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HET EERSTE WOORD
Het is nog niet zo lang geleden dat Krekel onder de Kerstboom een pakje vond.
Het was een klein plat pakje in een mooi papiertje met kerstmotief en een
keurige gouden strik rond. Hij was nieuwsgierig naar wat er in dat pakje kon
zitten. Elke dag werd hij een beetje nieuwsgieriger; het pakje liet hem gewoon
niet los.
Nieuwjaar kwam, het pakje mocht open. Krekel vond een rechthoekige platte
schijf met vooraan een blauw schermpje waarin verschillende eigenaardige
icoontjes stonden. Wat voor iets raar was dit? Krekels kennen geen platte
schijven, dus had ook Krekel geen idee wat hij daarmee kon doen. Hij drukte
lukraak op een van die icoontjes en er verscheen in de plaats van het blauwe
scherm een wit scherm met alle cijfertjes die Krekel kende; daarnaast stonden
tekens als x : – + en in een groene kring stond =. Krekel duwde eens op een
cijfer en bovenaan verscheen datzelfde cijfer. Hij drukte met zijn Krekelpootje
op een ander cijfer en het verscheen ook bovenaan. Zo kon hij een hele rij
cijfers bovenaan zetten. “Het Is wel een raar spelletje, vond Krekel, maar toch
een beetje saai”.
Zo probeerde Krekel veel icoontjes en telkens deed die platte schijf iets anders.
Krekel kon zelfs een lichtje doen branden.
Tot er opeens iets luid ging rinkelen in de schijf, zonder dat Krekel iets gedaan
had. Krekel sprong geschrokken omhoog. Om het schijfje te herstellen begon
Krekel op alle mogelijke icoontjes te drukken. Het rinkelen hield op, maar na
enkele seconden weerklonk er een stem uit het toestel die zei: “Dag Krekel,
een gelukkig Nieuwjaar”.
“Help, dat machientje kent mij, kan mij zien en horen en zelfs tegen mij
spreken. Dat is toverij!“ dacht Krekel. En vlug verstopte hij het magische ding
zo diep weg als hij kon.
Een tijd later besefte Krekel dat hij toch niet helemaal mee was met zijn tijd.

Jullie Krekel
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CLOACA DOOR THEATER DE WAANZIN
Mannen
Maria Goos, een vrouw, schreef
met Cloaca een verhaal over
mannen. Vier mannen: Pieter,
Joost, Tom en Maarten. Mannen
die al jarenlang beste vrienden
zijn. Mannen die dromen
hadden. Mannen die ambities
hadden. Mannen die elk hun
eigen weg insloegen. Mannen die
liegen. Mannen die de schone
schijn ophouden. Mannen die
het gemaakt hebben. Mannen
die op de proef gesteld worden.
Mannen die twijfelen aan zichzelf. Mannen die twijfelen aan elkaar. Mannen
die vrouwen nodig hebben. Mannen die vrouwen verwerpen. Mannen met
verborgen agenda's en verlangens. Mannen die het niet meer weten. Mannen
met een serieuze midlifecrisis. Mannen.
Deze mannen worden geregisseerd door een jonge vrouw, die nog heel ver
weg is van deze midlifecrisis.
Een spannende, komische, wrange cocktail dus, voor u geserveerd door
Theater De Waanzin.
Maria Goos
Maria Goos (1956) schrijft, of beter vertelt
verhalen. Vanaf 1982 schrijft zij met grote
regelmaat toneelstukken. Ze ontving hiervoor
meerdere prijzen: De Gouden Ganzenveer,
AVRO Toneel Publieksprijs, Gemeente Breda
Oeuvreprijs.
Ze werd benoemd tot Officier in de Orde van
Oranje‐Nassau.

Een toneelschrijfster die ons ongetwijfeld een boeiende avond bezorgt.
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WOENSDAG 19 FEBRUARI 2020
Referenties om u tegen te zeggen
Cloaca werd geselecteerd voor de shortlist van het Landjuweelfestival 2018.
Cloaca was vorige zomer de enige niet‐professionele productie tijdens het
festival Theater aan Zee.
Cloaca beleefde in september 2004 zijn buitenlandse première in het,
gerenommeerde The Old Vic Theatre in Londen. De Amerikaanse acteur Kevin
Spacey regisseerde.
In 2006 werd de Duitse versie, met de titel Alte Freunde, opgevoerd in Berlijn
en Osnabrück.
Inmiddels is de voorstelling op talloze plekken in de wereld te zien geweest, tot
in Cuba toe.

Cloaca
Theater De WAANzin
woensdag 19 februari om 20.00 uur
De Woeker
prijs: € 17,00 niet leden
€ 12,00 leden
gratis voor leden met activiteitenkaart
€ 4,00 OK‐pas
inschrijven: secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na
18.00 uur)
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132
van DF‐Oudenaarde met vermelding Cloaca.
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HUMAN MIGRATION
Davidsfonds Oudenaarde en GoodPlanet Belgium presenteren

Human Migration

een tentoonstelling over migratie
van 7 tot 29 maart 2020
op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30 uur
(groepen en scholen op andere tijdstippen na afspraak)

Aarova 1
De Bruwaan 1 Oudenaarde
Meer info vindt u in de Krekel van februari
en op www.davidsfonds‐oudenaarde.be
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VAN EYCK. EEN OPTISCHE REVOLUTIE
Dit jaar organiseert het Museum voor
Schone Kunsten (MSK) Gent de
grootste Jan van Eyck‐tentoonstelling
ooit. Originele werken, werk uit Van
Eycks atelier, kopieën van intussen
verdwenen schilderijen en met meer
dan 100 topstukken uit de late
middeleeuwen.
Reserveer snel! We hebben slechts 40 tickets kunnen reserveren.

