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HET EERSTE WOORD
Het lijkt er wel een beetje op dat covid de meeste mensen niet meer zo
bang maakt als tijdens de voorbije periode. Alleen nog een groepje
antivaxers blijft over, die o zo bang zijn voor een prikje. Jammer dat ze de
risico’s niet beseffen die ze daarmee voor zichzelf en anderen scheppen.
Een kleine Krekel beseft dat ook hij ze niet zal overtuigen.
Maar nu de maatregelen van de regering milder zijn geworden en de
kleurencode niet langer rood is, kan ook het Davidsfonds weer denken aan
culturele activiteiten voor onze leden.
We hebben er lang moeten op wachten, maar het kon nu eenmaal niet
anders.
Er kunnen weer plannetjes gesmeed worden, agenda’s bovengehaald,
cultuurmensen opgebeld en data (voorlopig) vastgelegd. We kunnen weer
aan de slag. En we hopen dat dit voor onze leden een verademing is. En dat
corona zijn kroon kwijt speelt en we alle andere grotere en kleinere zorgen
uit ons hoofd kunnen zetten.
Na de winter komt de lente. Misschien komen er nog wel enkele maartse
buien en wat aprilse grillen, maar we zijn onverbiddelijk op weg naar de
langste dagen van het jaar, op naar een mooie tijd, waarin we onszelf en
de mensen rondom ons een beetje kunnen verwennen.
Want niets went zo vlug als verwend worden.

Jullie Krekel.

1

EINDELIJK!
Beste Davidsfondsleden,
Wij hebben dit werkjaar al heel wat activiteiten moeten uitstellen. Onze
jaarplanning werd grondig door elkaar geschud. Maar vanaf nu hopen we er terug
te kunnen invliegen en hebben we vóór de grote vakantie nog een aantal
prachtige activiteiten gepland.
We beginnen op 22 maart met Gentenaar Wim Claeys. Hij speelt Queens, een
verhaal over zijn vier opgroeiende dochters en vooral wat dat met een
alleenstaande vader doet. Je leest er alles over op pagina 4 en 5.
Van 30 april tot 2 mei gaan we op cultuurreis naar Nederland. Het programma
vindt u op pagina 6 en 7. Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Inschrijven
kan tot 12 maart.
Op woensdag 11 mei ontvangen we prof. Wim Distelmans. Als oncoloog, palliatief
arts en pionier in de euthanasiestrijd is hij de aangewezen persoon om het te
hebben over een waardig levenseinde.
Op 11 juni gaan we Op Stap. Wat het wordt, vertellen we u in een volgende
Krekel.
Vermoedelijk op 18 juni brengt het koor Thamyris een lecture-recital over Gaspar
Van Weerbeke. Hij was één van de meest succesvolle Frans-Vlaamse musici van
de tweede helft van de vijftiende eeuw. Met Oudenaardse roots!
Op zondag 10 juli is er om 11.00 uur de traditionele Guldensporenmis in de
Walburgakerk.
Wij hopen u te ontmoeten tijdens deze activiteiten!
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CULTUUR IN DE REGIO
DAVIDSFONDS
Asper (info 09 384 37 57)
vrijdag 25 maart om 20.00 u. in de parochiezaal
Stand-up Comedian
Kluisbergen (info 0474 78 24 05)
zaterdag 26 maart om 14.00 u.
bezoek aan de picturale in Ronse
Ronse (info 0476 03 66 04)
dinsdag 8 maart om 20.00 u. in de Ververij
Schatten: vrouw aan de piano
Zottegem (info 0499 43 09 79)
donderdag 24 maart om 14.00 u.
Atelier Tilley Creation

DE WOEKER (info en tickets: 055 390 363 of cc.de.woeker@oudenaarde.be
donderdag 24 maart om 20.00 u.
film: De Racer
vrijdag 25 maart om 20.30 u.
theater: Lene
zaterdag 26 maart om 20.30 u.
circus-theater: Les Rois Vagabonds
donderdag 31 maart om 20.30 u.
muziektheater: Sportman II met Ruben Van Gucht
vrijdag 1 april om 20.30 u.

humor: Influencer met Henk Rijckaert
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QUEENS
Vier dochters!
Hoe gaat het eraan toe onder het dak van een alleenstaande papa met 4
opgroeiende dochters? Eén dak met daaronder vier Queens en één koning? Of is
de koning de nar?
Een koning op accordeon, een nar in zijn verhalen, een sloef als het erop aankomt.
Een vader die probeert te begrijpen, te steunen en te sturen maar door zijn
dochters resoluut op zijn plaats wordt gezet. Soms op de troon, meestal ernaast.
Queens is een grappige show vol pogingen om het goed te doen. Gespeeld,
gezongen en verteld door Wim Claeys in zijn gekende stijl: joviaal, meeslepend,
onnozel en bij wijlen ontroerend.

