Maandelijkse nieuwsbrief van het
Davidsfonds Oudenaarde
ste
51 jaargang - nummer 5 - juni 2019
Uitgiftekantoor Oudenaarde 1
3/4604 P004998

de krekel
ste

51 jaargang

HET EERSTE WOORD
Of je nu
thuis blijft om de kelder te witten of om buiten in de zon te zitten dromen
Of op een terrasje gaat zitten om naar de wandelaars, fietsers, auto’s en
bussen te kijken terwijl je een koel biertje of wijntje aan je mond zet
Of in je tuin het onkruid wil wieden en uitgebloeide rozen gaat snoeien
Of bij het krieken van de dag gaat vissen in het park of de Donk
Of aan het feesten gaat met familie en vrienden die je lange tijd niet gezien
hebt
Of de verste hoeken van de aarde gaat verkennen in Patagonië, Wrangel
eiland, of de Gobiwoestijn intrekt, de hoogste bergen beklimt om nieuwe
toppen te veroveren
Of heroïsche fietstochten onderneemt of met de kano gaat varen op koele
meren in nagenoeg verlaten oorden
Of een trits musea en tentoonstellingen bezoekt die je al lang had willen zien
(en daarbij van een korting geniet met je Davidsfonds lidkaart!)
Of eens naar de cinema kan gaan om de film te bekijken waarover zoveel
geschreven werd in de krant of de boeken te lezen die al een jaar klaarliggen
Of je eens uit te leven in het maken van een schilderij, een tekening, een
brei- of haakwerkje, of om een taart uit een nieuw kookboek te bakken, of
stiekem die oude vlieger nog eens op te laten
Of om je Krekels (uw lijfblad) te sorteren
In al deze en alle andere gevallen wenst Krekel je een heerlijke, gelukkige
vakantie!
Jullie Krekel
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VLAANDEREN FEEST
zaterdag 6 juli

Feestzitting in de volkszaal van het stadhuis
10.30 uur Gastrede ‘Valt België nog bijeen te houden?’

door Rik Van

Cauwelaert

11.20 uur Naar aanleiding van de inhuldiging van de nieuwe klok ‘Carolus’ zal
schepen van cultuur Stefaan Vercamer een bruggetje maken naar meer dan
500 jaar beiaard in Oudenaarde.
Muzikale omlijsting ‘Meisje, Meisje’ Nederlandstalig werk van Neeka, ‘de
Vlaamse Joni Mitchel’
Als afsluiter biedt het stadsbestuur een feestdrink aan.
Inschrijven verplicht via margot.desmet@oudenaarde.be of 055 33 51 62

Hang het aan de grote klok!!!
15.00 uur Verwelkomingsstoet voor de nieuwe klok ‘Carolus’ in het centrum
met de KSA-fanfare ‘Hanske de Krijger’, vlaggenzwaaiers, de historische
personages Keizer Karel en Adriaen Brouwer, de Belleman, Oudenaardse
harmonie de Lima’s en de reuzen uit Leupegem en Volkegem
16.00 uur Concert op de ‘Bronzen Piano’ (kamerbeiaard) door Koen Van
Assche in de St.-Walburgakerk
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VLAANDEREN FEEST
zondag 7 juli

11.00 uur GULDENSPORENMIS in de St.-Walburgakerk
Deken Luc Van den Velde gaat voor en zal tijdens de viering de klok
“Carolus” dopen en zalven.
Het ensemble “Quilisma” zal deze eredienst opluisteren met Vlaamse
liederen waarbij alle aanwezigen zoveel mogelijk kunnen meezingen.
o.a.

Gebed voor het vaderland
Liefde gaf u duizend namen
Lied van mijn land
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief
De Vlaamse Leeuw

Na de Guldensporenmis biedt het stadsbestuur een drankje aan in de
kapel van het Oud Hospitaal.