VAN EYCK. Een optische revolutie
zaterdag 25 april 2020
MSK Gent
Vertrek op de parking van busmaatschappij De Scheldevallei
(in de Fietelstraat 129, Eine) om 16.00 uur, terug rond 20.00 uur.
De prijs omvat de busreis, het inkomticket en de gidsen.
Leden DF: €45,00 / Niet‐leden: €55,00 / Leden met activiteitenkaart: €35,00
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 ‘Van Eyck’.

CULTUUR IN DE REGIO

PAMELE CLASSIC

zaterdag 8 februari om 20.00 u.
Urban Piano Quartet
leden DF genieten een speciale prijs:
€ 17 i.p.v. € 20
60+: € 12 i.p.v. € 15
kaarten bestellen via: info@kameliejon.be met
vermelding lidnummer
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CULTUUR IN DE REGIO
DAVIDSFONDS
Ename (info 055 31 72 96)
zaterdag 15 februari om 14.00 u. aan de kerk in Ename
wandeling waarbij passende gedichten worden voorgedragen
Gavere (info 09 384 20 89)
vrijdag 7 februari om 20.00 u. in ’t Senter van Goavre
Manu Adriaens ‘Veel mannen hebben ondertitels nodig om vrouwen te
begrijpen’:
Kruis(hout)em
donderdag 20 februari om 20.00 u. in POC De Kepper
Paul Verbeke, sportmanager AA Gent, vertelt over de rekrutering in het
topvoetbal
Maarkedal (info 055 21 64 14)
zondag 16 februari om 10.00 u. in de parochiezaal Nukerke
Geestige, opwindende en ontroerende sprokkels en vertelsels van overal
door Hilde Rogge (van 5 tot 105 jaar)
Zingem (info 09 324 69 54)
zondag 9 februari 14.30 – 18.00 u. bezoek huis Beaucarne in Ename met
Afternoon Thee en zangeres Tina Tyrant
Zottegem (info 0499 43 07 79)
donderdag 30 januari om 14.00 u. in Melle
Bedrijfsbezoek Orsi: robotchirurgie

VL@S
vrijdag 31 januari om 14.30 u. in feestzaal Ladeuze te Etikhove
‘Vrouwen zijn geen mannen, mannen zijn geen vrouwen’ door professor
Johan Mertens
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CULTUUR IN DE REGIO
DE WOEKER
vrijdag 7 februari om 20.30 u.
theater: SKaGeN door Mathijs F. Scheepers
donderdag 13 februari om 20.30 u.
literatuur/theater: Rataplan Een Jihad van Liefde
vrijdag 14 februari om 20.30 u.
humor: Han Coucke en Griet Dobbelaere
vrijdag 21 februari om 20.30 u.
muziektheater: De Woordenaar
DAVIDSFONDS ACADEMIE
INDIA: LAND VAN TEGENSTELLINGEN
economisch groeiland versus traditionele
samenleving
politieke en maatschappelijke ontwikkelingen
(na de onafhankelijkheid in 1947)
bakermat van wereldreligies
door PRAKASH GOOSSENS
Hij studeerde aan KULeuven, de UCL en aan de Université Robert Schumann
in Straatsburg. Is nu internationale vertegenwoordiger bij de NGO Fracarita
International en keert geregeld terug naar zijn geboorteland India.
Praktisch:
donderdag 30 januari, 6 en 13 februari van 14 tot 16.30 u. in het
Walburgacentrum (Zakske 2)
prijs € 54 ‐ € 49 met Davidsfonds Cultuurkaart Code: OU20‐166
info: 055 31 40 66 (René Lemarcq) of 016 31 06 70 (Davidsfonds
Academie)
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DE MUZE
Korte inleiding wegens lang gedicht. De vriendelijke dichter houdt van varen,
maar maakt ook vrolijke gedichten volgens de regels van de kunst. Het rijm
wordt gerespecteerd, de versvoeten kloppen. Bravo.
Mijn monster
Ik had een monster in mijn tuin,
een draak met negen vleugels.
Hij sliep daar op een bed ajuin,
en leefde op zijn Breughels.
Hij was niet mooi, beslist geen heer,
(zijn neusbeen was gebroken!).
toch heb ik niet een enkele keer
daarmee de draak gestoken.
Toen hij eens op mijn kamer kwam,
bleef hij lang naar mij staren.
Hij spuwde schalks een rode vlam
en zei: “k zou willen varen!”
‘k ben met hem naar de kust gegaan,
hij gaf aan elkeen pootjes.
“Men monstert hier geen monsters aan”
zei men ons op de bootjes”.
Hij schreide tranen, pek en vuur,
hij wou een man verslinden.
‘k Zei: ”Draakje, wees niet overstuur,
ik zal er iets op vinden”.
Thans reist hij toch, ’t kost schier geen cent,
hij trekt rondom de aarde,
Sinds ik hem met de post verzend
Als monster zonder waarde.
Uit: ‘Overwonnen Droefheid’ van Ray Van Rieme – Yachting Merelbeke ‐ 2019
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Kapsalon
PRO-MODE
Dirk Vijverman

Kattestraat 8 - Oudenaarde

055 31 96 00

Redactie
Bart Vanommeslaeghe, Eric De Vriendt, Jan Amez

Verantwoordelijke uitgever:
Eric De Vriendt, Doornikse Heerweg 105, 9700 Oudenaarde
055 31 42 97

Secretariaat
Claire Puissant, Kortrijkstraat 61, 9700 Oudenaarde
* secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be 055 31 31 84

Vormgeving
Tom Van den Berghe

Redactie:

Bezoek ons op

www.davidsfonds-oudenaarde.be

