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Verantwoordelijke uitgever

De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en
actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum
Oostende vzw.
De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door
de bijdragen van de lezers en de publicaties
van de Oostendse vrijzinnige verenigingen HVV/
HV; HVV/OVM; VJOC De Kim; Vermeylen
fonds
Oostende; Willems
fonds Oostende; UPV Kern
Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge,
Vrienden van het Gemeenschaps
onderwijs
Oostende en het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd
Oostende.
Ondertekende artikels die in de Fakkel
krant
worden opgenomen drukken niet noodzakelijk het
standpunt uit van de Vrijzinnige gemeenschap. De
redactie eigent zich het recht toe de publicatie van
ingezonden artikels te weigeren of in te korten.
Wie op zondagmorgen komt aperitieven of
deelneemt aan eender welke activiteit ingericht
door het VLC Oostende vzw of door de Grijze
Geuzen Oostende is verplicht over een lidkaart
met lidnummer te beschikken en die ook op zak
te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel
weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven
op rekeningnummer BE63 0010 7861 1708
(BIC GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend
Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld
duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw
oud lidnummer, uw geboortedatum, uw telefoon
nummer en geef ook aan of u al dan niet een
Fakkelkrant wenst te ontvangen. In de toekomst
zullen regelmatig controles plaatsvinden van de
lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en
bijdragen kunnen overgemaakt worden op volgend
adres:
VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”
Kazernelaan 1 - 8400 Oostende
Tel: 059 50 10 40
E-mail: vlc.geuzetorre@skynet.be
Website: www.vlcdegeuzetorre.be
BTW nummer BE 0412.094.107
Het secretariaat is elke werkdag open
van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Edgard Brunet p/a Kazernlaan 1, 8400 Oostende
Tel. 059-50 10 40
vlc.geuzetorre@skynet.be
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Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens
bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand
dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend
Centrum Oostende vzw.
Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te
informeren over de activiteiten van de diverse
vrijzinnige verenigingen. Overeenkomstig de wet tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek
kennis geven van uw gegevens in ons bestand en
ze eventueel corrigeren.

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2021
Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór
de eerste woensdag van de even maanden!
• maart-april: vóór woensdag 3 februari
• mei-juni: vóór woensdag 7 april
• juli-augustus: vóór woensdag 2 juni
• september-oktober: vóór woensdag 4 augustus
• november-december: vóór woensdag 6 oktober

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw
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Bescherm je tegen virussen

De Geuzetorre” blijft tijdens de Covid-19 pandemie voorlopig gesloten
voor het VLC zondagmorgenaperitief. Ook op het secretariaat hanteren
we ofwel permanentie per e-mail, ofwel gewijzigde openingsdagen en
-uren. Hou onze website of onze Facebook account in de gaten voor het
laatste nieuws!
U ontvangt deze Fakkelkrant maar u hebt uw lidgeld nog niet
gestort? Aarzel dan niet en steun het VLC: vraag de speciaal toe
opgestelde overschrijvingsformulieren op het secretariaat, op het
zondagmorgenaperitief of bij één van de bestuursleden.
Storten kan op het rekeningnummer IBAN BE63 0010 7861 1708. Graag
met vermelding van uw telefoon- of GSM-nummer en geboortedatum.
De Bar van het VLC werkt voor het VLC Aperitief op zondagmorgen met
vrijwilligers. Hebt u zin om eens een handje te komen toesteken? Neem
dan onverwijld contact op met het secretariaat!
De hall van het VLC staat ook steeds ter beschikking van kunstenaars
die hun werk tentoon willen stellen voor de vrijzinnige gemeenschap.
Geïnteresseerden kunnen vrijblijvend contact opnemen met het secretariaat
tijdens de kantooruren (8.30-12.30 uur en 13.30-16.30 uur). Ook voor
alle inlichtingen omtrent morele dienstverlening, plechtigheden, lidgelden,
enz. kunt u steeds terecht op het VLC Secretariaat: Kazernelaan 1 te
8400 Oostende, op tel. 059 50 10 40 of mail vlc.geuzetorre@skynet.be.
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HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