Deze Guldensporenmis is een initiatief van
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DRIEDAAGSE NAAR HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
zaterdag 18 mei
Voor de meesten is vroeg opstaan in de
ochtend blijkbaar geen probleem. Alle
reizigers zitten, nog voor klokslag zes,
gesetteld op de bus. Blijheid, vrolijkheid en
verwachting
in
de
ogen
van
de
medereizigers. Een oranjerozerode zon
vergezelt ons op een vlekkeloze tocht. Dat
belooft!
Onze gids, Beatrice, die even vast zit in het
verkeer (ja, daar ook al) leidt ons door het
eerder kleine centrum van de stad
Luxemburg. Bij het aanschouwen van de
monumentale bouwsels, kan je moeilijk
geloven dat dit eertijds maar een arm
boerengat was. Door ijzererts-ontginning en
‘de couponnekes’ kon Luxemburg het grote
geld aantrekken. Nu is er zelfs een universiteit
gevestigd en is ook Luxemburgstad de
werkplaats voor Euroambtenaren.
De wandeling eindigt in de Kazematten.
Eertijds een oninneembaar bolwerk met
schietgaten uit de zandstenen rots gehouwen,
aarde en stro op de grond en ongedierte om het
de krijgers lastig te maken. Beatrice blijft echter maar praten en onze
kelen worden droger en droger en daarbovenop groeit, met de seconde,
de vrees dat wij geen eten meer zullen vinden op dat uur. Een vermetele
vragensteller wordt dan ook aangemaand om verder geen bijvragen meer
te stellen. Het is ons meer dan een zegen dat wij even later een grote
pint kunnen ledigen bij het wachten op de maaltijd.
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18 TOT 20 MEI 2019
Daarna volgen een paar vrije uurtjes in de stad. Afspraak ten laatste om
17u15 aan de bus, die ons opwacht langsheen een straat waar niet mag
geparkeerd worden. Wat heb je gedacht? De telling brengt ons op één
ontbrekende reiziger. C.V.D.H.! Paniek, grote paniek bij de organisatoren
en een vragende blik bij de CEO. Tientallen reisgenoten doen verwoede
pogingen om haar te bereiken op het mobieltje. Tevergeefs! Ze geeft ‘niet
thuis’. Zullen wij eerst haar man verwittigen of eerder al de politie? Is het
aangewezen Child Focus al in te schakelen? Die werken efficiënt, toch?
Een bezorgde medereizigster diept een foto op uit haar mobieltje, een
persoonsbeschrijving geven is moeilijk. Het crisiscomité besluit dan maar
om noodgedwongen te vertrekken. Een verlies van 3% van het aantal
deelnemers wordt internationaal als aanvaardbaar beschouwd en wij
zitten er zelfs nog onder. Chris blijft het onderwerp van gesprek tot ze 's
avonds bij het diner doodleuk aanschuift. Ze heeft de taxi genomen.
zondag 19 mei
Kirchberg. Je voelt je klein als je door die
megachique wijk rijdt en verhalen hoort
over de rijkdom van de EU met
parlementairen die niet willen vergaderen
tussen ordinaire meubels, waardoor het
meubilair telkens weer moet vervangen
worden door onbetaalbare exemplaren,
die dan op hun beurt niet mogen blijven
staan
als
mindere
goden
er
samenkomen. Te gek voor woorden.
Megabuildings voor duizenden tolken die
megaweddes opstrijken. Woningen met
een huurprijs waarmee je bij ons de
hypotheek van een kasteel kan afbetalen...
Wij worden er misselijk van.
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DRIEDAAGSE NAAR HET GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG
Tijd voor een groepsfoto. Dat gaat vlotjes... na een kwartier staan wij
klaar op de trappen van het Philharmoniegebouw.
Davidsfonds staat, naast aandacht voor het culinaire, ook voor cultuur.
Dus krijgen wij ruim een kwartier de tijd om het MUDAM te bewonderen.
Sublieme architectuur! Nu nog zoeken naar tijdloze kunst.
Het wordt weer gezellig onderweg naar Schumacher. Even denken we dat
de wijnboer de vader is van... maar neen, zijn zoon heet Tom. Het hoeft
niet geschreven dat er weer honderden flessen van de godendrank
richting Vlaanderen reist. Pinots in vijftig tinten grijs.
Was het het zout in het vlees? Wij
zullen het nooit weten, maar
terwijl de gids in Schengen (een
Hollandse versie van Indiana
Jones) super enthousiast blijft
praten over het verdrag van...
vindt er een kleine ontsnapping
plaats om iets te gaan drinken op
een terrasje. Niets is erger dan
