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HET EERSTE WOORD
Soms strekken boeken ons tot lering en vermaak. In al wat oudere boeken stellen
we zowel de veranderende tijdsgeest als constante gedragingen vast. Neem nu het
boek dat Krekel onlangs onder ogen kreeg, waaruit hij volgende passage puurde.
Het gaat over de eigenschappen waarover een goede dirigent (en bij uitbreiding
elke leidinggevende) moet beschikken:
“Een leider dwingt immer eerbied af door bescheidenheid, gedragen door zedelijke
sterkte, door zelfbeheersching en voornaamheid. Ernst weze de hoofdfakter in het
optreden van den dirigent! Hij behoude steeds een gezond evenwicht in de
afwijkingen die ernst kan toelaten.
Kan “humor” gewenscht zijn?
Voorzeker! en ter afwisseling zelfs aan te bevelen, indien hij een gemeen karakter
behoudt en geen kwetsende bedoelingen heeft ten opzichte van personen van of
buiten de vereniging! Alleen blijft de vraag of men de gave van de humor bezit …
Een dirigent brenge de leden niet onder den invloed van zijn wisselend humeur! En
zeker niet, wanneer deze ’t gevolg is van omstandigheden die het koor geheel
vreemd zijn!...
Moet de afstand tusschen den leider en de koorleden een ontoegankelijk terrein
zijn?
Waarachtig niet! De leider doet geen afbreuk aan zijn waardigheid indien hij ten
opzichte der koorleden gevoelens van vriendschappelijkheid aan de dag legt,
belangstellend in wat voor hen voor individueel belang kan zijn. Hij wete voor
zichzelf in hoever hij zijn natuurlijke goedaardigheid vrij kan laten.
Heeft de leider het recht en ook den plicht er een strengen maatstaf op na te houden
voor alles wat hij van het koor vergt, dan weze hij anderzijds niet spaarzaam in zijn
aanmoedigingen en het loven van wat lof verdient.”
’t Is voorwaar niet gemakkelijk om een goed leider te zijn.
En nu nog op zoek gaan naar schrijvers met zin voor humor.
Jullie Krekel.
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HUMAN MIGRATION
Davidsfonds Oudenaarde en GoodPlanet Belgium presenteren

Human Migration

een tentoonstelling over migratie
met werk van Gilbert Declercq, William Habraken en Yann Arthus‐Bertrand
Curator: Hervé Claeys

van 7 tot 29 maart 2020
op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30 uur

Aarova 1
De Bruwaan 1 Oudenaarde

VERNISSAGE
vrijdag 6 maart 2020 om 19.00 uur
Aarova 1 (De Bruwaan 1)
graag inschrijven vóór 1 maart bij Chantal De Poorter
chantal.de.poorter@telenet.be of 0472 98 11 49
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TENTOONSTELLING VAN 7 TOT 29 MAART 2020

GELEID BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
dinsdag 10 maart 2020
Aarova 1 (De Bruwaan 1)
we voorzien 3 rondleidingen: om 17.00, 18.15 of 19.30 uur
DF‐leden: €10
niet‐leden: €15
gratis met activiteitenkaart
Na de rondleiding bieden wij u graag een drankje aan.
inschrijven via chantal.de.poorter@telenet.be of 0472 98 11 49
vermeld voor welke rondleiding en met hoeveel personen je inschrijft
gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DF‐
Oudenaarde met vermelding Human Migration + uur + aantal.

INDIVIDUEEL BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING
van 7 tot 29 maart 2020
enkel op zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.30 uur
Inkomprijs: DF‐leden €5, niet‐leden €8, OK‐pas en kinderen tot 12 jaar gratis
Gegidste groepen en scholen op andere tijdstippen mogelijk na afspraak via
chantal.de.poorter@telenet.be of 0472 98 11 49)
groepen gegidst: DF‐leden €10, niet‐leden €15 (drankje inbegrepen)
Scholen gratis
Meer info: www.davidsfonds‐oudenaarde.be
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HUMAN

FILMVOORSTELLING

HUMAN
een film van Yann Arthus‐Bertrand
woensdag 18 maart om 20.00 uur
Aarova 1 (De Bruwaan 1)
inkom: €5 (reserveren niet nodig)

Human is een documentaire uit 2015 van de Fransman Yann Arthus‐Bertrand, die
ook bekend is door zijn prachtige luchtbeelden die we zagen op Canvas in de reeks
De Aarde vanuit de Hemel.
Human werd voor het eerst getoond in de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties, o.a. in de aanwezigheid van VN Secretaris Generaal Ban Ki‐Moon.
De hoofdvraag, die de film behandelt, is wat ons menselijk maakt. Om het antwoord
hierop te vinden besteedde hij drie jaar aan het verzamelen van emotionele
verhalen van meer dan 2000 vrouwen en mannen uit 60 verschillende landen.
Thema's als liefde, oorlog, geweld en mishandeling, leven na de dood,
(homo)seksualiteit, vergevingsgezindheid, familie, geluk, immigratie en de zin van
het leven staan centraal.
De film biedt een beklijvende kijk op de hedendaagse samenleving, afgewisseld
met prachtige beelden van onze planeet.

