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HET EERSTE WOORD

Als kranten of tijdschriften over krekels schrijven, kan je er zeker van zijn dat
het niet gaat om weetjes waar een gewone krekel bij gaat (glim)lachen. Nee,
wel integendeel. Soms gaat het zelfs om onderzoek of er geen fake news over
de krekel wordt verspreid.
Zo onderzocht men enkele maanden geleden in Knack of het juist was wat er
in een ander tijdschrift had gestaan namelijk dat Krekels dubbel zoveel eiwitten
bevatten als rundsvlees. Een hele bladzijde wist de journaliste daarover te vertellen. De meningen van professoren van de universiteiten van Gent, van
Leuven en van Wageningen, zelfs publicaties van de Verenigde Naties werden
er bijgehaald om deze stelling te onderzoeken. En wat bleek er? Bij verse krekels lag het eiwitgehalte rond de 20 procent. Maar je kan krekels ook vermalen
om in voedingsproducten te verwerken. Je kan dus het volledige dier consumeren, wat ze tot een duurzame bron van eiwitten maakt.
De factchecker van Knack kwam tot het besluit dat als krekels en rundsvlees in
dezelfde vorm (rauw of gedroogd) vergeleken worden, hun eiwitgehalte hooguit gelijk is. De stelling van het tijdschrift waarin gezegd werd dat krekels dubbel zoveel eiwitten bevatten werd daarom als onwaar beoordeeld.
Krekel weet echt niet of hij nu blij dan wel triest moet zijn met dit onderzoek
en de conclusies ervan. Kan men echt niet vrolijker schrijven over dat vriendelijk dier dat uw warme zomeravonden weet te kleuren met zijn mooi gezang?
En tot slot: weet je hoe het tijdschrift heet dat die onjuiste stelling publiceerde?
Goed Gevoel. Je gelooft het nauwelijks.

Jullie 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
woensdag 11 mei 2022 om 20.00 uur
aula college
ingang via Meinaart
inkom: € 15,00, leden € 10,00, 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 DISTELMANS.
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ONZE ACTIVITEITEN IN JUNI

Het MOU toont voor het eerst een
dertigtal
wandtapijten
uit
Oudenaarde,
Edingen
en
Geraardsbergen waarin dieren de
hoofdrol spelen. Deze worden
geconfronteerd met allerhande
voorwerpen waaronder een kunsten rariteitenkabinet met opgezette
dieren en andere ‘naturalia’, een
fantastisch drakenskelet, een
dierenparade en een conviviaal
eetfestijn.
Zo biedt Beestig! de bezoeker een rijkgeschakeerde blik op de wondere
wereld van dieren in deze periode.

BEESTIG!
DIEREN IN DE WANDTAPIJTKUNST 1500 - 1700

geleid bezoek aan de tentoonstelling in het MOU
zaterdag 11 juni 2022 om 14.30 uur
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 DFOudenaarde met vermelding BEESTIG.
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ONZE ACTIVITEITEN IN JUNI
GASPAR VAN WEERBEKE: de herontdekking van een Vlaams polyfonist
Gaspar van Weerbeke (ca 1450 – 1517) was een van de meest succesvolle
Frans-Vlaamse musici van de tweede helft van de vijftiende eeuw. Hij bekleedde prestigieuze posities aan het Sforza-hof in Milaan, de Bourgondische
hofkapel en de pauselijke kapel in Rome. Zijn bijzondere muziek werd op grote
schaal verspreid in manuscripten en gedrukte bronnen in heel Europa. Hij was
een van de best vertegenwoordigde componisten in de vroege Italiaanse muziekdrukken van Ottaviano Petrucci.
Vocaal Ensemble Thamyris brengt een lecture-recital waarin dirigent Paul Kolb
het publiek inleidt in het fascinerende leven en werk van deze componist.
Onder zijn leiding vertolkt Thamyris motetten en misdelen uit Gaspars oeuvre.
Het vijfstemmige Stabat Mater is een echt hoogtepunt.

