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HET EERSTE WOORD
U houdt het niet voor mogelijk dat een aardig dier als de krekel een bedreiging
vormt voor de wereldvrede. We hebben al zoveel meegemaakt de laatste jaren,
presidenten die liegen maar niet aftreden, ministers die liegen en wel aftreden,
zowat alle scenario’s zijn tegenwoordig denkbaar. Maar krekels die de
diplomatieke betrekkingen tussen staten in het gedrang zouden brengen, dat was
tot nu ongezien.
Wat was de aanleiding van het incident? Tussen de Verenigde Staten en Cuba was
een diplomatieke rel ontstaan, die intussen reeds 2 jaar duurde en die zo ernstig
was dat Washington zowat 60 % van zijn medewerkers uit de ambassade in
Havana terugtrok. Een twintigtal diplomaten kloeg van misselijkheid,
oorsuizingen, concentratieproblemen en geheugenverlies. Sommige diplomaten
zouden sedert 2016 trillingen en harde geluiden in hun woningen waargenomen
hebben. Het Amerikaans ministerie, dat haar diplomatiek corps bijstand
verleende, was van oordeel dat Cuba een geheim akoestisch wapen had ingezet
om zo de toenadering te saboteren die zich sedert president Obama had ingezet.
Dat was natuurlijk kolen op de molen van een zekere heer Trump, die zich uitsprak
voor een hard optreden en kritiek leverde op de dooi in de betrekkingen tussen
beide landen, zoals ingezet door zijn voorganger. Cuba daarentegen sprak de
beweringen met klem tegen. Het land had zelfs aangeboden om het mysterie te
helpen oplossen. Er kwamen van alle kanten suggesties: hadden Rusland of China
een geheim wapen ingezet? Wou een deel van het Cubaans leger de ontspanning
saboteren? Was er sprake van massahysterie onder de diplomaten?
Het duurde tot wanneer enkele schrandere biologen tot de bevinding kwamen
dat de geluidsaanvallen voortkwamen van baltsende krekelmannetjes. Hun
gezang om vrouwtjes te lokken was zo indringend dat de wereldorde verstoord
werd.
Van belang is toch te vermelden dat het niet ging om de gewone westerse
(Vlaamse) krekel, maar om de Caraïbische kortstaartkrekel of de Anurogryllus
celerinictus, die verantwoordelijk was voor deze ontwrichting van de diplomatie.
Een Vlaamse krekel zou zoiets nooit overwegen en zingt trouwens zoveel mooier.
Jullie Krekel
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DE NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
Meesterschap …
Ook dit jaar staat De Nacht van de Geschiedenis garant voor zo’n 200 activiteiten
met als thema Meesterschap. Nadat we in het najaar genoten hebben van onze
Adriaen Brouwer kiezen we deze keer voor een hedendaagse meester, een
kaasmeester.
… kaasmeesterschap!
Wie kaasmeesterschap zegt, komt vanzelf terecht bij Luc en Nathalie Callebaut‐
Vanhaver. Zij delen hun liefde voor elkaar met hun passie voor kazen. In 1999
startten ze vol ambitie met een winkel in de Nederstraat. Nu, 20 jaar later,
verwelkomen ze hun klanten in hun eigen pand in de Burg. In de rijpingscellen op
het terrein van het bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen affineren ze zelf hun
kazen tot topproducten. Zo laten ze hun klanten telkens weer genieten van het
allerbeste.
Tijdens hun carrière mochten Luc en Nathalie allebei diverse onderscheidingen
ontvangen. Ze werden beiden Eerste Kaasmeester van België, en in 2017 werd
Nathalie wereldkampioene op het ‘Concours Mondial du Meilleur Fromager’ in
Tours. Die titel is de bekroning voor haar jarenlange inzet, passie en
gedrevenheid.

Bezoek met …
Wij starten ons bezoek aan de Meester Kaasrijpers
Callebaut–Vanhaver in de rijpingscellen. Hier liggen de
Belgische kazen, die ze rechtstreeks bij de
producenten aankopen, naast Franse en andere
Europese kazen te rijpen tot ze een toppunt van
smaak bereiken.
Daarna krijgen we deskundige uitleg over de zeven
kaastypes. Hoe worden ze gemaakt? Hoe herken je
ze? Hoe ruiken ze? En vooral: hoe smaken ze?
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DINSDAG 19 OF WOENSDAG 20 MAART OM 19.00 UUR
… uitgebreide degustatie
Omdat de praktijk meer zegt dan 1 000 woorden, voegen we de daad bij het
woord. We proeven elk van de zeven kaastypes. Daarbij hoort natuurlijk telkens
een aangepaste wijn. We maken er dus niet alleen een leerrijke avond van, we
maken er vooral een lekkere en aangename avond van!