LIDMAATSCHAP 2021
BERICHT AAN ALLE BEZOEKERS
VAN DE GEUZETORRE

Door de onzekere situatie waarin
we ons vandaag bevinden en het
gebrek aan een duidelijk perspectief
voor de nabije (en misschien zelfs
de verre?) toekomst is het voor
iedereen moeilijk om plannen
te maken. Het twee
maandelijks
karakter van deze Fakkelkrant zorgt
er bovendien voor dat we lang op
voorhand zouden moeten kunnen
inschatten hoe de toestand er op
het moment van ver
schijnen zal
uitzien. Onze lezers zullen begrijpen
dat zoiets onmogelijk is in deze
barre tijden.
We zien ons dan ook genoodzaakt
om alle activiteiten in “De Geuze
torre” tijdens de maanden januari
en februari “onder voorbehoud” te
plaatsen tot er nieuwe richtlijnen
komen van de overheid. Hetzelfde
geldt meteen ook voor de openings
uren van het secretariaat. Als de
situatie het toelaat kunt u opnieuw
“fysiek” terecht in de kantoren, in
het andere geval houden we de
deuren nog even gesloten. Er is geen
telefonische permanentie, maar
u kunt met vragen steeds terecht
op info@vlcdegeuzetore.be. We
houden u ook op de hoogte via onze
website www.vlcdegeuzetorre.be,
op onze Facebook pagina of ad
valvas.
Hopelijk kunnen we in de volgende
Fakkelkrant beter nieuws brengen
en kunnen we gerichtere info mee
geven omtrent onze activiteiten.
Hou het veilig en vooral … hou vol!
De redactie
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De Raad van Bestuur wil alle VLC leden die
reeds hun lidgeld voor het werkingsjaar
2021 voldeden van harte bedanken! Wie
nog niet tot storting overging willen wij
vragen dat zo spoedig mogelijk te doen
door storting van 5 euro op rekening
nummer BE 63 0010 7861 1708 van het
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende,
Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Speciale
overschrijvingsformulieren zijn ook altijd
verkrijgbaar op het secretariaat tijdens
weekdagen en op het VLC aperitief op
zondagmorgen.
Wie lid wordt krijgt het hele jaar door
de tweemaandelijkse Fakkelkrant, heeft
toegang tot het zondagmorgenaperitief
van het VLC en onderschrijft meteen de
“akte van vrijzinnigheid”. 55–plussers
worden bovendien automatisch lid van
de Grijze Geuzen. Maak vandaag nog
gebruik van het overschrijvingsformulier,
maak familie, vrienden of kennissen lid
en steun zo de vrijzinnige gemeenschap
in Oostende!
De verwerking van de lidgelden is
een flinke administratieve klus. U

kunt onze taak ver
gemakkelijken
door zo snel mogelijk te storten!
Wij zorgen er voor dat u omstreeks
eind januari 2021 uw lidkaart krijgt
toe
gestuurd per post. Tot zolang
blijft uw lidkaart 2020 geldig!

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE
Contacteer Conny Verkest, moreel
consulent Henri Serruys zieken
huis,
op het nummer 059 55 52 62 of via
conny.verkest@azsintjan.be.

MOREEL CONSULENT IN
DE GEUZETORRE OOSTENDE
Wenst u hulp bij het invullen van uw nega
tieve wilsverklaring of wenst u meer infor
matie over alle mogelijke aspecten van een
waardig levenseinde, neem dan contact op
met huisvandeMens Brugge op het nummer
050/33.59.75 of via brugge@demens.nu
Tijdens de coronacrisis wordt de dienst
verlening gegarandeerd per mail en per
telefoon.

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

Er is leven na corona (2)
Wekelijks gemiddelde, laatst bijgewerkt op 10 december 2020:
• 2163 dagelijkse besmettingen;
• 189 dagelijkse opnames;
• 97 dagelijkse overlijdens;
kan ik lezen van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

Verder hebben we geen andere zomeractiviteiten kunnen
plannen, en kunnen we nog steeds niets in het vooruitzicht stellen
(lees artikel van de redactie onder de rubriek 'Hoog van de toren
geblazen' in deze Fakkelkrant).
Maar er is leven na Corona.

Beste vrienden van de Geuzetorre,
In de Fakkelkrant van mei - juni 2020 schreef ik volgende bijdrage:
“Een kleine drie maanden terug, rond 1 januari, gaven we iedereen
die ons dierbaar en lief was een flinke dikke zoen, een stevige
handdruk, of een ferme knuffel, met de toepasselijke woorden
"en vooral een goede gezondheid!”
Hoe ongelooflijk kan het tij keren op zo'n korte tijd?
Op vrijdag 13 maart hebben we de deuren van het VLC De
Geuzetorre moeten sluiten voor het grote publiek en werd de
geplande "Fiesta Colombiana" uit noodzorg afgelast. Ruim
250 liefhebbers zagen een leuke avond in het water vallen en
kregen huisarrest om zich te beschermen tegen een volledig
nieuw en verraderlijk, wild om zich heen grijpend coronavirus.
Thans zitten we met z'n allen geïsoleerd thuis, luisteren we naar
de nieuwsberichten en volgen we de raad op van viroloog en
wetenschapper Marc Van Ranst. Maggie De Block, minister van
Sociale zaken en Volksgezondheid, schrijft geschiedenis met haar
slogan "Blijf in uw kot, ik meen het, hé!"" ...
Vandaag, 10 december, zijn we een zevental maanden verder, en
wordt tijdens het programma Villa Politica, in de kamer vragen
gesteld over 'het toekijken op het naleven van de coronamaat
regelen vooral tijdens de komende feestdagen'.
Beste mensen, wat een roll-on, roll-off van maatregelen zijn er
ondertussen ons niet opgelegd: 15 contacten met onze mede
mens, dan 4, dan één knuffelcontact, scholen dicht met thuis
onderwijs, scholen weer open, winkels en horeca dicht, winkels
weer open, niet essentiële winkels dicht, kappers dicht, open,
dicht, enz. ...
Ook het zondagmorgen aperitief in ons VLC is deze zomer twee
wekelijks kunnen doorgaan, mits het nemen van strenge voor
zorgsmaatregelen: handen ontsmetten, langs die deur binnen,
langs andere deur buiten, mondmasker enkel aan tafel af, blijven
zitten en bezoekformulier invullen ...