aan de oever van de Moezel van
dorst om te komen. Zij, die deze
misstap niet durven zetten, loeren met begerige blikken naar het hoger
gelegen terras. Het leven kan mooi zijn! Met de boot varen wij richting
hotel, alwaar wij geen lift en kamerdeur meer kunnen ontsluiten wegens
afgeprogrammeerde badges. Niet getreurd echter, het komt snel in orde.
Onze CEO heeft, bij verrassing, een ceremoniemeester met korte plastron,
ingehuurd. Gelukkig maar, want een avondmaal in de vorm van een buffet
vereist natuurlijk organisatie en tucht. Pol vervult zijn taak op een nooit
eerder geziene manier, het is te zeggen ... zijn tafel is steeds eerst aan
zet.
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18 TOT 20 MEI 2019
maandag 20 mei
De zon doet, voor de derde dag op rij, haar werk wél voortreffelijk en een
groot geluk, want er wacht ons een verrassing. Na de traditionele
gidsbeurt in het pittoreske Vianden krijgen wij 'en plein-air' een aperitief
aangeboden aan de oevers van de Our. Een schitterend ideetje van de
organisatoren. Gezelligheid troef! Het kasteel van Vianden staat op een
Middeleeuwse boogscheut van het restaurant, waar wij voortreffelijk eten.
Maar... de benen zijn niet meer wat ze vroeger waren, en de klim is
vermoeiend. Dus belegeren wij de rots per bus. Je zou denken, zo'n rit
van 200m is snel achter de rug, maar de onze duurde langer dan het
bezoek aan het MUDAM. De laatste paar honderd meter dragen onze
voeten ons toch tot aan het kasteel. Puffen, blazen en lachen... Het
prachtig gerenoveerd kasteel getuigt van de vastberadenheid, de rijkdom
en het doorzettingsvermogen van de Luxemburgers. Wat ooit herleid was
tot een ruïne is nu een prachtig groot kasteel, waar internationale
bijeenkomsten worden georganiseerd. Het is eens stil op de bus onderweg
naar huis. Vermoeidheid, honger en dorst eisen hun tol. Sommigen zijn,
door de rooftocht tussen de rekken korte drank en sigaretten, in pure
extase. Op de terugweg naar huis is de gebruikelijke animositeit terug.
Wat een goedgevulde maag en blaas al niet vermag.
Wij kijken terug op een ongelofelijk en
onvergetelijk toffe reis. Dank aan de
organisatie en alle medereizigers voor hun
inbreng. De rode draad, of moet ik
schrijven, de onzichtbare draad in de
driedaagse was wel de hoeveelheid aan
zaken die wij niet zagen, maar waarover,
door de diverse gidsen, werd verteld. Ik
kon het dan ook niet nalaten deze in beeld te brengen teneinde jou, lezer,
niet met een onvoldaan gevoel achter te laten.
De afbeeldingen werden ter plaatse, snel-snel getekend. Onze excuses
voor de mindere kwaliteit.
Groothertog Hans
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VIANDEN HEEFT TOON BECAUS AAN HET SCHILDEREN GEZET…
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DE LEUKSTE ZOEKTOCHT VAN VLAANDEREN
1 juni – 15 september 2019
Kies je favoriete parcours uit de vier formules
Ambiorix parcours (familiezoektocht) circa 33 km
Jeker parcours circa 42 km
Jazz parcours circa 29 km
Demer parcours (familiezoektocht) circa 29 km
Deelnemingspakketten van het Jazzen Jekerparcours kun je aankopen bij
de toeristische dienst van Bilzen
(Alden Biesen, Kasteelstraat 6, 3740
Bilzen)
of
Tongeren
(Julianus
Shopping, Via Julianus 2, 3700
Tongeren)
Voor de aankoop van een pakket voor
de familiezoektochten (Ambiorix- of
Demer-parcours) kun je alleen bij de
toeristische dienst van Tongeren
terecht.
De familiezoektochten starten in
Tongeren en eindigen in Alden Biesen
Een deelnemingspakket kost € 15 voor Davidsfonds Cultuurkaarthouders
en bevat een deelnemingsbrochure met de parcoursbeschrijving en de
vragen, plus een gloednieuwe streekgids over Haspengouw ter waarde
van € 17,50.
In de informatiebrochure die je met het cultuurmagazine van juni
ontvangen hebt, vind je alle info: met de fiets of met de auto, exclusieve
extra’s van horeca en winkeliers, fietsverhuur en zelfs de gratis openbare
toiletten, openingsuren toeristische diensten.
Het TOSCANE VAN HET NOORDEN verwacht je!
WAAR WACHT JE NOG OP?
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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.
woensdag 18 september

