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HET EERSTE WOORD
Corona, Corona, where you been so long… (*)
Al maanden (en dat zijn nog zoveel meer weken en ontelbaar veel dagen) zijn we
dagelijks bestookt door nieuws over corona. Op TV was het eerste half uur vast
voorbehouden voor overzichten, gesprekjes met prof. Van Ranst en prof. Van Gucht of
een ander viroloog, en voor de vaste grafiekjes. Sommigen onder ons waren doodsbang
en durfden met moeite nog ademen, anderen wilden het gevaar niet zien en gingen
tegen alle adviezen in toch maar de risico’s opzoeken.
De klemtoon van het nieuws in de kranten veranderde eveneens. Misschien is het u
niet opgevallen, maar Krekel zag nooit zoveel artikels van (of met) personen waarvan
hij nog nooit had gehoord en die zichzelf regisseur, scenarist, acteur, schrijver, dichter,
muzikant, beeldend kunstenaar of filosoof noemden. In veel gevallen hadden ze
meerdere van deze beroepen tegelijk. Straf hé, multitaskers zeker. Het is duidelijk dat
de culturele sector goed vertegenwoordigd was/is in de commentaren over Covid‐19.
Eigenaardig is dit wellicht niet, want voorstellingen/optredens waren verboden, veel
voorbereidingen van voorstellingen waren nutteloos geweest. Anderzijds werden er
veel meer boeken, tijdschriften en kranten gelezen dan gewoonlijk.
Intussen zijn we op de terugweg in de hoop dat een tweede en derde vlaag van het
virus ons bespaard blijft.
Davidsfonds is een culturele organisatie. Daarom dacht Krekel er aan om ook een
culturele bijdrage te leveren in deze woelige tijden. Maar wat kon hij schrijven? Geen
boek of essay, dat is te lang, geen interview want wie zou door een Krekel ondervraagd
willen worden.
Dan maar proberen met een gedicht. Krekel dacht en dacht en dacht. Eindelijk had hij
iets gevonden: het rijmde, de versvoeten werden gerespecteerd, de inhoud was
begrijpelijk.
‘k krijg liever nog de zona
dan een virus van corona.
Zo een covid negentien
Wil ik nooit, nee nooit meer zien.
Echt lang was het niet, beseft Krekel, maar alle begin is moeilijk en een Krekel is nu
eenmaal niet erg groot.
Jullie Krekel
(*) zie nobelprijswinnaar B. Dylan, “Corrina, Corrina”.
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11 JULI

GULDENSPORENVIERING
‘Vlaanderen vooruit’
zondag 12 juli om 11.00 uur
in de Sint‐Walburgakerk
de eucharistie wordt voorgegaan door
E.H. Deken Luc Van Den Velde
en opgeluisterd door
organist Gert Amerlinck
sopraan Julie Plas, die Nederlandstalige liederen zingt
Rekening houdend met de veiligheid mogen er 200 mensen in de kerk binnen.
Kom dus tijdig en liefst met een mondmasker.
Door de coronaperikelen kunnen we dit jaar na de viering jammer genoeg geen
receptie aanbieden.

OPROEP
VLAANDEREN VLAGT
Laat op zaterdag 11 en zondag 12 juli de
leeuwenvlag wapperen.
Wij zijn fier Vlaming te zijn.
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ZOMERZOEKTOCHT TOT 27 SEPTEMBER 2020
Nog tot 27 september kan je met je (klein)kinderen, de
familie, met vrienden of collega’s op stap met de 34ste
zomerzoektocht van Davidsfonds in ... Brussel! Hou
natuurlijk
rekening
met
de
geldende
coronamaatregelen.
Omdat er zoveel te ontdekken valt in deze grootstad,
kan je dit jaar kiezen uit vier zoektochten:
 Brussel Mini (4 km., op kindermaat)
 Brussel Central (8 km, klassieke zoektocht voor
de ganse familie)
 Brussel Classic (12 km, voor wie graag extra wandelt)
 Brussel Max (16 km, pittige zoektocht voor de echte quizfanaten)
Een pakket kost € 18 (niet‐leden: € 25). Heb je zin in meerdere wandelingen, kies
dan voor het voordeelpakket en doe de vier zoektochten (€ 40, niet‐leden: € 50)
Bestellen kan online of via marleen.wambacq@skynet.be of 055 31 46 29 met
vermelding van de gekozen formule.
Meer info: www.dezomerzoektocht.be