Terwijl ik deze tekst intoets, kijk ik af en toe uit mijn raam naar het
strand en de zee en de mensen die er wandelen, alleen of met
twee, netjes op afstand van anderen, genietend van het mooie
weer en de gezonde lucht vol met jodium. Ik merk een jonge
man op die met zijn voet in het harde zand volgende boodschap
schrijft: "I love you Kiara" gevolgd door een hartje. Wat moeten
we hiervan denken? Mag hij in deze corona tijd zijn liefje niet zien,
niet knuffelen? Kijkt zij ook ergens uit het raam naar hem? ...
Hoewel velen de eindejaarsfeesten, tijdens deze tweede corona
golf, in beperkte kring zullen vieren, is er toch wat licht tijdens deze
donkere dagen. Allen hebben we immers onze hoop gesteld in een
vaccin die ons moet beschermen tegen het coronavirus covid-19.
Iedereen ingeënt hopen we ons leven, voor corona, opnieuw
verder te kunnen zetten, zonder huidhonger, met knuffels, zonder
schrik om besmet te worden, en vooral opnieuw een bezoekje
kunnen brengen aan de Geuzetorre om deel te nemen aan één
van de vele activiteiten, ook van de Grijze Geuzen, of van onze
zusterverenigingen. Activiteiten, evenementen, tentoonstellingen,
spreekbeurten, kaartnamiddagen, brei en scrabble onderonsjes,
zondagmorgen aperitief ... want er is een leven na corona.
Ik wens iedereen, zoals elk jaar, een goede gezondheid zowel
fysiek als mentaal. Want het voorbije jaar hebben we weer eens
geleerd hoe belangrijk ons welzijn is. Ik wil ook nog eens stil
staan bij het verlies van drie van onze bestuursleden in 2020,
namelijk de heer Jean Pierre Strumane, gewezen voorzitter VLC
en de Grijze Geuzen, de heer Georges Wittouck, bestuurslid GG,
leider koersbal en petanque, de heer James Piolon, bestuurslid
GG en quizmaster. Alle drie jarenlang gedreven en gemotiveerde
medewerkers van onze vereniging.
Tenslotte wil ik eindigen met de woorden van Martine Tanghe:
"Houd moed, het komt allemaal goed."
Nog dit: onze steeds succesvol gesmaakte nieuwjaarsreceptie
hebben jullie allemaal te goed!
Edgard Brunet,
voorzitter VLC Oostende
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OPINIE

“Waar sta ik?”
Zich positioneren in de maatschappij is een permanente
opgave. Herakleitos had gelijk: alles verandert, alles beweegt.
Mijn omgeving en ikzelf. Lang heb ik vol gehouden dat
het onderscheid dat gemaakt wordt tussen links en rechts
achterhaald is. Het is een onderscheid dat voor mij, die
volwassen werd in een door de CVP gedomineerd Vlaanderen
in de jaren ’60, toen duidelijk was: links was wie liberaal
(vrijheid) of socialist (gelijkheid) was én vrijzinnig, of laat ons
zeggen onkerkelijk. De dogma’s van de Rooms-Katholieke
Kerk niet aanvaarden. Toen ook was er reeds een discussie
tussen liberalen en socialisten, ik heb het genoeg meegemaakt
in het Humanistisch Verbond. Maar vrijzinnigen waren niet
rechts. Vandaag nog huiveren veel vrijzinnigen voor het etiket
“rechts”. Dit ter inleiding.

diversifiërende context”. Hij raadde de lectuur aan van het
boek “Leraren opleiden in een superdiverse samenleving”
(2019). Daarin wordt gepleit voor een aanpak die leerlingen
met alle mogelijke origines de weg moet wijzen naar het
beter opklimmen van de maatschappelijke ladder. Een
terechte verzuchting. Ons huidig onderwijs zou dat in de
weg staan. Het “inclusieve curriculum”, waarbij integratie
centraal staat, moet weg. Het gewenste alternatief is een
“democratisch curriculum”, waarin alle burgers zich moeten
kunnen herkennen. “Sociaal leren” moet ingang vinden,
waarbij veel aandacht moet gaan naar thema’s als racisme,
man-vrouwverhoudingen en kolonialisme. Er moet voorzichtig
omgegaan worden met de gevoelens van allochtone leerlingen
(vergeef mij het woord).

