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HET EERSTE WOORD

Van zomer, van vakantie, daar lust Krekel wel pap van. Dat het een speciale
zomer en een speciale vakantie werd, moet Krekel u niet vertellen. Iedereen
heeft dit aan den lijve ondervonden. We kregen warme dagen, afgewisseld
met zeer warme dagen, tot recordwarme dagen. De appels en de peren
verbrandden aan de boom. Het mooie gazon dat zo zorgvuldig getrimd was,
veranderde in een beige dorre vlakte. Wie kon, bleef binnen en wachtte tot
de avond wat verkoeling bracht. Dat hadden we nog niet veel meegemaakt.
Maar voor een eenvoudige Krekel die luider en langer gaat zingen naargelang
het warmer wordt, was dat ook niet zo hinderlijk als voor de meeste
Krekellezers, die zich bovendien moesten bedienen van mondmaskers en zich
houden aan afstandsverplichtingen. Krekel heeft dikwijls aan hen gedacht en
hen beterschap gewenst.
Maar ook aan de hevigste hitte en langste droogte kwam er een eind. Het gras
werd weer groen en er viel nog wat fruit te oogsten. De zomer was voorbij.
Dan kwam het nieuw schooljaar én het nieuw werkjaar van de culturele
verenigingen.
Vlijtig als de mier hebben we een volledig jaarprogramma in elkaar gebokst,
sprekers aangesproken, culturele avonden gepland. Maar of dit alles zal
kunnen doorgaan zoals we hopen, ligt nog niet vast. Bij elke activiteit zal
rekening moeten gehouden worden met de coronamaatregelen die er nu zijn
of in de toekomst zullen bepaald worden.
We hopen dat het ons en u niet te moeilijk gemaakt wordt.

Uw Krekel
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BRIEF VAN DE VOORZITTER
Beste Davidsfondsleden
Ik kan mij niet voorstellen dat onze afdeling, die dit jaar haar 146ste werkjaar aanvat,
niet al veel erge(re) dingen meemaakte. Maar op dit moment is de Covid‐19‐crisis
voor ons een grote uitdaging.
De slogans zeggen: Samen houden we het gezond, Samen komen we er wel,
Samen …
Het virus gunt ons echter zo weinig Davidsfonds‐samen. We zijn gebonden aan onze
bubbel. Er is op dit moment nauwelijks sprake om veel andere mensen te ontmoeten.
Toen corona nog lang niet zo dreigend was als nu, hebben we een mooi en gevarieerd
programma voor u klaargemaakt. U vindt dit programma op pagina 6. Welke van deze
activiteiten zullen we kunnen organiseren op een corona‐verantwoorde wijze? We
zoeken alternatieven om u ook dit jaar de nodige culturele activiteiten aan te bieden.
Toch vermoeden we dat de meeste activiteiten naar een latere datum zullen
verschoven worden. Door deze onzekerheid zullen we daarom dit jaar geen
activiteitenkaart aanbieden.
Het spreekt vanzelf dat, als we iets organiseren, we ons aan de officiële maatregelen
zullen houden. Meer zelfs, we trachten extra maatregelen te voorzien om alles nog
veiliger te maken. Uw en onze gezondheid komen op de eerste plaats.
Daardoor zijn wij genoodzaakt om kort op de bal te spelen. We proberen u te blijven
informeren via onze Krekel, maar sturen u via onze digitale nieuwsbrief de nodige
updates door.
Ook op onze website www.davidsfonds‐oudenaarde.be zal u steeds de meest recente
info terugvinden. U vindt daar ook ons (aangepaste) programma.
Ik hoop dat u ons in deze benarde tijden blijft steunen en snel uw lidmaatschap
vernieuwt. Zonder uw steun wordt het voor ons nog een stukje lastiger. De
cultuursector heeft al zo zwaar geleden onder de coronacrisis. Sprekers en artiesten
hebben u nu meer dan ooit nodig!
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot binnenkort