Dinsdag of woensdag? Reserveer snel!
Omdat we bij voorkeur met een kleine groep werken, organiseren we dit
evenement op dinsdag 19 en woensdag 20 maart 2019, telkens om 19.00 uur. Aan
jullie de keuze, maar het aantal plaatsen is beperkt. Reserveer dus snel!

Bezoek met degustatie aan

MEESTER KAASRIJPERS
CALLEBAUT‐VANHAVER
dinsdag 19 of woensdag 20 maart 2019 om 19.00 uur
waar:

Bedrijvencentrum Vlaamse Ardennen,
Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde
(komende van Leupegem sla je rechtsaf voorbij graanstokerij Braeckman)
prijs:

€ 40,00 niet leden
€ 35,00 leden
€ 30,00 leden met activiteitenkaart:
€ 20,00 OK‐pas en kinderen

inschrijven: secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na 18.00
uur)
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op BE90 4435 6293 2132 van
DF‐Oudenaarde met vermelding Kaas en de dag waarop je wenst te komen.
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VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST
zondag 17 maart 2019 om 14.30 u. in de Lotto Arena Antwerpen
Wat zou de Vlaamse Beweging zonder het lied geweest zijn?
De Vlaamse natie heeft haar ontstaan voor een groot deel te danken aan de
onverwoestbare inzet van vele componisten, dichters, schrijvers, musici en
andere kunstenaars. Onze liederen hebben niet alleen de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd begeleid, ze hebben er mee vorm aan gegeven, ze hebben vele
Vlamingen overtuigd om voor hun rechten op te komen en hebben diezelfde
Vlaamse Bewegers verenigd om ondanks de vele meningsverschillen toch
hetzelfde doel voor ogen te houden.
Het liedprogramma biedt klassieke samenzang‐
liederen, volksliedjes, moderne kleinkunst, intieme
liedjes, strijdliederen. Het repertorium wordt niet
beperkt tot samenzangliederen.
Wim Soetaert zal het publiek ongetwijfeld laten
meezingen.
Verder zijn er: Are U Famous, een jonge dynamische
showgroep; het Zottegemse Popkoor Sing Out Loud, jonge
zangeressen die een gevarieerde mix van meerstemmige pop‐, film‐ en
musicalmuziek brengen; het Geraardsbergse koor Gaudicanto.
De knappe blazers van Brassband Scaldis uit Hoboken zorgen, naar goede
gewoonte, voor de begeleiding van de samenzang. De jeugdmuziekkapellen van
KSA‐Geraardsbergen, Chiro Sinaai en VNJ, alsook de thebaanse trompetten van
KSA ‘Hanske de Krijger’ zijn opnieuw van de partij.
Uit Catalonië komt Guida Sallarés, die de diatonische accordeon bespeelt om de
Catalaanse volksdans te begeleiden.
Praktisch:
Ook dit jaar vertrekt er geen bus vanuit Oudenaarde of Zottegem.
Wie toch met de bus wil meerijden kan opstappen in Gent onder het viaduct in
Gentbrugge of in Aalst aan het rondpunt den Haring.
Meld uw deelname telefonisch op 055 31 46 29 of jan.amez@skynet.be
Daar krijg je alle informatie en kun je de nodige toegangskaarten bestellen.
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 30 94)
vrijdag 22 maart om 20.00 u. in de parochiezaal
lezing ‘De kerk waarvan ik droom’ door Luk Vanmaercke
Gavere (info 09 384 20 89)
vrijdag 1 maart om 20.00 u.
vertelkunstenaars: ‘Amoureuze verhalen’
Ronse (info 055 21 80 86)
vrijdag 15 maart in OLC‐KSO Glorieux
‘Derde Davidsfonds Ronse Quizt’
Zottegem (info 0499 43 07 79)
woensdag 13 maart om 20.00 u. in kasteel van Egmont
lezing ‘Radicalisering’ door Christophe Busch
De Woeker
vrijdag 1 maart om 20.30 u.
humor: ‘Zijn er nog vragen?’ door Piv Huvluv
zondag 3 maart om 14.30 u.
familievoorstelling +3: ‘Stekeblind’
vrijdag 8 maart om 20.30 u.
muziek ‘Eerie Square Dance of the Future’ door Bjorn Ericksson en Nathalie
Delcroix
donderdag 28 maart om 20.30 u.
muziek: ‘Hommage à Brel’ door Filip Jordens met Combo
zaterdag 30 maart om 20.30 u.
theater: ‘België ondertiteld’ door BRONKS
Filmclub ‘Het Groot Licht’
dinsdag 26 maart om 20.00 u., ‘Home’ (B2016) van Fien Troch
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DAVIDSFONDS ACADEMIE
De grote wereldgodsdiensten ‐ jodendom, christendom,
islam, hindoeïsme en boeddhisme ‐ lijken op veel vlakken
een andere weg uit te gaan. Toch zien we dat het vaak
dezelfde thema’s zijn die mensen bezighouden. Verhullen
de interreligieuze tegenstellingen dan een diepere
dimensie van overeenkomst?
Jan Van Eycken ‐ priester van het aartsbisdom Mechelen‐
Brussel ‐selecteert vier thema’s die verschillen én
gelijkenissen tussen de wereldgodsdiensten blootleggen.
Hij gaat in op de manier waarop godsdiensten omgaan met
leven na de dood en welke voedingsvoorschriften gevolgd moeten worden.
Daarnaast bespreekt hij op kritische wijze de band tussen geweld en diverse
religies en trekt hij onvoorziene parallellen
tussen het christelijke geloof en oosterse
religies. Jan Van Eycken informeert niet
alleen, maar zet ook aan tot denken. Een cursus die verrassende inzichten biedt.