Twee zaken hebben mij deze week tot een ander inzicht
gebracht. Eén: een artikel van Chris Ceustermans in
“Doorbraak” (voor velen rechtse uitgeverij, al mag ook
Othman El Hammouchi zijn onzin verspreiden bij dit medium).
Terzijde: Ceustermans is een oud-journalist van De Morgen.
Twee: een definiëring door Ivan De Vadder, VRT-journalist in
Via Politica. En vermits ik van Jaap Kruithof (zeer links) in
mijn studies Moraalwetenschap heb geleerd dat men slechts
een zinnig gesprek kan voeren indien de begrippen die men
gebruikt duidelijk gedefinieerd zijn, en ik graag met mijn tijd
mee ga, wat niet steeds gemakkelijk is, leg ik mij neer bij de
nieuwe evidentie: wie strijdt tegen opwarming van de aarde,
voor afbouw van kernenergie en
voor een multiculturele samenleving
is, die is links, wie voor behoud
van kernenergie is en kritisch is
voor migratie en multiculturaliteit,
is rechts. Ik neem dus die trendy
definities aan. Dat heeft De Vadder
mij duidelijk gemaakt.

Essentieel voor een leefbare superdiversiteit is dat de
leerkracht de vaardigheid moet hebben om het perspectief
van zijn (alle) leerlingen in te nemen. In die context moet hij/
zij/het bepalen of een onderwerp als mohammedcartoons
of homoseksualiteit geschikt is voor bespreking. Eerst een
veilige context creëren, dan verder gaan met een onderwerp.

En dan het artikel van Ceustermans
met als titel “Veilige sfeer bepleit
in
Vlaamse
lerarenopleiding”,
ondertitel “Verdraagzaamheid of
lafheid?”. Onderwijs en verdraag
zaamheid, meer begrippen zijn niet
nodig om mijn aandacht te wekken.
De auteur heeft een bijscholing
gevolgd aan de Universiteit
Antwerpen, waar hij een avondles
bijwoonde over “de school in een
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“Op het eerste gezicht lijkt de aan Vlaamse leerkrachten
voorgestelde methode redelijk”, schrijft Ceustermans. Maar,
argumenteert hij verder, op die wijze legt men de mogelijkheid
om homoseksualiteit of de evolutietheorie te bespreken in de
handen van de minst verdraagzame leerlingen, of de brutaalste.

OPINIE

“De school als ruimte van
vrijheid en debat dreigt zo te
verzanden tot een gedeelde
ruimte van taboes. In steden
als Brussel is dat al volop
het geval”, gaat de auteur
verder. “Eigenlijk bepleiten de
‘progressieve’ pedagogen een
toegepaste vorm van lafheid
en het plooien voor hen die
kabaal maken”. Plus dat de
voorbeelden (“kapstokken”)
die aangehaald worden in
het hogervermelde boek erg
eenzijdig zijn: de houding van
Israël tegen de Palestijnen
wordt aangeklaagd, terwijl er
geen woord is over wat de
Palestijnen gedaan hebben.
Dus, zegt Ceustermans, er
speelt blijkbaar een militantpolitieke kaart mee.
Voor vrijzinnigen is dit
allemaal een tendens waarover we grondig moeten nadenken.
De lezer weet dat niemand het met mij eens moet zijn (dit
behoort tot de grondhouding van een vrijdenker), maar ik ben
bezorgd. Als de redenering van de docent aan de Universiteit
Antwerpen klopt, zou de leraar evengoed rekening moeten
houden met de (voor)oordelen van de leerling die het VB
aanhangt. Ook wanneer dit racistisch is. Een vrijzinnige mag
geen taboes koesteren. En wetenschap mag niet wijken voor
godsdienstige overtuigingen. Wanneer “respect” synoniem
staat voor het zwijgen over controversiële onderwerpen, zijn
we verkeerd bezig.
De “superdiversiteit” die door linkse, “progressieve” (nog zo
een term, wie kent de toekomst, want de term verwijst naar
vooruitgang) mensen wordt gekoesterd heeft geen respect
voor de waarden die generaties doorgegeven zijn door onze
voorouders (de traditie). En dat wij traditie niet zomaar moeten
aanvaarden is zeker juist. Maar het kind (de waarden van de
Verlichting o.a.) met het badwater (de diverse samenstelling
van onze maatschappij) weggooien is verkeerd en dom. Als
ik wil verhuizen naar Saoudi-Arabië en daar blijvend deel wil
uitmaken van die samenleving, moet ik respect opbrengen
voor hun waarden en traditie. Anders blijf ik beter weg. Ik

