HET EERSTE WOORD
Het moest er toch nog eens van komen: bijna twee bladzijden in de krant over de
krekel. Maar toch is Krekel er niet helemaal gerust in. Neem nu de titel van het
artikel “Wie maalt er om een beetje Krekelmeel”, dat klinkt toch niet erg
geruststellend. En dan is er het citaat van een krekelkweker dat al evenmin
vertrouwenwekkend is: “Ik hoop dat krekels ooit bekeken worden als garnalen.
Die zien er ook vreemd uit, maar worden heel gewoontjes bevonden”. Die
mijnheer is dus van mening dat krekels er ook vreemd uitzien. Hoe komt hij
daarbij? Krekel ziet er helemaal niet vreemd uit. En verder wil hij dat krekels er
ook gewoontjes gaan uitzien. De man mist blijkbaar onderscheidingsvermogen;
krekels en garnalen zien er totaal anders uit, elke vergelijking loopt mank. Wie
zingt trouwens het mooist? De krekel of de garnaal? De vraag is retorisch, dat had
iedere krekellezer wel begrepen.
En toch. Krekel begrijpt hem wel een klein beetje. Garnalen worden met veel
smaak opgepeuzeld en dat wil de kweker ook met krekels beginnen. Hij heeft een
krekelkweekbedrijfje uit de grond gestampt, waar hij nu al 800 kilogram krekels
per maand kweekt, die hij wil verwerken als een soort tussendoortje, een soort
notenreep met krekelmeel. Uit het artikel blijkt gelukkig ook hoeveel meer
krekels waard zijn dan garnalen. Ondanks de aanzienlijke prijsstijging van de
garnalen het laatste jaar (de prijsdaling van de laatste weken buiten beschouwing
gelaten), blijven de prijzen van de garnalen van verre noch van bij in de buurt te
komen van die van krekels. Een kilo gedroogde krekels kost immers 100 euro!
En toch vindt Krekel er maar niets aan. Hij wil niet aangesproken worden als
mijnheer de notenreep en zelfs de prijs van 100 euro per kilo kan zijn ego niet
strelen.
Terloops: onze volgende activiteit is een lezing door Prof. Danny De Looze, die het
heeft over de geheimen van onze darmflora. Krekel is nu al zeer benieuwd maar
ook een beetje ongerust wat prof. De Looze zal weten te vertellen over de invloed
van krekelmeel op de werking onze darmen.
U komt toch ook?
Jullie Krekel
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ALLEMAAL BEESTJES
We weten al lang dat onze darm de verblijfplaats is van bacteriën maar het
is pas sedert de laatste jaren dat er meer en meer inzicht komt in de rol
van deze miljardenpopulatie in het menselijk lichaam. Beetje bij beetje
wordt een tipje van de sluier opgelicht…
Chronische ziekten zoals voedselallergie,
prikkelbare darmen, infecties, astma,
autisme, zwaarlijvigheid en diabetes
worden in relatie gebracht met een
verstoorde darmflora.
Terwijl de wetenschappers nog volop
bezig zijn met het verder ontrafelen van
de rol en de functie van de
darmbacteriën, wordt ook reeds
geëxperimenteerd met behandelingen
die invloed hebben op de darmflora:
dieetmaatregelen, probiotica, antibiotica
en stoelgangstransplantatie.
Topdokter maag-, darm- en leverziekten
Professor dokter Danny De Looze is maag-darm-leverspecialist in het UZ te
Gent. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van Davidsfonds Zottegem. Wij zagen
hem ook in de reeks Topdokters op Vier.
Hij geeft op een bevattelijke manier tekst en uitleg bij de rol van de
darmflora en de huidige behandelingswijzen, met speciale aandacht voor
de tot de verbeelding sprekende stoelgangstransplantatie.
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DE GEHEIMEN VAN ONZE DARMFLORA ONTRAFELD

Allemaal beestjes
de geheimen van onze darmflora beetje bij beetje ontrafeld

prof. dr. Danny De Looze
donderdag 22 november om 20.00 uur
De Woeker
niet-leden: € 12,00
leden Davidsfonds en Markant: € 8,00
leden met activiteitenkaarten: gratis
OK-pas: € 3,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be of
055 31 31 84 (na 18.00 uur).
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekening BE90
4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding ‘Lezing darmflora’.
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OORLOGSSTEMMEN
1914 – 18 in 2018
Honderd jaar na Wereldoorlog I, dat is honderd jaar van zoeken naar
waarom en betekenis geven aan, honderd jaar verwerken en lessen
trekken, wonden likken en littekens koesteren. Elk klein of groot
oorlogsverhaal werd een voedingsbodem, een inspiratiebron voor
oorlogsliederen en protestsongs.
Oorlogsmuziek en protestsongs
In Oorlogsstemmen heeft Guy Verlinde het over de gevolgen van
Wereldoorlog I, aan de hand van anekdotes, oorlogsliederen en gedichten
als ‘In Flanders Fields’.
Daarnaast horen we belangrijke historische tegenstemmen zoals Martin
Luther King en Nelson Mandela. De protestsongs van o.a. Bob Dylan en
John Lennon tonen de kracht van muziek en kunst als verzetsmiddel tegen
gewapende conflicten.
Guy Verlinde
Gentenaar Guy Verlinde ontbolsterde zich tot de nieuwe blues & roots
trots van België. Geïnspireerd door zijn vele muzikale helden ontwikkelde
hij zich tot een zeer begenadigd
harmonica & slide gitarist. Hij
bracht 10 langspelers uit in
evenveel jaar, terwijl hij non-stop
in binnen- en buitenland toert.
Daarnaast is Guy sinds 2012 actief
bij Jeunesses Musicales en Jeugd &
Muziek Vlaanderen.
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VREDESCONCERT
In 2014 ontwikkelde Guy Verlinde
‘Oorlogsstemmen’ in samenwerking
met het In Flanders Fields Museum.
Hij schreef niet enkel nieuwe songs,
maar vertaalde ook gedichten uit WO
I en zette die op muziek.
Guy
Verlinde
speelt
tijdens
‘Oorlogsstemmen’ op een variëteit
aan instrumenten en gebruikt een
oude koffer als basdrum, die symbool
staat voor de vele vluchtelingen die
elke oorlog met zich meebrengt.