Rusland: een wereldmacht met een
toekomst … of een verleden
lezing door prof. Wim Coudenys
volkszaal stadhuis om 20.00 uur

zondag 29 september

Vers Geperst
jaarlijkse voorstelling van het
boekenpakket
volkszaal stadhuis van 10.00 tot 12.30
uur

donderdag 14 november 2019
pure compromisloze muziek met Nils De
Caster, Sara De Smedt en Yves
Meerschaert
De Woeker om 20.00 uur
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WAT BRENGT DF OUDENAARDE HET KOMENDE WERKJAAR?
dinsdag 3 december 2019

Lodewijk XIV, de Zonnekoning
lezing door Johan Op de Beeck
Volkszaal Stadhuis om 20.00 uur
zondag 19 januari

Nieuwjaarstoost
een namiddagconcert en een uitgebreide
nieuwjaarsreceptie. Niet te missen!
De Woeker om 16.00 uur
donderdag 20 februari 2020

Cloaca
Toneelvoorstelling door Theater de WAANzin
De Woeker om 20.00 uur

zaterdag 25 april 2020

Van Eyck. Een optische revolutie
Geleid bezoek aan de tentoonstelling
in het MSK te Gent om 17.00 uur

Het volledige programma publiceren we in De Krekel van september.
Je vindt het binnenkort ook op www.davidsfonds-oudenaarde.be
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DE MUZE
Enkele weken geleden won Bart Moeyaert de Astrid Lindgren Memorial
Award 2019. Dit is zowat de belangrijkste prijs (zoiets al de Nobelprijs)
voor kinder- en jeugdliteratuur.
Maar hij is ook stadsdichter van Antwerpen geweest. Krekel koos een
gedicht dat hij schreef met de fontein voor het Koninklijk Museum van
Schone Kunsten van Antwerpen in zijn gedachten. De mensen gaan op de
trappen van het Museum zitten en kijken naar het wassende en
wegtrekkende water van de fontein, zoals aan zee de komst van eb en
vloed die hen gelukkig maakt.

GEDICHT VOOR GELUKKIGE MENSEN
Van alle mensen die
het lachen is vergaan,
loopt een op de drie blind over je heen
en kijkt dan om.
De wereld is juist niet van iedereen,
dat slag.
De overige twee vallen niet op.
Hun armen bungelen halfstok.
Onder hun tong zit gram.
Ze kennen haast geen zinnen
zonder tss.
Zo zuinig zijn ze op hun lucht.
Je staat erin voor je het weet.
Heb ik iets van je aan misschien
is uit hun mond geen vraag.
Een wenk: kijk naast hun kleren.
Wijs naar elkaar, wijs naar
het water met de zon erboven.
Zeg blije dingen als:
wij moeten zeer de moeite zijn,
als zelfs de zee tot hier komt,
weggaat
en zich weer bedenkt.
Bart Moeyaert - Uit: ‘Gedichten voor gelukkige mensen.’ uitg. Querido 2008
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