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HET EERSTE WOORD
Het was een zomer met veel warme dagen. Daarna kwam de regen en nog
later de voorbode van de herfst met buien en wind.
Krekel hield niet van al die wind: dan waaiden zijn voelsprieten tot over zijn
onderbenen. Hij zat veel liever in zijn hol bij dat weer.
Om zijn tijd zinvol te besteden besloot hij zijn koksmuts op te zetten en
pannenkoeken te bakken. Hoe ging dat ook alweer? Hij nam zijn kookboekje
waarin hij al zijn leuke recepten bijhield en vond vlug wat hij zocht.
En toen zag hij, wat hij voordien nooit had opgemerkt: onderaan elke bladzijde
stond een gezegde of een uitspraak over eten en koken, soms grappig, soms
een doordenkertje. Soms werd ook de auteur vermeld.
Enkele voorbeelden:
Zelden ziet men zulke diepzinnige gezichten als bij de bestudering van de
spijskaart. Emmanuel Wertheimer
Er zijn ook mensen die geen ei kunnen leggen zonder te kakelen.
Er schuilt meer eenvoud in een man die in een opwelling kaviaar eet, dan in
een man die droge biscuits eet uit principe. G.K Chesterton
Samen eten is olie voor de vriendschap. Felix Timmermans
Je zou je niet ziek mogen maken door te drinken op de gezondheid van een
ander. Albert Willmetz
Er is geen oprechter liefde dan de liefde voor lekker eten. George Bernard
Shaw
Iedereen mag eten wat hij wil als het maar geen Krekels zijn. Krekel
Smakelijk!
Uw krekel
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EEN WAARDIG LEVENSEINDE
In 2002 schreef België geschiedenis
door als tweede land in de wereld een
euthanasiewet en als enige land een
wet palliatieve zorg goed te keuren.
Prof. Etienne Vermeersch verklaarde
toen dat ‘België wat betreft een
waardig en zelfgekozen levenseinde op
een eenzame ethische hoogte staat.’
Waardig afscheid nemen van dit leven is een thema dat nog steeds de
gemoederen beroert. Denk maar aan het euthanasieproces van Tine Nys en
aan het (liberale) voorstel om euthanasie ook voor mensen met dementie
mogelijk te maken.

Prof. Wim Distelmans
Met prof. Distelmans halen we een
topper binnen. Als er iemand is die ons
alles kan vertellen over de strijd voor een
waardig levenseinde, dan is hij het.
Als oncoloog, palliatief arts en pionier in
de euthanasiestrijd heeft hij een
duidelijke kijk op het leven, het sterven
en de dood. Bij hem staan
zelfbeschikking
en
keuzevrijheid
centraal, zeker op het einde van het leven.

Prof. Distelmans is een veelgevraagde gast tijdens nieuws‐ en andere
duidingsprogramma op radio en televisie.
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LEZING DOOR PROF. WIM DISTELMANS

Een waardig levenseinde
lezing door

prof. Wim Distelmans
donderdag 12 november 2020 om 20.00 uur
Sint‐Jozefskerk Oudenaarde
Inkom: € 12,00, leden € 8,00, OK‐pas € 3,00
inschrijven: secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst
na 18.00 uur)
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DF‐
Oudenaarde met vermelding DISTELMANS.
Corona
Wij beloofden bij aanvang van dit werkjaar om bij het organiseren van
activiteiten extra aandacht te besteden aan een coronaveilige organisatie.
Hieronder een paar van de maatregelen die we deze keer nemen.








De lezing vindt plaats in de Sint‐Jozefskerk omdat we daar veel meer
ruimte hebben. Maar we gebruiken slechts 40% van de voorziene
plaatsen. Reserveer daarom tijdig uw plaats!
Vooraf inschrijven en betalen is sterk aangeraden.
Bestuursleden zullen u naar uw plaats begeleiden. Op die manier
zorgen we er zeker voor dat er tussen de verschillende bubbels genoeg
plaats is.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
We voorzien ontsmettende handgel.
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ALORS ON CHANTE
Gentse Feesten
In de lente van 2015 krijgen Steve De Schepper, Hendrik Lebon, Jolijn
Antonissen en Pieter Van Nieuwenhuyze, vier vrienden‐collega’s, de goesting
om een theatervoorstelling te maken. Gewoon samen, voor de sfeer, voor de
leute, voor het vak. Gewoon voor op de Gentse Feesten!
Een pianist wordt gezocht en gevonden in Gunther De Backer. Toen later Pieter
Van Nieuwenhuyze definitief inscheepte naar Amsterdam, kwam Steven
Colombeen hem mee uitzwaaien op de kaaien en werd zo de nieuwe vierde
matroos.
Les 4 au Quai
Een gemeenschappelijke haat‐liefde voor het
Franse chansonrepertoire is het uitgangspunt en
de voorstelling gaat in première tijdens de Gentse
Feesten van 2015 in het vroegere ‘Quai des Arts’,
wat meteen de naam van dit collectief verklaart.
Het vriendenproject blijkt een groot succes te zijn
en op algemene vraag van het publiek blijft het
niet bij het oorspronkelijke plan om enkel op die
Gentse Feesten te spelen, maar gaat de
voorstelling toeren.
à la française avec beaucoup de cheveux … met veel Vlaamse ironie
Van Edith Piaf tot Mylène Farmer, van Gilbert Bécaud tot Stromae!
Deze 4 Gentse acteurs nemen hun favorieten uit het Franse chanson‐
repertoire als vertrekpunt, laten er hun Vlaamse ironie op los en vrolijken uw
avond op met hun geestige show.
Is 't theater?
Is 't cabaret?
't Is à la française avec beaucoup de cheveux…
’t Is iets dat je zeker niet mag missen!
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LES 4 AU QUAI

Alors on chante
meer dan zomaar theater en cabaret door

Les 4 au Quai
woensdag 9 december 2020 om 20.00 uur
De Woeker Oudenaarde
Inkom: € 17,00, leden DF € 12,00, OK‐pas € 5,00
inschrijven: secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst
na 18.00 uur)
Gelieve het juiste bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van DF‐
Oudenaarde met vermelding Les 4.