weet het, wij zouden de zaken moeten beoordelen vanuit
ons Westerse perspectief, dus verdraagzaam zijn tegenover
andersdenkenden. Maar dit is wat anders dan plat op de buik
gaan voor wie onze waarden niet respecteert. Ieder mens
verdient een gelijke kans in het leven (een utopie), maar ik
wens niet verdrukt te worden door wie mijn huis betreedt. Ik
wil iedereen welkom heten, maar de voeten moeten geveegd
worden voor het binnentreden. Ik wil niet zo ver gaan als
Eric Zemmour, de Franse conservatief die pleit voor het oude
gebruik dat wie het land binnenkomt om te blijven, een Franse
naam moet aannemen (Aznavourian heette oorspronkelijk
niet Charles), maar respect mag gevraagd worden voor onze
waarden. Ook in het onderwijs dat we adogmatisch willen.
Als je mij nu, na het lezen van dit opiniestuk, rechts wil
noemen, voor mij o.k. Een etiket blijft slechts kleven zolang
de lijm houdt.
Luc Bentein
22.11.2020
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Grijze Geuzen moeten ook 2021
inzetten met beperkt programma
Wat wij niet voor mogelijk achtten in maart
2020, is jammer genoeg werkelijkheid
geworden. Het corona beestje heeft al
onze activiteiten laten stopzetten en het
ziet er naar uit dat we nog een tijdje enkel
zullen moeten leven in de hoop dat het
spoedig verbetert en wij min of meer
opnieuw zouden kunnen overschakelen
naar het normale leven. Komt daarbij
dat onze Grijze Geuzen zwaar werden
getroffen door het heengaan van twee
van onze sterkhouders – Georges
Wittouck en James Piolon – die we op
een andere plaats in deze fakkelkrant
herdenken.
Voor de komende maanden, januari
en februari, hebben de Grijze Geuzen
echter een programma klaar dat echter
enkel onder voorbehoud kan worden
aangekondigd, rekening houdend met de
voorschriften inzake veiligheid.
De vaste activiteiten zouden we proberen
terug op te starten in januari. Het breien
en de scrabble zouden de spits afbijten.
De data zijn op een andere plaats in dit
blad aangekondigd onder voorbehoud.
Ook de lichaamsbeweging zou
eventueel terug opstarten vanaf maan
dag 18 januari 2021. Uiteraard zou er
nog gewerkt worden in twee groepen,
die elk om de 14 dagen aan de beurt
komen. De verantwoordelijke – Monique
Vanhoutte – zal al de leden van de
turngroep met een mailtje of telefonisch
persoonlijk verwittigen.
Wat de manillenkaarting betreft,
vrezen we dat gezien de grootte van de
groep, er nog in januari geen groen licht
kan worden gegeven. De rangschikking
van midden maart 2020 is afgesloten
en zoveel als mogelijk uitgedeeld. Indien
toegelaten zouden we opnieuw van start
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kunnen gaan op woensdag 10 en 24
februari met inschrijving vanaf 13u30
tot 13u50.

DATA SCRABBLENAMIDDAGEN
JANUARI – FEBRUARI 2021

• donderdag 7 januari
• donderdag 21 januari
• donderdag 4 februari
• donderdag 18 februari
Aanvang telkens om 14.00 u stipt.

Ook Freds Cookclub op donderdag
morgen – onder leiding van Patrick
Pottier – laat voor de eerstvolgende
maanden de potten en pannen nog even
in de kast staan. Van zodra hier het licht
op groen komt te staan zal Patrick wel
zijn mensen vragen om hun koksmuts te
strijken en op te zetten.
Het koersbal op maandag en de
maandelijkse quiz zijn voorlopig
opgeschort. Het verlies van onze
betreurde verantwoordelijken Georges
en James laten ons nog niet toe om
deze activiteiten terug op te starten. Het
bestuur van de Grijze Geuzen zal hiervoor
zo snel mogelijk een oplossing zoeken.
Verder hebben we diverse occasionele
activiteiten klaar zoals op 8 februari
de traditionele bingonamiddag en op
vrijdag 26 februari de reeds vroeger
aangekondigde film Mama Mia.

DATA BREINAMIDDAGEN
JANUARI – FEBRUARI 2021

• dinsdag 5 januari
• dinsdag 12 januari
• dinsdag 19 januari
• dinsdag 26 januari
• dinsdag 2 februari
• dinsdag 9 februari
• dinsdag 23 februari
Aanvang telkens om 14.00 u stipt.

In maart voorzien we een bezoek aan het
Ensormuseum en een Entertainmentnamiddag met muziek en film. Ook een
digi-reisreportage over Sri Lanka
wacht op ons in het voorjaar.
In elk geval houdt het bestuur van de
Grijze Geuzen er aan om al haar leden
en deelnemers aan de activiteiten
een beter en zeker een gezond 2021
toe te wensen en hopen we op een
spoedig weerzien.
Lieven Brusseel,
voorzitter Grijze Geuzen

Let wel: Deze namiddagen kunnen
enkel doorgaan wanneer de voor
schriften opgelegd door het bestuur
V. L. C. betreffende Corona, het toe
laten om de lokalen van de Geuze
torre te betreden.
Neem daartoe contact op met de
verantwoordelijke voor :
• Scrabbel: Rotsaert Marcel
059 26 61 48 of 0473 51 73 29
• Brei: Quintens Magda
059 26 61 48 of 0470 07 41 24

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Activiteitenprogramma Grijze Geuzen
De activiteiten zijn onder voorbehoud en gaan enkel door indien de maatregelen het toelaten.
JANUARI 2021