Eric De Vriendt (voorzitter)
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VERNIEUW NU UW LIDMAATSCHAP
Met het Davidsfonds beleeft u samen Cultuur op uw
manier. Hopelijk kunnen we dat in de komende
maanden opnieuw doen. Daarom hebben we uw steun
meer dan ooit nodig!
In de loop van de maand september bezorgen onze
bestuursleden en wijkmedewerkers u persoonlijk de
‘Cultuurgids 2020‐2021’ met het keuzeformulier. U
leest hierin hoe u het lidmaatschap hernieuwt, de
Davidsfonds Cultuurkaart bekomt en wat de voordelen
ervan zijn.
Er zijn meerdere mogelijkheden om uw lidmaatschap
te hernieuwen:
ofwel schrijft u gewoon € 43,00 (plaatselijke bijdrage inbegrepen) over op
BE90 4435 6293 2132 van Davidsfonds Oudenaarde. U wordt dan lid, geniet
van alle voordelen van het lidmaatschap maar u ontvangt geen boeken of
cd’s.
U kan ook voor opteren om met uw bijdrage van € 43,00 een Schoolbibbon
te kopen. Zo kunnen scholen hun schoolbibliotheek aanvullen.
ofwel kiest u voor minstens € 40,00 (plus de plaatselijke bijdrage van € 3,00)
één of meerdere titels uit de 225 boeken en cd’s die in de ‘Cultuurgids 2020‐
2021’ vermeld staan.
Indien u niet naar Vers Geperst komt, vragen wij u om de lijst met gekozen
werken door te mailen naar secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be. Schrijf
het juiste bedrag over op BE90 4435 6293 2132 van Davidsfonds Oudenaarde.
Vergeet a.u.b. de plaatselijke bijdrage niet.
Op die manier houden wij het een heel stuk corona‐veiliger.
Hebt u echter uw oog laten vallen op titels die niet in de cultuurgids staan
maar wel op de website www.davidsfonds.be dan is dat geen probleem. Kies
ook nu voor minstens € 40,00. Mail uw bestelling naar ons door (zie kader),
wij laten u weten hoeveel u moet betalen en zorgen voor de levering.
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VERS GEPERST, DE START VAN ONS NIEUWE CULTUURSEIZOEN
Indien u boeken of cd’s aankoopt, dan wordt uw lidmaatschap gratis. U krijgt
onmiddellijk waar voor uw geld. Is de keuze moeilijk of wilt u graag de werken uit
de cultuurgids eerst bekijken, kom dan zeker naar onze ‘Vers Geperst’.
Breng gerust uw vrienden en familie mee. Ze zijn van harte welkom en kunnen zo
op een aangename en vrijblijvende manier kennis maken met onze
Davidsfondsafdeling.

Uw lidmaatschap hernieuwen tijdens ‘Vers Geperst’ heeft alleen maar
voordelen:
bekijk alle boeken en cd’s uit de nieuwe cultuurgids
(zo weet u wat u voor uw lidmaatschapsgeld bekomt)
neem gratis deel aan de wedstrijd ‘win een waardebon’
(zo maakt u kans om een waardebon van € 30,00 te winnen)
kies één van de 200 gratis boeken
(zolang de voorraad strekt)

VERS GEPERST
zondag 4 oktober 2020
tussen 9.30 en 12.30 uur
voormalige Sint‐Jozefskerk
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EXTRA CORONAMAATREGELEN
Onze voorzitter schreef op p. 2:
Het spreekt vanzelf dat, als we iets organiseren, we ons aan de officiële
maatregelen zullen houden. Meer zelfs, we trachten extra maatregelen te
voorzien om alles nog veiliger te maken. Uw en onze gezondheid komen op de
eerste plaats.
We sommen hieronder op wat deze extra maatregelen zijn tijdens Vers Geperst.
We organiseren Vers Geperst in de voormalige Sint‐Jozefskerk. Deze ruimte
is veel groter dan de Volkszaal van het stadhuis. Hierdoor kunnen we de
boeken verder uit elkaar leggen. We opteren ervoor om telkens een zestal
boeken bij elkaar te leggen. De verschillende ‘zestal boeken’ zullen meer dan
1,5 m uit elkaar liggen. Het is natuurlijk de bedoeling dat slechts één bubbel
tegelijk bij zo een zestal boeken staat.
Wij voorzien handgel en handschoenen zodat het
inkijken van de boeken op een corona‐verantwoorde
manier kan gebeuren.
We laten maximaal 50 bezoekers toe. We vragen u dan
ook om uw bezoek zo kort mogelijk te houden.
De aanwezigen dragen hun eigen mondmasker en
houden zich aan de 1,5 meter‐regel.
De deelnemers volgen het parcours in dezelfde richting, zodat we zoveel
mogelijk contacten vermijden.
Breng uw eigen balpen mee om uw formulier in te invullen.
Betaal zoveel mogelijk met uw bankkaart.
Een paar bestuursleden zullen de taak van steward op zich nemen, zodat
alles vlot verloopt.
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PROGRAMMA 2020 – 2021

