk van Pamele
zondag 20 januari: ‘Toast Literair’
geen ontbijt meer maar een namiddagconcert
en uitgebreide nieuwjaarsreceptie. Niet te
missen!

Het volledige programma publiceren we in de Krekel van september.
11

MUZE
Bij de vele artistieke Davidsfondsleden die Adriaen Brouwer achternaholden,
was er ook een dichter.
Die dichter gaf onlangs een dichtbundel uit en daaruit werd bij de opening van
de tentoonstelling voorgelezen. Mooi werk, dat niet alleen kan gelezen worden,
maar ook beluisterd want bij het bundel zit een luister-cd met gedichten die
ondersteund worden met muziek.
Krekel laat u nog even mee proeven van enkele gedichten.

DE TUINMAN
Hij groet het gras, de anemonen
de bloesems en de bomen
en weet de vroege flierefluiters
in verscholen nesten wonen
spit de lente om tot vruchtbaarheid
hij viert de zomer vol uitbundigheid
hij proeft de herfst in zijn vergankelijkheid
hij slaapt een winter lang vol dankbaarheid.
BRUG
Ik ben een schakel
voor mij
een eeuwigheid
in een moederschoot
met mij
een tijd op aarde
na mij
een eeuwigheid
ben ik
een brug
gespannen
over twee
onmetelijke rivieren.
Uit: ‘Een gedicht is een glas wijn’ van Pol Decavel
(te verkrijgen via facebook.com/een glaswijn of boekhandel Beatrijs)
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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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