Lovende commentaren
Pat Donnez van Klara zag de première en schreef:
Wat een performance, een absoluut natuurtalent. Overweldigend. Grappig,
ongecomplexeerd, pretentieloos en toch slim.
En bij tijd en wijle ontroerend. Bovendien kan Wim een stukje spelen. Knap
geregisseerd. Tranen met tuiten. Van het lachen of het huilen, of van allebei.
Chris V. schreef:
Hartelijk dank, Wim! We hebben enorm genoten van je voorstelling: je
boeiende vertelstijl, je leuke dubbelzinnigheden, je fantastische liederen!
Je bezorgde ons een zeer aangename namiddag!
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WIM CLAEYS

een Gentse zanger, cabaretier, theatermaker, auteur en folkmuzikant . Romain
De Coninck en Walter De Buck waren zijn grote voorbeelden. Hij lag aan de basis
van de Gentse folkgroep Ambrozijn. Queens is ondertussen zijn vierde
soloprogramma als cabaretier.

Wim Claeys
speelt

QUEENS
dinsdag 22 maart 2022
De Woeker om 20.00 uur
Inkom: € 20, leden DF € 15, OK-pas € 5
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 DFOudenaarde met vermelding QUEENS.
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CULTUURREIS NEDERLAND
We vertrekken in Oudenaarde op
zaterdag 30 april en houden halt
voor het ontbijt in Ranst. De rest
van de voormiddag verkennen we
de stad ’s Hertogenbosch onder
leiding van 3 gidsen. Deze
wandeling brengt ons langs de vele
bezienswaardigheden van het
prachtige oude stadscentrum. Na
de lunch gaan we op bezoek in het
Jheronimus Art Center, waar we
alles te weten komen over deze kunstenaar.
Zondag staat een bezoek aan het Krüller Müllermuseum op het programma. Dit
museum voor moderne kunst is gelegen in het Nationaal Park De Hoge Veluwe te
Otterlo in de Nederlandse provincie Gelderland. Het museum en het
aangrenzende beeldenpark, samen ongeveer 25 hectare groot, genieten
internationale bekendheid.
De tweede stad die we met een
bezoek vereren is Arnhem,
gelegen in de provincie
Gelderland.
De
bewogen
geschiedenis van deze stad vinden we terug in heel de stad met
als icoon de John Frostbrug die
letterlijk een brug te ver was tijdens de Slag om Arnhem.
Hier kan u kiezen tussen een
begeleide stadsverkenning of
een geleid bezoek aan het
Airborne Museum 'Hartenstein' in Oosterbeek bij Arnhem. Het museum, gevestigd in het voormalige hoofdkwartier van de Britse troepen tijdens de slag,
heeft een uitgebreide collectie wapens, kleding, uitrustingsstukken, … U waant
zich middenin de strijd!!
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30 APRIL TOT 2 MEI
Op maandag 2 mei bezoeken
Nederlands oudste stad Dordrecht.

we

Tijdens de geleide stadswandeling genieten
we van talloze monumenten, eeuwenoude
pakhuizen en de drukbezochte handelsstraten die herinneren aan het welvarende verleden.
Onze driedaagse uitstap eindigen we in
Etten-Leur. In de landelijke omgeving, even
buiten de stad staat de wijn- en
aspergeboerderij De Santspuy van de
familie Sweep.
We krijgen een rondleiding op de aspergeboerderij en genieten van de zelfgemaakte wijn. Hier draait alles om de mooie dingen van het leven: verse
kwaliteitsproducten, gezond en lekker eten!!
We overnachten en dineren in hotel Van der Valk**** in Vught.
De prijs bedraagt € 445,00 p.p. (single € 495,00) en geldt alleen voor DF-leden.
Deze prijs omvat busreis, 2 overnachtingen, inkomgelden, degustatie, verzekering, alle geleide bezoeken, stadswandelingen en alle maaltijden (behalve lunch
op zaterdag 30 april) en dranken van ontbijt (dag 1) tot avondmaal (dag 3).
Er zijn nog een beperkt aantal plaatsen vrij. Inschrijven vóór 12 maart (of tot
volzet) via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of 055 31 31 84.
Graag vermelden of u in Arnhem kiest voor de stadswandeling of voor het bezoek aan het museum (zie tekst).
Uw inschrijving is pas definitief na het ontvangen van een voorschot van € 100,00
p.p. op rekening BE90 4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding ‘voorschot reis Nederland’.
Opgelet: er is geen annulatieverzekering inbegrepen.
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DE MUZE
We gingen op reis! De bus in en rijden maar.
Het was zo onvergetelijk.
En dan mochten we daarna een opstel schrijven over hoe leuk die reis wel was
geweest.
De dichter weet het ook nog goed.
Hij schreef een opstel en veel later ook nog een gedicht dat “opstel” heette.
Opstel
–
Een opstel is bewaard gebleven.
Het heet eenvoudig Wat een dag!
–
Ik schreef over de bal, de boterham die
in het zand viel, de busreis weer naar huis.
–
Uit alles sprak dat ik vandaag
niet te geloven had genoten.
–
Daar werd ik onlangs treurig van.
Vooral dan door het uitroepteken.
–
Er is een tijd geweest dat ik van
blijdschap in mijn handen klapte.
–
En dat een bal, gevallen brood,
een busreis onvergetelijk leken.

uit “Helium” Bart Moeyaert – uitg. Querido 2019
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