Dinsdag

05/01

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Donderdag

07/01

14u00

Scrabble

Marcel Rotsaert

059 26 61 48

Dinsdag

12/01

14u00

Breien

Maandag

18/01

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

19/01

14u00

Breien

Donderdag

21/01

14u00

Scrabble

Maandag

25/01

10u00

Lichaamsbeweging B groep

Dinsdag

26/01

14u00

Breien

Lydia De Ridder

059 70 49 78

Lieven Brusseel

059 80 60 29

FEBRUARI 2021

Maandag

01/02

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Dinsdag

02/02

14u00

Breien

Donderdag

04/02

14u00

Scrabble

Maandag

08/02

10u00

Lichaamsbeweging B groep

08/02

14u30

Bingo

Dinsdag

09/02

14u00

Breien

Woensdag

10/02

13u30

Manillen

Donderdag

18/02

14u00

Scrabble

Maandag

22/02

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Dinsdag

23/02

14u00

Breien

Woensdag

24/02

13u30

Manillen

Vrijdag

26/02

14u30

Filmnamiddag Mama Mia
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De occasionele activiteiten:
EEN NIEUWE START EN HET IS
METEEN … BINGO.

Na onze gedwongen lange rust
periode starten we met de occasionele
activiteiten met onze traditionele eerste
bingo-namiddag. Deze gaat door op
maandag 8 februari met start om 14u30.
Zoals gewoonlijk worden de deel
nemings
formulieren verkocht aan € 1
(met een maximum van twee blaadjes
per persoon). Onze bingo-meester zal
met de nodige waakzaamheid opnieuw
alles in de goede banen leiden. Wie het
eerst de bovenste rij vol krijgt wint € 5.
De gelukkige die het volledige blad als
eerste mag aankruisen, die loopt met
de rest van de pot naar huis. En dan is
er koffie …. Na de pauze krijgen we
nog een tweede ronde en laten we de
trommel opnieuw volop draaien op zoek
naar een nieuwe gelukkige winnaar.

Het verhaal gaat over Sophie en haar
moeder Donna, die op een klein Grieks
eiland wonen, alwaar Donna een eigen
taverne runt. Sophie staat op het punt te
trouwen met haar jeugdliefde Sky en wil
dat haar vader haar weggeeft als bruid.
Haar moeder heeft haar als een single
parent opgevoed en praat niet over haar
verleden. Sophie ontdekt dat ze drie
mogelijke vaders heeft. Om erachter te
komen wie de echte vader is, nodigt ze
ze alle drie uit op haar bruiloft. Zo worden
wij meegesleept in een verhaal vol humor,
vriendschap en liefde met uiteraard een
gelukkige uitkomst.

zullen we met hun meest bekende acts
en optredens, aan het werk zien. Ook
dansmuziek uit de 50er en 60er jaren
zoals tango, cha-cha-cha, quick-step en
trage wals zullen te horen en te zien zijn
en als de omstandigheden het toelaten,
zullen we ruimte en plaats voorzien,
zodanig dat de dans
lief
hebbers hun
beste beentje zouden kunnen voorzetten.

Alvast een niet te missen namiddag
waarbij we weer met volle teugen
zullen mogen genieten van de talenten
van idolen uit onze vroegere, mooie en
onvergetelijk tijden.
De film is voorzien van ondertiteling. De
voorstelling vangt aan om 14u 30.

WOENSDAG 24 MAART 2021
THAT’S ENTERTAINMENT
(onder voorbehoud)
VRIJDAG 26 FEBRUARI 2021
FILMVOORSTELLING VAN
DE MUSICAL MAMA MIA
(onder voorbehoud)

In deze musical worden liedjes van ABBA
gebruikt om het verhaal aan elkaar te
lijmen. Tien liedjes van hen worden in
het spektakel gezongen en op gedanst.
Wereldhits zoals onder meer Super
Trooper, Dancing Queen, Thanks for the
music, The winner takes it all en uiteraard
Mama Mia worden gebruikt.
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De Grijze Geuzen Oostende presenteren
op 24 maart 2021 een spetterende
show-namiddag met beelden van
prachtige en kleurrijke shows uit de
beroemdste musichalls en cabarets zoals
De Lido van Parijs en de Moulin Rouge.
Daarnaast ook onvergetelijke scenes uit
bekende muzikale films. Ook slapsticks,
sketches, burleske en absurde humor
komen aan bod. Onvergetelijke artiesten
zoals Fred Astaire, Rita Hayworth, Fats
Domino, Frank Sinatra en nog veel meer