DAVIDSFONDS ACADEMIE
Davidsfonds Academie geeft les bij je thuis en
biedt onlinecursussen
rond
cultuur
en
geschiedenis aan. Innovatie en traditie gaan
daarbij hand in hand.
Wat is nieuw? Het medium en de aanpak.
Wat blijft als vanouds? Het keurmerk van Davidsfonds:
inhoudelijk hoogstaand, de ruime toegankelijkheid en de deskundigheid van de
docenten.
Verken een boeiende en verrassende wereld vol geschiedenis, kunst, muziek,
actualiteit en zingeving – zomaar, van bij jou thuis.
Bekijk het aanbod op www.davidsfondsacademie.be
en word (of blijf) de slimste thuis!
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HET PROGRAMMA 2020-2021
Beste leden
Het zijn voor ieder van ons benarde tijden.
Ons vorig werkjaar werd abrupt onderbroken:
de tentoonstelling Human Migration werd voortijdig opgedoekt, geen bezoek aan
Van Eyck, een optische revolutie, geen cultuurreis naar Nederland, geen Op Stap.
Voor onze Guldensporenmis (zie p. 2) zijn we hoopvol.
Op dit moment lijkt Covid‐19 onder controle en verwacht men dat de tweede golf
er misschien zelfs niet komt. We weten niet hoe de toekomst er zal uitzien.
Wanneer kunnen we weer samen van cultuur genieten?
Wanneer mogen we weer in groep aan activiteiten deelnemen?
Hoe gaan we dit mogen organiseren?
Toch blijft het Davidsfonds aan zijn leden denken. Op de vorige pagina vind je wat
meer uitleg over de Zomerzoektocht en DF‐Academie.
Op de volgende pagina lichten wij een tipje van de sluier. Je ziet dat we voor het
komende werkjaar een mooi programma klaar hebben.
Reserveer nu reeds deze data in je agenda.

Prettige vakantie,
hou jullie gezond,
tot in september,
Eric De Vriendt
voorzitter
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EEN GREEP UIT ONS PROGRAMMA 2020-2021
Vers Geperst
voorstelling van het DF‐ boekenpakket
zondag 27 september 2020
Volkszaal Stadhuis van 10.00 tot 12.30 uur

Spektakelmusical Daens
zaterdag 3 oktober 2020
Puurs

prof. Wim Distelmans
een topper over euthanasie
donderdag 12 november 2020
De Woeker om 20.00 uur

Les 4 au quai
woensdag 9 december 2020
meer dan zomaar theater en cabaret
De Woeker om 20.00 uur

Gelukkig zijn
Vlaamse klassiekers met een knipoog naar Ann Christy.
met achteraf een uitgebreide nieuwjaarsreceptie

zondag 24 januari 2021
De Woeker om 16.00 uur

prof. Jean‐Paul Van Bendeghem
filosoof, wiskundige, grijs en wijs, televisiepersoonlijkheid

donderdag 11 februari 2021
De Woeker om 20.00 uur

5

JUNIOR JOURNALISTWEDSTRIJD
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we in het najaar een opstelwedstrijd.
Onderwerp dit jaar was Nieuwe buren. De leerlingen van het zesde leerjaar van het
lager onderwijs kropen in hun pen. Miel Vervenne van KBO Bevere kwam als
winnaar uit de bus. We wensen hem van harte proficiat en jullie veel leesplezier!