Oorlogsstemmen
vredesconcert

Guy Verlinde
woensdag 5 december om 20.00 uur
De Woeker
niet-leden: € 15,00
leden Davidsfonds: € 10,00
leden met activiteitenkaarten: gratis
OK-pas: € 3,00
Inschrijven kan via secretariaat@davidsfonds-oudenaarde.be
of 055 31 31 84 (na 18.00 uur).
Gelieve het verschuldigde bedrag over te schrijven op rekening BE90
4435 6293 2132 van DF-Oudenaarde met vermelding ‘Oorlogsstemmen’.
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CULTUURREIS NAAR HET GROOT HERTOGDOM LUXEMBURG
Van zaterdag 18 tot en met maandag 20 mei 2019 gaan we op bezoek bij
onze kleine buur en toch valt er zoveel te beleven:
wandeling in de stad, bezoek aan de ondergrondse kazematten,
Villa Vauban, boottochtje op de Moezel naar Schengen, bezoek
aan een wijnkelder, rondrit Kirchberg met het Mudam, enz.
In de volgende krekel vindt u het gedetailleerde programma en vanaf dan
kan u zich inschrijven.

CULTUUR IN DE REGIO
Vl@s (info 055 30 41 53)
vrijdag 30 november om 14.30 u. in Ladeuze
“Vrouwen zijn geen mannen, mannen zijn geen vrouwen” door Prof. Johan Mertens
bioloog (UGent)

Filmclub Het Groot Licht
dinsdag 20 november om 20.00 u. in de Woeker
‘Otez-moi d’une doute’ (F-B 2017, 100’)

De Woeker
donderdag 8 november om 20.30 u.
muziek en theater ‘Vriend of vijand’ met Rudi Vranckx, Katarina Vermeulen, Charles
Magtzoam en Serge feys
zondag 11 november om 20.30 u.
muziek ‘Heldentroost’ door het Oudenaards Mannenkoor
vrijdag 16 november om 20.30 u. theater Buzz
zaterdag 17 november om 20.30 u. muziek Tom Clement
woensdag 21 november om 20.30 u.
literatuur Wereldpennen in de Vlaamse Ardennen: Turkije
voordracht door Dirk Vermeiren
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CULTUUR IN DE REGIO
Davidsfonds
Asper (info 09 384 00 19)
vrijdag 9 november om 20.00 u. in de parochiezaal
lezing ‘Rusland’ door Wim Coudenys
Brakel-Lierde (info 0474 57 42 58)
zondag 9 december om 14.30 u. in de Sint-Martinuskerk te Opbrakel
vredesconcert in de sfeer van Kerstmis door het koor Kwimba
Gavere (info 09 384 20 89)
vrijdag 9 november om 19.30 u. in de Sint-Amanduskerk te Eke
muziekkapel van de Marine: Fields of Honor over WO 14-18
vrijdag 30 november om 20.00 u. in GOR, Markt Gavere
causerie ‘Hoe graag mensen leven’ door Wim Distelmans
Kruishoutem (info 0487 20 54 07)
donderdag 15 november om 20.00 u. in POC de kring Kruishoutem
voordracht ‘Zal ik zorgen voor wie ik liefheb? door Trees Coucke
Ronse (info 055 21 80 86)
woensdag 21 en 28 november om 14.00 u. in KSA Glorieux
Gioacchino Rossini, de grootmeester van het Belcanto, uitvoerder Johan
Uytterschaut
Wortegem-Petegem (info 056 68 01 24)
zaterdag 17 november
gegidst stadsbezoek Kortrijk
Zottegem (info 09 328 54 99)
woensdag 14 november om 20.00 u. in de Ridderzaal van het kasteel van
Egmont
lezing ‘De Syrische kwestie’ door Lore Baeten
vrijdag 23 november om 20.00 u. in CC Zoetegem, Hospitaalstraat
hilarische vertelavond ‘Kurtoisie’ door Kurt Van Eeghem over de
etiquetteregeltjes
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MUZE
Het stond te lezen in een verloren hoekje van de krant: honderd jaar
geleden werd Anton Van Wilderode geboren. Laat ons nog even aan hem
denken met één van zijn gedichten.
Krekel koos een gedicht dat Van Wilderode schreef bij een mooie foto
van Jan Decreton van het landschap in Zulzeke.

Landschap
Misschien een landschap dat Sanderus zag.
Vanuit de arreslee, een winterdag
Na lichte sneeuwval die de dingen laat
Gebeuren in hun voorgeschreven staat.
Een stilstaand oponthoud. Namiddaglicht
Volgt de geleding van het vergezicht
En vult een spoor van voeten op het pad
Naar de gastvrijheid van een kleine stad.
De lucht gelijk een stolp van melkwit glas
Staat op de broosgestolde waterplas
En sluit de overmoed van wangeluid
Ternauwernood voor enkele uren uit.
Het tweespan aan het strakgetrokken koord
Zet onverwacht gehaast zijn reisweg voort
En ongewogen blijven langs de baan
De donkere wolkjes van de wilgen staan.
Uit :” Daar is maar één land dat mijn land kan zijn” uitg. Lannoo en Davidsfonds
1984.
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