GASPAR VAN WEERBEKE
lecture-recital met muziek van deze Oudenaardse polyfonist

Vocaal Ensemble Thamyris
Sint-Walburgakerk
zaterdag 18 juni 2022 om 20.00 uur
inkom: € 15,00 (ADK € 18,00), leden DF en Marnixring € 12,00, OK-pas € 6,00
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 DFOudenaarde met vermelding Van Weerbeke.
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CULTUUR IN DE REGIO

DAVIDSFONDS
Asper (info 09 384 37 57)
zaterdag 15 mei om 14.00 u.
natuurwandeling in Bos t’ Ename
Kruisem (info 0477 69 59 11)
zaterdag 30 april
gegidst bezoek aan museum Gevaert-Minne
Zottegem (info 09 360 69 52 en 0476 64 66 92)
donderdag 28 april om 20.15 u.
concert Bart Peters en de ideale mannen
zaterdag 14 mei om 17.00 u.
symposium: de pest in Zottegem

DE WOEKER
vrijdag 22 april om 20.30 u.
theater: Schaduwvliegjes
donderdag 28 april om 20.00 u.
film: Druk
vrijdag 29 april om 20.30 u.
dans: Bollylicious
vrijdag 6 mei om 20.30 u.
humor: FoKKoF met Barbara Sarafian
zondag 8 mei om 14.30 u.
theater: familievoorstelling Het paleis & MartHa!tentatief

VL@S
vrijdag 29 april
daguitstap Brussel met bezoek aan de Nationale Bank van België
vrijdag 20 mei
bezoek aan boom- en plantenkwekerij De Bock in Nederename
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CULTUUR IN DE REGIO

SINT-WALBURGA
PATROONHEILIGE VAN OUDENAARDE KOMT TOT LEVEN

vrijdag 29 april om 20.00 u. in de Sint-Walburgakerk
Actrice Leah Thys vertelt het levensverhaal van Walburga omkaderd door prachtige muziek o.l.v. Gert
Amerlinck (orgel), Ellen Van den Brande (cello), Joachim
Vermeire (hobo) en Inge Zutterman (sopraan)
Kaarten aan € 15 worden vooraf verkocht na elke weekend eucharistie in Eine
en Oudenaarde en op het dekenaal secretariaat 055 20 82 54.

BREIWERK & QUILTS
Kapel O.-L.-Vrouwhospitaal van 24 april 2022 tot 8 mei
woe – zon: 14.00 u – 18.00 u, don: 10.00 u. – 12.00 u.
Diana Vande Gracht, Chantal De Poorter en Freddy Bové
(info: chantal.de.poorter@telenet.be 0472 98 11 49)

NADIR: HEDENDAAGSE KUNST IN HET EEUWENOUDE KASTEEL VAN LAARNE
Meestal worden historische gebouwen gebruikt als
decor en dan wordt in het atelier van de kunstenaar een
werk gekozen. Hier doen ze het omgekeerd.
Initiator KRIS MARTIN heeft de kunstenaars gevraagd
om een ruimte te kiezen en daarvoor iets te maken.
De meer dan 40 werken zijn creaties van Francis Alijs,
Thomas Bogaert, Michaël Borremans, Dirk Braeckman,
David Claerbout, Berlinde De Bruyckere, Wim Delvoye,
Kris Martin, Mathieu Ronsse, D.D. Trans, Jan Van
Imschoot en Daniël Ost.
Nog open tot 22 mei: kasteel van Laarne, Eekhoekstraat 5
info: www.nadir2022.be
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DE MUZE
Wat moet de dichter doen in tijden dat de oorlog woedt? Kan hij dan zwijgen?
Kan hij dan iets anders doen dan dichten? Schrijven over hoe het hart van de
mens dan klopt?

Het bouwen van de Barricade
We waren bang, toen we een barricade bouwden
onder vuur.
De kroegbaas, het liefje van de juwelier, de kapper,
allemaal lafaards.
Het dienstmeisje viel op de grond terwijl ze een straatsteen sjouwde.
We waren vreselijk bang,
wij allemaal, lafaards
een cipier, een marktvrouw, een bejaarde.
De apotheker viel op de grond
toen hij met een toiletdeur sleepte,
we waren nog banger, de smokkelaarster,
de naaister, de trambestuurder,
allemaal lafaards.
Een jongen uit de tuchtschool viel
toen hij met een zandzak sleepte,
kijk, we waren werkelijk bang.
Hoewel niemand ons dwong,
bouwden we de barricade
onder vuur.

Anna Świrszczyńska, Polen 1909-1984
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Kapsalon
PRO-MODE
Dirk Vijverman
Kattestraat 8 - Oudenaarde

055 31 96 00
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Bart Vanommeslaeghe, Eric De Vriendt, Jan Amez

Verantwoordelijke uitgever:
Eric De Vriendt, Doornikse Heerweg 105, 9700 Oudenaarde
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Vormgeving
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