Buren in de ruimte
Het was een regenachtige namiddag. Ik verveelde me rot. Voetballen lukte niet,
want het gras was kletsnat en modderig. Samen met mijn buurjongens was ik al
de hele namiddag hetzelfde gezelschapsspelletje aan het spelen. ”Wanneer komt
er een einde aan al die regen?”, zeurde mijn buurjongen Briek. Hij was altijd alles
heel snel beu. Alexander, de andere buurjongen, antwoordde: ”Waarom spelen
we niets anders?”
”Ik heb een goed idee”, zei Stijn, “laten we naar Youtubefilmpjes kijken”.
”Goed plan!”, riep Briek met een luide stem.
Samen keken we naar de beginpagina van Youtube. We zagen filmpjes van
voetbal, vloggers en nog veel meer.
“En wat gaan we nu nog eens bekijken?”, vroeg ik.
“Helemaal in de bovenhoek staat er iets over de ruimte en raketten!”, zei
Alexander geïnteresseerd.
”Gaan we dat bekijken?”, overlegden we samen. Uiteindelijk bekeken we dat
filmpje. We vonden het filmpje zeer interessant. Nieuwsgierig zochten we naar
meer informatie op Google over “hoe bouw je een raket?”.
”Ah, hier heb ik iets”, zei Stijn de speurneus. ”Laten we zelf een raket maken om
naar de ruimte te gaan!”, riep hij.
“Goed plan!” zeiden we samen. “Wat hebben we allemaal nodig?” Zo veel, we
begonnen de moed al te verliezen.
“Ik weet wel iets,” zei ik, “Als we nu eens bij Briek in de schuur een raket proberen
te maken!”
“Perfect!” antwoordde Briek, “want mijn papa is een echte bouwer. Hij heeft de
schuur zelf gemaakt! Ik denk dat hij bijna alles heeft om onze raket te bouwen!
Kom, laten we vertrekken.”
Daar liepen we door de regen als wilde konijnen. We kwamen aan bij Briek en
gingen direct aan de slag. We moesten eerst alles zoeken en daarna konden we
beginnen bouwen aan de raket. Vanaf dan spraken we elke dag om 17 uur af om
verder te werken aan het geheime plan. De raket stond verborgen in de schuur en
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niemand wist het, behalve wij vieren. Dagen gingen voorbij. En op een dag was de
raket helemaal klaar.
De tweede uitdaging was opstijgen. Daarvoor hadden we een brandstof nodig.
“Waterstof, ethanol, benzine, hydrazine, RP1‐raketkerosine, methaan en
propeen”, lazen we op internet. Maar nergens stond hoeveel er precies nodig
was. Dus besloten we om alles bij elkaar te gieten.
“Zouden we niet eerst eens proberen met een pop”, zei Alexander die altijd heel
voorzichtig was. ”Laten we dat doen voor de zekerheid.”
“Mijn zus heeft nog een pop op de zolder die ik wel mag lenen”, zei ik. Na even
zoeken op de zolder vond ik de pop en liep ik terug naar de schuur.
Ik kwam aan bij de schuur en dacht geen seconde na en stak de pop in de raket.
We legden een tuinslang van de raket tot aan de voordeur en vulden hem met het
brandstofmengsel.
Ik stak het vuur met een aansteker aan. Het vuur raakte tot aan de raket en de
raket schoot de lucht in.
”Yes, het is gelukt”, riepen we samen. Maar toen ging het mis. De raket sprong
uiteen in duizenden stukjes. We zagen een zwarte pop vliegen uit de raket. Ze
plofte neer op de grond en werd verast. Het stonk gigantisch naar allemaal
verbrande rubber. Op het einde vloog er een stukje van de raket op de schuur en
het dak brandde af.
“Oh nee, wat nu?”, jammerden we samen. Al het werk was voor niets geweest. En
de schuur was verloren. Een tiental minuten later kwam de brandweer aan en
bluste het vuur. Onze ouders waren woedend op ons. Als straf mochten we nooit
meer samen spelen.
Enkele maanden later stond de papa van Briek aan de deur. Blijkbaar had hij goed
nieuws mee voor ons. Hij had een e‐mail gekregen van Jim Bridenstine, de baas
van de ruimtevaartmaatschappij Nasa. Jim had het verhaal van de 4 buurjongens
uit België gelezen in de krant en hij vond het heel jammer voor ons dat het niet
gelukt was. Daarom mochten wij vieren mee met de raket van Jim om nieuwe
planeten te ontdekken.
En zo beleefden we toch nog ons ruimteavontuur.
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DE MUZE
Onlangs verscheen een dichtbundel met als titel DE 44 beste gedichten van de
Herman De Coninckprijs 2020. Toevallig waren het allemaal gedichten uit bundels
die meedongen naar de Herman de Coninckprijs voor poëzie, die werd uitgereikt
op 26 maart 2020.
Daaruit koos Krekel voor u een gedicht met de titel
VOGELS

Hier kun je met je ogen dicht aanwijzen
in welke boom je het best kunt klimmen
Onder de dakpannen nestelen boerenzwaluwen
en in de lente word je telkens wakker van kuikens
die hun moeder om voedsel vragen
Het staat zwart op wit : je moet weg van huis
Zo doodgewoon staat het op papier,
dat je netjes je koffers gaat pakken
Het lastigst is om te kiezen wat je niet meeneemt
Vroeger was tijd hetzelfde als afstand:
later is nog eeuwen weg en hoelang doe je erover
om ergens te komen ?
Je leert dat een kilometer
een heel mensenleven kan zijn
Ze lieten een kier waardoor je de lucht kunt zien
Soms zie je een flard van een wolk,
of vaag voorbij flitsend groen
Je denkt aan de kuikens die het nest verlaten,
hoe dicht ze soms langs de grond schampen

Lilian Zielstra ‐ uitg. behoud de begeerte. 2020
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