zaterdag 3 oktober
2020

donderdag 11 februari 2021
prof. Jean‐Paul
Van Bendeghem

Spektakelmusical Daens
Puurs

filosoof, wiskundige, grijs en
wijs, televisiepersoonlijkheid

zondag 4 oktober 2020

dinsdag 10 maart 2021

Vers Geperst

Schatten

voorstelling van het DF
boekenpakket

wordt later uitgewerkt

St‐ Jozefskerk van 9.30 tot 12.30 uur

donderdag 12 november 2020
prof. Wim Distelmans

vrijdag 30 april tot zondag 2 mei
2021

een topper over euthanasie

Verrassend Nederland

St‐Jozefskerk om 20.00 uur

driedaagse cultuurreis

woensdag 9 december 2020

zaterdag 12 juni 2021

Les 4 au quai

Op stap

meer dan zomaar theater
en cabaret
De Woeker om 20.00 uur

wordt later uitgewerkt

zondag 24 januari 2021

zondag 11 juli 2021

Gelukkig zijn

Guldensporenmis

Vlaamse klassiekers met een
knipoog naar Ann Christy met achteraf
een uitgebreide nieuwjaarsreceptie

eucharistie n.a.v. de Vlaamse Feestdag
Sint‐Walburgakerk om 11.00 uur

De Woeker om 16.00 uur

Alle data, uren en locaties zijn onder voorbehoud.
Lees de nieuwsbrieven en raadpleeg onze website.
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CREATIEF WERK LANGSHEEN WANDELROUTES
De dienst Cultuur en de Cultuurraad lanceren een opmerkelijk initiatief waaraan
we zeker willen meewerken.
Langsheen meerdere wandel‐ en/of fietsroutes doorheen de
stadskern en het platteland van Oudenaarde worden paaltjes
geplaatst met daarop een QR‐code. De fietser of wandelaar
die deze code inleest, krijgt toegang tot een digitale versie van
uw creatief werk.
Ondertussen werden al twee routes voorzien van zulke
paaltjes en werkt men aan een derde route. Met DF‐
Oudenaarde willen graag meewerken aan dit mooie initiatief. Daarom doen we
graag beroep op uw creativiteit.

Concreet zouden we een audiomontage maken waarin uw beelden van
de Vlaamse Ardennen begeleid worden door een voorgelezen tekst.
De beelden kunnen foto’s van landschappen zijn, maar evengoed van schilderijen
of etsen.
De tekst kan een gedicht zijn, maar ook een verhaal of impressie over onze streek.
Het is de bedoeling om de audiomontage regelmatig te vernieuwen. Als uw
bijdrage niet in de eerste montage opgenomen wordt, houden we ze voor een
volgende versie.
Voelt u zich geroepen? Stuur dan uw tekst, gedicht, … en uw foto’s door naar
eric@davidsfonds‐oudenaarde.be.
Grote bestanden stuurt u best door via WeTransfer of een gelijkaardig
programma.

Wij kijken ernaar uit om uw creatief werk aan
de cultuurminnende recreant voor te stellen!
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MUZE
Waar een coronazomer al niet goed voor is: tijdens de luwte van de zomer, kreeg
Krekel een mapje in handen met de gedichten van een poëzieavond die doorging
in onze afdeling op 3 maart 2009.
Waar is de tijd? Misschien herinneren een aantal leden zich deze mooie avond.
Uit dit mapje koos Krekel een gedicht van Lucebert uit 1953.

het weinige van de werkelijkheid
wordt minder en minder
al het verre blauwe verorbert de echo
al het helle gele vreet aan de verte
ja er zijn stemmen als brandende bladeren krimpend
en voetstappen vluchtig als vleugelslagen
kom blinde kom dove kom stomme
er is een staat gesticht van stilte
van duisternis en stilstand.
men mag weer zwijgzaam en wijs zijn
de natte giftige sporen der verbeelding weggewist
men mag weer stilstaan en staren
en met alle dingen verdwijnen
en gaan in maangladde tuinen
langs lege slakkehuizen en stenen
langs hard hars kristallen dorre takken en
even glimlachend spreken in de leegte.
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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
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