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HET EERSTE WOORD
Bij het begin van een nieuw werkjaar is het goed om elkeen te herinneren aan
de levensvragen waarmee een Krekel wordt geconfronteerd. Men moet in zijn
leven toch nu en dan reflecteren over existentiële problemen. Eén van die
vragen is bijvoorbeeld: “Wanneer is een krekel uitgesjirpt?”
Gelukkig vond Krekel een uitvoerig antwoord in een krantenartikel van een
drietal jaar geleden, dat Krekel zorgvuldig had bewaard om te lezen als het eens
te pas kwam.
En nu is het zover.
Aanleiding was de vraag van een krantenlezer: “Vanaf mijn terras hoor je de
krekels van het parkje hier vlakbij sjirpen dat het geen naam heeft. Ze beginnen
er aan als het donker wordt, maar dieper in de nacht wordt het plots stil. Heeft
het te maken met de temperatuur?”
De wetenschapsjournalist die een oplossing moet brengen, is genuanceerd in
zijn antwoord. Hij schrijft dat er in België het meest sabelsprinkhanen en
veldsprinkhanen zijn (geen familie van Krekel). Krekels zouden zeldzamer zijn.
Veldkrekels zouden sterk in aantal achteruitgegaan zijn, maar boomkrekels
daarentegen, die in Zuid-Europa zorgen voor de typische nachtelijke concerten
zouden ingevolge de klimaatopwarming nu ook bij ons voorkomen. Eens de
krekels volwassen zijn leven ze hoogstens enkele weken, meestal slechts enkele
dagen! Hoe hard kan de natuur toch zijn! Het gesjirp dat je maanden hoort is
dus afkomstig van allemaal verschillende zangertjes. Krekels zijn in hun element
als het niet té warm of niet té koud is. Krekels zijn koelbloedig, zegt de journalist.
Als het koud wordt zingen ze minder. Maar deze Krekel is nog lang niet
uitgezongen.
Ziezo, nu weet je voldoende over de Krekel om een heel (werk)jaar Krekels te
kunnen lezen.
En dan ben je zeker ook in een goede stemming om naar onze activiteiten te
komen.
Jullie Krekel.
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VERNIEUW NU UW LIDMAATSCHAP
Met Davidsfonds Oudenaarde cultuur beleven dat is
samen maar toch op uw manier genieten van een zeer
divers aanbod. Hopelijk kunnen we dat in de komende
maanden opnieuw doen.
In de loop van de maand september bezorgen onze
bestuursleden en wijkmedewerkers u persoonlijk de
‘Cultuurgids 2021-2022’ 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 er 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 20212022’ vermeld staan.
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 26 september 2021
tussen 9.30 en 12.30 uur
voormalige Sint-Jozefskerk

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.
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LANDSCHAP DOOR.GROND

De tijdelijke tentoonstelling landschap door.grond, toont de hoogtepunten
van 10 jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen. Recente
opgravingen, levendige reconstructies van archeologische sites en
opmerkelijke objecten uit deze regio vertellen het verhaal van de boeiende
relatie tussen het landschap en de mens in onze eigen streek tussen het einde
van de laatste ijstijd en de Oostenrijkse Successieoorlog.
Vele stukken worden voor het eerst aan het publiek getoond.
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23 oktober 2021

Onder begeleiding van een gids ontdekken wij hoe onze voorouders, van
prehistorische jager-verzamelaar langs de Schelde in Ruien tot de
middeleeuwse boeren op de koutergronden in de Dendervallei, de regio
bevolkten en omgingen met het mooiste landschap van Vlaanderen.

Landschap door.grond
10 jaar archeologisch onderzoek in Zuid-Oost-Vlaanderen

geleid bezoek aan de tentoonstelling
in het Archeocentrum te Velzeke
Doolbosweg 2, Velzeke (Zottegem)

zaterdag 23 oktober 2021 om 14.30 uur
afspraak in Velzeke om 14.15 uur
inkom en gids: € 12, leden Davidsfonds € 8
Inschrijven: secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84 (liefst na 18 uur)
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ONS (VOORLOPIG) PROGRAMMA
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CULTUUR IN DE WOEKER
donderdag 23 en vrijdag 24 september om 20.30 u.
humor: Speach door Wouter Deprez
zaterdag 25 september om 20.30 u.
muziek: Waterloo 74 World Class Abba Tribute
donderdag 30 september om 20.30 u.
theater: Bastaard door het Zuidelijk Toneel
zaterdag 2 oktober om 20.30 u.
muziek: A happy Rythm Comedy door Akro Percu
zondag 3 oktober om 14.30 u.
muzikaal cabaret voor kleuters in een regie van Kommil Foo

PASS
In de lente en zomer van 2015 werden de idyllische
dorpen Mullem, Huise, Wannegem en Lede
ingenomen door kunst. De kunstenroute PASS, een
initiatief van Kris Martin met Jan Hoet Jr. als curator,
bracht kunstenaars en dorpsbewoners samen. Wat
begon als een spontaan initiatief werd een groot
succes met zichtbaarheid tot ver buiten de streek.
De editie die gepland was in de zomer van 2020 werd
door corona gedwarsboomd. Maar dit jaar geven ze
er weer een lap op.
Tot 3 oktober beleef je van 12.00 tot 18.00 uur acht weekends vol kunst in onze
geliefde dorpen. Met, naast de beeldende kunst, films en een volwaardig
podiumprogramma: theater, concerten.
Alle info vindt u op https://www.pass2021.be
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DE MUZE
Krekel genoot van de vakantie en de vakantie ging voorbij.
Er zijn geen maanden die zo vlug voorbijgaan als de langste maanden van het
jaar met de langste dagen.
Maar ook daaraan komt een eind, wist Krekel. Gedaan met het zingen in de tuin
tot de zon ondergaat. Of dansend “singing in the rain” te krassen. Krekels
kunnen er wat van.
Hij is weer voorbij die “mooie” zomer.
De kleine krekeltjes moeten terug naar school, met hun nieuwe boekentasje en
een schriftje met een stiftje.
We zijn vertrokken voor een nieuw schooljaar.

September
September is een nieuw begin,
ik ga m’n best weer doen.
Ik heb drie nieuwe schriften,
een paars, een geel, een groen.
Ik houd ze netjes, alle drie,
en ik heb ook een nieuw etui.
En ieder potlood heeft een punt,
zo scherp dat je je prikken kunt.
Ik zit nu in een nieuwe klas.
Daar kom ik binnen met mijn tas
en het lokaal ruikt lekker fris
omdat het weer september is.

Uit: Dag, meneer de kruidenier. Annie M.G. Schmidt
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