Aanvang: 14.00 stipt

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Beste Kaartersvrienden,
Toen we in maart laatstleden genoodzaakt waren om de kaart
namiddagen in het VLC op te schorten als gevolg van de Covid-19pandemie, had niemand onder ons gedacht dat deze toestand zo
lang zou duren. Wij waren er van overtuigd dat de activiteiten na de
zomer zouden kunnen hervatten en al onze hoop was er dan ook
op gevestigd om de manillenprijskamp te verlengen tot december
en zo bij het einde van het kalenderjaar af te sluiten.
De evolutie in het indijken van het vervelende beestje heeft het
echter anders gewild en zo zijn we dan ook verplicht om de prijs
kamp af te sluiten en de prijzenpot uit te delen op basis van de
rangschikking van de laatste kaartnamiddag halfweg maart 2020.
Uiteraard is de prijzenpot iets geslonken gezien bijna een derde
niet is gespeeld en er dus ook geen inleg meer is. Toch hebben
wij geprobeerd om een groot deel van het deelnemersveld te laten
mee delen van de pot.
Uiteraard zijn er een aantal mensen die te veel speeldagen hebben
gemist en aldus uit de boot vallen. In bijlage geven we jullie ook
nog even de laatste rangschikking.
Wij hopen zo snel mogelijk terug te kunnen opstarten en zullen dan
vertrekken met een blanco stand en een propere lei.
De huldiging van het podium zullen wij dan ook ten gepaste tijde
doen in het VLC. Wij hebben eraan gehouden om de gevulde
omslagen persoonlijk te bezorgen omdat wij het niet opportuun
vinden om geld via een brief op te sturen. Wie te ver woont brengen
we op de hoogte en houden we de omslag in bewaring.
Wij hopen dat wij op deze wijze de juiste beslissing hebben
genomen in deze ondankbare omstandigheden, hopen op een
spoedige hervatting van de kaartnamiddagen en jullie weerzien.
Lydia De Ridder & Lieven Brusseel

Plaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

Naam

Hooge Bernard
Casteleyn Magda
Puystiens Ronald
Vandenberghe Roel
Popelier Julien
Denizelles Gilbert
Vanhee Robert
Vandamme Jean
Vanderwal Liliane
Lambrecht Robert
Hoste Ronny
Colpaert Annie
Vanduyver Renée
Lootens Laurent
Brusseel Lieven
Declerck Marie Therèse
Dudal Roland
Perard Marcel
Schoolmeester Ingrid
Troubleyn Gerard
Peys Alice
Van Cauwenbergh Rob
Marcelis Marina
Vanbillemont André
Vanderwal Diane
Strumane Jacky
Rau Roger
Keters Leona
Capitaine Nicole
Vanroose Redgy
Zwaenepoel André
Dutrieue René
Hinderyckx Eddy
Pierre Milo
Myle Carine
Kerremans Eddy
Dewulf Françoise
Week Georges
Janssens Maurice
Devriendt Luc
Deschacht Christiane
Dutreeuw Marie Louise
Buffel Freddy
Vanhecke Edith
Havermaet Pierre
Keters Yolande
Pieters Roland
Deridder Lydia
Vyncke Yvonne
Vanhyfte Winny
Delhougne Raoul
Vanoutryve Georges
Puystiens Dorine
Lauwereyns Nadine
Dumarey Daniel
Retz Janie
Derycke Freddy
Van Leuvenhaege Erna
Buysschaert Marc
Rouckhout Kris
Hondeghem Marc
Boeyden Steve
Vandeputte Jean Marie
Delanghe Ivan
Geeraerts Sonja
Claus Marianne

Gespeelde
part.

Gewonnen
part.

Totaal
punten

42
42
42
42
42
42
42
42
39
42
42
42
42
39
36
42
42
42
42
42
39
42
42
42
42
42
42
42
42
42
36
42
39
42
39
39
39
42
42
42
36
39
36
39
36
36
39
36
27
36
33
36
27
39
30
21
21
15
21
24
15
12
6
3
3
6

29
29
29
27
27
27
27
27
27
26
25
24
24
24
24
23
23
22
22
22
22
22
21
21
21
20
20
20
20
20
20
19
19
19
19
19
19
17
17
17
17
16
16
16
16
16
14
14
14
13
13
12
12
11
10
9
9
7
6
5
5
4
3
3
2
1

4897
4794
4675
4848
4786
4774
4743
4640
4239
4700
4484
4530
4521
4313
4008
4550
4296
4570
4562
4417
4203
3703
4455
4178
4151
4475
4460
4338
4259
4066
4021
4538
4211
4134
4134
3993
3829
4020
3909
3765
3429
3928
3881
3796
3474
3292
3893
3237
2917
3412
3036
3172
2812
3263
2430
2030
1993
1479
1857
2062
1539
1098
658
388
377
446
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OVM

Krokusfeest 2020
Het krokusfeest 2020 heeft heel wat
voeten in de aarde gehad en dat
natuurlijk door de Corona pandemie.
Oorspronkelijk stond het lentefeest voor
6-jarigen gepland op zaterdag 21 maart
in het VLC De Geuzetorre maar dat kon
door de lockdown niet doorgaan. We
verplaatsten het feest dan maar naar
zaterdag 24 oktober zij het dan zonder
ouders, familie, enz… enkel de kinderen
van de verschillende scholen. Door de
verslechterende situatie werd het dan
ook stilaan onmogelijk om het zelfs
op deze manier te organiseren. Dat is
allemaal heel jammer maar sommige
dingen hebben nu éénmaal voorrang.
De leerkrachten zedenleer bleven echter
niet bij de pakken zitten en zetten elk op
hun eigen manier en in hun eigen school
de feestelingen in de bloemetjes. Zo
hebben ze allemaal toch nog even hun
“momentje” gehad. Het resultaat ziet u
op de fotocompilatie.
Verder kunnen wij door de huidige
corona crisis geen andere activiteiten
plannen. De auditie voor het FVJ 2021,
het joelfeest in combinatie met “Music
for life” vervallen dus zeker. We wachten
de situatie af om na nieuwjaar eventueel
activiteiten te kunnen organiseren.
Volgende activiteiten zijn nog gepland :
• Creanamiddag: woensdag 17.02.2021
• Krokusfeest: zaterdag 20.03.2021
We informeren jullie later of en hoe deze
activiteiten nog kunnen doorgaan.
Zorg voor jezelf en denk aan een ander!
Alain Cools
Voorzitter OVM Oostende
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IN MEMORIAM