Corona
 Omwille van de coronamaatregelen beperken we het aantal aanwezigen.
Aarzel niet en schrijf snel in!
 Vooraf inschrijven en betalen is sterk aangeraden.
 Bestuursleden zullen u naar uw plaats begeleiden. Op die manier zorgen
we er zeker voor dat er tussen de verschillende bubbels genoeg plaats is.
 Het dragen van een mondmasker is verplicht.
 We voorzien ontsmettende handgel.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds Academie:
Ronse:
Christelijke tegenculturen:
Op zoek naar een eigen identiteit door prof. Hans Nelis
dinsdag 17, 24 nov., 1 en 8 dec. van 20 tot 22 uur
Zottegem:
Over Abraham, Mozes en David:
Het oude testament herontdekt door prof. Hans Ausloos
maandag 9, 23 en 30 nov. van 14 tot 16.30 uur

alle info en inschrijvingen: www.davidsfonds.be/academie

De Woeker
zondag 8 november om 14.30 u.
familievoorstelling + 7 jaar: Pak de poen
vrijdag 13 november om 20.30 u.
muziek: Shama Bongo, African Pop met Nicole Bongo Letuppe
zaterdag 14 november om 20.30 u.
humor/show: Burlesque met Zoe Bizoe
vrijdag 20 november om 20.30 u.
theater: Paling door theater Antigone
woensdag 2 en donderdag 3 december om 20.30 u.
humor/muziek: Kommil Foo op z’n best
vrijdag 11 december om 20.30 u.
muziek/rockumentary: Grace van Jeff Buckley met Slow Pilot en Sofie
Engelen
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DE ROETS WEEKKALENDER: HET GEHEUGEN VAN DE LAGE LANDEN
Naar goede gewoonte laat De Roets 2021 je elke week
markante mensen en historische verhalen uit onze
contreien (her)ontdekken. Bekend of minder bekend, maar
altijd historisch correct en pittig verteld. Over Jan Heem
bijvoorbeeld, of Karel Candael, Achiel Van Acker, Hein
Nackaerts en Elsje Christiaens.
Elke week krijg je verrassende weetjes en quizfanaten
kunnen hun hart ophalen met de historische puzzels.
De Roets 2021 telt 124 pagina’s en kost € 15,99.
Het pakket 3 x De Roets kost € 43.

Een ideaal nieuwjaarsgeschenk!!!
DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN
U bent op zoek naar culturele hoogtepunten,
unieke ontdekkingen en exclusieve
belevenissen? U wilt topkwaliteit die toch
betaalbaar is? Dan zit u goed bij Davidsfonds
Cultuurreizen.
Lees hieronder wat Anne‐Marie Vanmerhaeghe, een van onze leden, in het
magazine van Cultuurreizen schreef.
Ik heb al verschillende reizen gemaakt met Davidsfonds Cultuurreizen. Het is altijd
een belevenis om ‘u’ tegen te zeggen: uitstekende reisleiders en gidsen, een
interessant programma, goede hotels en nog zoveel meer. Ook de medereizigers
zijn mensen die veel interesse vertonen.
Een reis die mij zeker bijblijft is de muziekreis naar Toscane (Crete Senesi):
prachtige muziek in schilderachtige kerkjes met vooraf uitleg door Fred Brouwers,
maar natuurlijk ook de Italiaanse keuken, cultuur, wijn, olijven enz.
Een andere reis die een grote indruk heeft gemaakt is die naar de Baltische Staten,
voor velen onder ons wellicht onbekend gebied. Ik keek ook heel erg uit naar de
reis naar Bourgogne in mei 2020, maar Covid‐19 gooide roet in het eten. Ik ben
dus heel blij dat Davidsfonds Cultuurreizen deze reis opnieuw aanbiedt.

Alle info: www.cultuurreizen.be
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DE MUZE
Krekel ging op vakantie en keerde er na een weekje uit terug. Hij stond te
wachten op de trein in het station. Tot zijn aangename verrassing zag hij dat
op het venster een gedicht was geschreven:
Mijn Koksijds stationneke
Aan de uitkant van Koksijde
mooi verborgen tussen groen
op een zondagavond laat op het seizoen
wil een wit gebouwtje een vredig dutje doen
Niemand durft vermoeden
dat in die weelde van dennen,
struiken, bloemen, rozen
een station ligt te verpozen
Maar toch, zie:
een loketje, een spoor
en in de lichtkegel van een vale lamp,
wat vage gedaanten, wat bagage…
de vakantie is gedaan, het afscheid
tot volgend jaar!
Een vierkante witte toren, een bank tussen klimop verloren
het zoete parfum van rozen: dit is geen station,
maar een stil hoekje om te komen dromen
De laatste lamp voorbij
vliedt een kleine sloot
een koe in een wei is niet gelukkig met mij:
hier is ’t normaal bezoekersvrij!
Mijn Koksijds stationneke is een stille droom
waar af en toe een trein door raast.
Paule Cottigny september 1969
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