Waarom ging Jezus niet naar een moskee?
conflicten en overeenkomsten tussen wereldgodsdiensten
lezingenreeks door

Jan Van Eycken
wanneer:

donderdag 14, 21 en 28 maart 2019 van 14 tot 16.30 uur

waar:

Walburgacentrum, Zakske 2, Oudenaarde

prijs:

€ 49,00 leden DF (€ 54,00 voor niet‐leden)
koffie en digitale syllabus inbegrepen

info: 055 31 40 66 (René Lemarcq) en 016 31 06 70 (Davidsfonds Academie)
inschrijven: www.davidsfonds.be/academie
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40 - 45 SPEKTAKEL – MUSICAL
Onnodig om jullie de spektakel‐musical
40‐45 voor te stellen!
Wij hebben tickets Categorie 1
gereserveerd voor de voorstelling van
zaterdag 19 oktober 2019 om 17.00 uur.
We maken de verplaatsing naar Puurs met
een bus.
Er zijn nog 7 plaatsen beschikbaar.
Reserveer dus snel als je er ook wil bij zijn.

SPEKTAKEL ‐ MUSICAL 40 ‐ 45
zaterdag 19 oktober 2019 om 17.00 uur
vertrek om 14.30 uur ‐ terug rond 21.00 uur

prijs
€ 85,00 niet‐leden
€ 75,00 leden DF
€ 70,00 leden met activiteitenkaart 2019‐2020
busreis en het ticket categorie 1 inbegrepen

inschrijven
secretariaat@davidsfonds‐oudenaarde.be of 055 31 31 84 (na 18.00 uur)
betaling
Wie zich reeds inschreef voor dit spektakel kan het verschuldigd bedrag
overschrijven op onze rekening BE90 4435 6293 2132 met vermelding musical.
Indien u twijfelt over de activiteitenkaart 2019‐2020, dan zal de korting later
terugbetaald worden.
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DE MUZE
Krekel wist het niet, maar heeft het ook gelezen: dit jaar is het 120 jaar geleden
dat priester‐dichter Guido Gezelle is overleden.
Het is een beetje stil geworden rond Gezelle. Zijn gedichten komen van jaar tot
jaar minder aan bod, hij raakt een beetje in de vergetelheid. Ook voor het
Gezellemuseum in Brugge heeft men minder belangstelling dan vroeger. Er
komen maar enkele bezoekers per dag meer.
En toch was hij een belangrijk dichter. Zelfs één de belangrijkste van ons
taalgebied. Ook over onderwerpen waarvan men niet onmiddellijk zou denken
dat zij dichterlijke thema’s zijn, kon hij mooie dingen schrijven. En spelen met taal
kon hij als geen ander. Krekel ging eens grasduinen in zijn verzameld werk en
botste op dit leuke gedichtje.

DE DAKPANNEN
De oude roo dakpannen schijnen zoo schoon
schuren bedekkende en boeien,
laat er de zonne, vanuit heuren throon,
vierige vonken op gloeien.
Duister, zoo waren ze, een wijle geleên,
vunzig, oneffen bedegen;
deerlijk ontodderd en schamel, beneên
‘t vochtig gezijp van den regen.
Blijde nu blinken ze, in ‘t zadgroene veld;
schuren bedekkende en boeien:
‘k zie mij zoo geren, in ‘t zonnengeweld,
de oude roo dakpannen bloeien
Roo= rode/ boeien= bijgebouwtjes/ vunzig, oneffen bedegen = onfris, hobbelig
geworden/ ontodderd= vervallen/ zadgroene=diepgroene.
Uit: “Een wereld van papier zal heel de wereld wezen”. De beste gedichten van
Guido Gezelle – uitg. Manteau 1998.

8

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

Redactie:

Bezoek ons op

www.davidsfonds-oudenaarde.be