Wedstrijd
Vorm een oude schoen om tot een kunstwerk
waarbij migratie artistiek uitgebeeld wordt
Meer info: www.davidsfonds‐oudenaarde.be
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 30 94)
vrijdag 27 maart om 20 u. in de parochiezaal
Stand‐up comedian: A World of comedy‐Funny Ladies Edition
Gavere (info 09 384 20 89)
vrijdag 28 februari om 20 u. in ’t Senter van Goavre
Karo Voets met amuzes, poëzie, liefdesliedjes & afrodisiaca
donderdag 12 maart om 19 u. in de Borgwalhoeve te Vurste
Kokeneten met een Oosters tintje, gastchef Mathias Van Hamme
Wortegem‐Petegem (info 0478 50 15 67)
dinsdag 18 februari om 20 u. in ’t voormalig schoolke in Moregem
Reisverslag Paraguay door de ogen van een dokter
Zingem (info 08 324 69 54)
donderdag 19 maart om 20 u. in de Griffel te Ouwegem
Het zorglandschap van de toekomst door Katrien Dendooven
Zottegem (info 0499 43 07 79)
woensdag 26 februari om 20 u.
Kamer in Oostende, auteurslezing door Koen Peters

Vl@s (info 055 30 41 53)
vrijdag 28 februari om 12.30 u. middagconcert in de
Lullyzaal van de Vlaamse Opera te Gent met aansluitend
een lunch in Brasserie Handelsbeurs
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CULTUUR IN DE REGIO
De Woeker
donderdag 27 februari om 14.30 u.
4 hoog Kom wel! familievoorstelling +3 jaar
vrijdag 6 maart om 20.30 u.
humor: Robrecht vanden Thoren
zaterdag 7 maart om 20.30 u.
muziek: Passages door Geppetto & the Wales

Filmclub Het Groot Licht
dinsdag 25 februari om 20 u. Phantom Thread (USA 2017)
woensdag 26 februari om 14 u. Asterix en het geheim van de toverdrank

Femma & KWB Bevere (info:
marleen.bostyn@gmail.com of tel.: 0497 43 01 47)
donderdag 12 maart 2020 om 19:30 uur in de volkszaal van het stadhuis
‘Gevoel voor tumor’ door Leander Verdievel
Humor is het beste antigif tegen kanker!
Kameliejon
vrijdag 27 maart 2020 om 20.30 uur in De Brandwoeker
comedy café @de brandwoeker met Gunther Lamoot
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VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
Wat zou de Vlaamse beweging zonder het lied zijn?
De Vlaamse natie heeft haar ontstaan voor een
groot deel te danken aan de onverwoestbare inzet
van vele componisten, dichters, schrijvers, musici en
andere kunstenaars.
Onze liederen hebben niet alleen de Vlaamse ontvoogdingsstrijd begeleid, ze
hebben er mee vorm aan gegeven, ze hebben Vlamingen overtuigd om voor hun
rechten op te komen en hebben diezelfde Vlaamse Bewegers verenigd om ondanks
de vele meningsverschillen toch hetzelfde doel voor ogen te houden.
Het liedprogramma biedt klassieke samenzangliederen, volksliedjes, moderne
kleinkunst, intieme liedjes, strijdliederen. Het repertorium wordt niet beperkt tot
samenzangliederen.
Sabine Tiels zal het publiek zeker laten meezingen.
Verder zijn er: Are U Famous, een jonge dynamische showgroep; het kinderkoor
Zinget en Amarylis Temmerman. Zij zingen Bruegel en brengen oude volksliedjes
terug tot leven.
De knappe blazers van Brassband Scaldis uit Hoboken zorgen voor de begeleiding
van de samenzang.
Jeugdmuziekkapellen van KSA‐Cantincrode, Chiro Sinaai en VNJ, alsook de
Thebaanse trompetten van KSA ‘Hanske de Krijger’ zijn opnieuw van de partij.
Uit Schotland komt het muzikaal duo Sarah & Alan, zij spelen een bijzonder
eclectische mengeling van muziekstijlen, van folk tot pop.
Praktisch:

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
zondag 29 maart 2020 om 14.30 u. in de Lotto Arena Antwerpen
Uit Oudenaarde of Zottegem vertrekt geen bus.
Wie toch met de bus wil meerijden kan opstappen in Gent onder het viaduct in
Gentbrugge of in Aalst aan het rondpunt den Haring.
Meld uw deelname telefonisch op 055 31 46 29 of jan.amez@skynet.be, daar krijg
je alle informatie en kun je ook de nodige toegangskaarten bestellen.
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DE MUZE
Toen krekel bij de bakker zijn beurt stond af te wachten hoorde hij voor zich een
dame tegen een andere fluisteren: “Ik heb vandaag een schuiertje gezien. Dat was
al lang geleden…”. Krekel vond dat ook. Maar hoe langer hij er over dacht hoe meer
hij twijfelde of hij ooit een schuiertje had gezien. Hij vond een antwoord bij de
dichter.
Schuiertje
Je doet een schuier geen groter plezier
dan met een snipper snoeppapier,
het lege zakje van je chips
of een gekreukeld blikje prik.
Maar kuiert het schuiertje
door donkere verlaten straten
op zoek naar wat mensen
hebben achtergelaten.
Dan vindt hij met een beetje geluk
een ribbel van een autoband,
een oude kassabon of een natte krant.
Maar zelden
een lege koekjesdoos
om op te knagen.
Lange dagen ligt hij hongerig te wachten
tot hij in de nachten verder kan gaan jagen.
Dus steek je handen in de zakken
van je jas, je rokje of je broek
en ga naar een brokje chocolade
of een lollystok op zoek.
Laat het eten vallen
als geen mens het ziet.
Zo vergeten jij en ik
de kleine schuier niet.
Uit : “Als iemand ooit mijn botjes vindt” van Jaap Robben & Benjamin Leroy – uitg De Geus ‐ 2012
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