In deze rubriek wil de raad van Bestuur van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw een laatste hulde brengen
aan overleden geestesgenoten en haar medeleven betuigen aan de getroffen families.

Bedroefd en met grote verslagenheid moesten wij af
scheid nemen van 2 uitermate verdienstelijke mede
werkers en bestuursleden.

Georges Wittouck

James Piolon

Geboren te Roeselare op 27 mei 1943 en onverwacht
overleden in het AZ Sint-Jan te Brugge op 26 oktober
2020.

Geboren op 28 december 1945 en na een kortstondige
ziekte overleden op 4 november 2020 in het AZ Damiaan
te Oostende
James was in onze middens ook sinds vele jaren bestuurs
lid. Hij was de laatste jaren de hoofdverantwoordelijke
voor de Quiz
namiddagen. Maar ook buiten de quiz
namiddagen was hij steeds een bezige bij en helpende
hand. Tevens was hij bestuurslid en medevoorzitter van
de SARO, de Senioren Advies Raad Oostende, en tijdens
de week van de senioren ook de medeorganisator van de
seniorenquiz. Gedreven als altijd was James ook mede
werker en bestuurslid van het Fonds Danick Minne voor
arme kinderen te Oostende. In James verliezen wij niet
alleen een altijd opgewekte en grote medewerker, maar
tevens ook een hechte en trouwe vriend.
Aan de familie van James bieden wij ook de betuiging
van onze oprechte deelneming.
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Wij mochten Georges gedurende talrijke jaren waarderen
als een gedreven bestuurslid en verantwoordelijke van
het Koersbal en de Petanque namiddagen, maar ook
als een steeds rustige en wel doordachte medewerker
aan alle activiteiten ingericht door de Grijze Geuzen. In
Georges verliezen wij een echte vriend en een groot
mens.
Aan zijn echtgenote Nicole en de familie betuigen wij
onze oprechte deelneming in het plotse verlies.

Mevrouw Estella Fabri

Weduwe van de heer André Volbrecht. Geboren te
Oostende op 25 september 1929 en aldaar overleden
in het AZ Damiaan op 2 november 2020. De crematie
en asverstrooiing vonden plaats in beperkte familiekring

WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender januari – februari 2021
JANUARI

FEBRUARI

DINSDAG 7 JANUARI ∙ 20 uur

DONDERDAG 4 FEBRUARI ∙ 20 uur

DONDERDAG 16 FEBRUARI

Concert
Symfonieorkest Vlaanderen
'Mozart in Praag'
Solist: Josef Spacek, viool.
Abonnementenactie.
Concertgebouw Brugge

Concert
Symfonieorkest Vlaanderen
'Hannes Minnaar speelt
Saint-Saëns'
Solist: Hannes Minnaar, piano.
Abonnementenactie.
Concertgebouw Brugge

Lezing '
Wij versus zij: polarisatie als
verrijking of bedreiging' door
Christophe Busch van het Hannah
Arendt Instituut, Mechelen.
In samenwerking met Vormingplus.
VLC De Geuzetorre,
Kazernelaan 1, Oostende.

VRIJDAG OF ZATERDAG
12 OF 13 FEBRUARI

Proclamatie van de Wedstrijd
voor Schilderkunst Imago en
vernissage van de tentoonstelling.
Onder voorbehoud van
coranamaatregelen.
Tentoonstelling tot 1 maart.
Anglicaanse Kerk,
Langestraat 101, Oostende.

DONDERDAG 25 FEBRUARI

Causerie
'De drakendoder, de
pandaknuffelaar, en de strateeg:
Europa en de grootmachten'
Prof. dr. Sven Biscop.
VLC De Geuzetorre,
Kazernelaan 1, Oostende.

Hannes Minnaar © Simon Van Boxtel

Een lidkaart van het Willemsfonds kost € 15, elk bijkomend gezinslid € 3.
Contactpersoon: voorzitter Sonja De Craemer, Ooststraat 42B, b12 8400 Oostende • tel. 059 80 21 41 •
sonja.decraemer@skynet.be • www.willemsfondsoostende.be
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN

Draag een
mond- en
neusmasker

Was
regelmatig
je handen

Ontsmet
oppervlaktes

Houd
afstand

Blijf
thuis
Hoest en
nies in een
zakdoek of
jouw elleboog
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