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Alle activiteiten onder voorbehoud!
 

Dirk Verhofstadt in gesprek  
met Johan Braeckman

Dinsdag 11 januari om 19uur30
 

Vernissage Tentoonstelling  
Greta Witdoeckt & Franky Maes

Zondag 16 januari om 12 uur



Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; 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 Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer 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 lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. In de toekomst 

zullen regel matig controles plaats vinden van de 

lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.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.

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. Overeen komstig 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.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet p/a Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2022

• Maart-april 2022:  

vóór vrijdag 28 januari 2022

• Mei-juni 2022:  

vóór vrijdag 1 april 2022

• Juli-augustus 2022:  

vóór dinsdag 07 juni 2022

• September-oktober 2022:  

vóór donderdag 14 juli 2022

• November-december 2022:  

vóór vrijdag 30 september 2022

• Januari-februari 2023:  

vóór vrijdag 2 december 2022

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon

De Fakkelkrant nr 1 - 20222



inhoud
“De Geuzetorre” is elke zondagmorgen open van 10.30 uur tot 14.30 uur 
voor het VLC Aperitief.

U kunt er samen met vrienden, kennissen en sympathisanten 
van gedachten wisselen terwijl u rustig geniet van een aperitiefje. 
Voor de kleinsten beschikt “De Geuzetorre” ook over een aangepaste 
speelruimte. Iedereen welkom dus, volgende zondag!

Lid worden van VLC vzw kost slechts € 5.
Voor dat lidgeld ontvangt U het hele jaar door tweemaandelijks onze 
Fakkelkrant, boordevol vrijzinnige informatie.
Bovendien verleent uw lidkaart U toegang tot het VLC Aperitief, elke 
zondagmorgen van 10.30 tot 14.30 uur. 

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  info@vlcdegeuzetorre.be.

  2 Colofon  

 4 - 5 Hoog van de toren geblazen

 6 Tentoonstelling

 7 Terugblikkend Op …

 7 In Memoriam

 8 - 10 Grijze Gheuze

 11 HV/Ouders Oostende

 11 Willemsfonds
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LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2022
De Raad van Bestuur wil alle VLC leden die 
reeds hun lidgeld voor het werkingsjaar 
2022 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 
rekeningnummer 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 vergemakkelijken door 
zo snel mogelijk te storten! 

Wij zorgen er voor dat u omstreeks 
eind januari 2022 uw lidkaart krijgt 
toegestuurd per post. 
Tot zolang blijft uw lidkaart 2021 geldig!

MOREEL CONSULENT IN HET HENRI 
SERRUYSZIEKENHUIS OOSTENDE
Contacteer Conny Verkest, Moreel 
consulent Henri Serruys ziekenhuis, 
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 
negatieve wilsverklaring of wenst u meer 
informatie 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

JAZZMATINEES VLC OOSTENDE 2022 
(onder voorbehoud - zie 
www.vlcdegeuzetorre.be voor updates)
Eddy Laga en zijn kornuiten van de 
Broadway Jazz Gang spelen weer ten dans 

op volgende data:
Zondag 9 januari
Zondag 13 maart
Zondag 8 mei

De gratis optredens starten telkens om 11 uur!

DINSDAG 11 JANUARI 2022: 
DIRK VERHOFSTADT IN GESPREK 
MET JOHAN BRAECKMAN 
+ BOEKVOORSTELLING 
(onder voorbehoud – zie 
www.vlcdegeuzetorre.be voor updates)

In de zomerperiodes van 2020 en 2021 
voerden Dirk Verhofstadt en Johan 
Braeckman wekenlang indringende 
gesprekken over diverse onderwerpen. De 
rode draad in hun conversaties is de vraag 
wat menselijkheid betekent. In dit boek 
behandelen ze fascinerende kwesties als 
de opkomst van Homo sapiens, Darwin 
en de evolutietheorie, irrationalisme, 
religie, humanisme en atheïsme. Vanaf 
welk moment in de prehistorie kunnen we 
spreken van een mens? Welke typische 
kenmerken heeft de mens? Vanwaar 
de spanning tussen rede en geloof? In 
2022 verschijnt een tweede boek. Daarin 
bespreken ze de maakbaarheid van de 
mens, de vrije wil, de oorsprong van geweld, 
de relaties tussen mensen en dieren, en de 
zin en betekenis van het leven.

Dirk Verhofstadt is moraalfilosoof en auteur 
van verschillende politieke, filosofische 
en historische boeken. Hij doceerde 
media-ethiek aan de Universiteit Gent 
en maakte een doctoraat over Pius XII 
en de vernietiging van de Joden. Johan 
Braeckman was zijn promotor. 
Johan Braeckman is hoogleraar 
Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. 
Hij was jarenlang Socrates Hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam. Als 
scepticus en filosoof stelt hij kritische 
vragen bij elke vorm van mythisch en 
irrationeel denken. Hij specialiseerde zich 
in Darwins evolutietheorie en publiceerde 
meerdere boeken en hoorcolleges, over 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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diverse onderwerpen. Zijn belangrijkste 
studieobject is de mens.

“In gesprek met Johan Braeckman” 
is een uitgave van Houtekiet.  
ISBN 9789089249784. Prijs € 24,99. 

© Gwenny Cooman

Op dinsdag 11 januari om 19uur30 
gaan Johan Braeckman en Dirk 
Verhofstad live met elkaar in gesprek 
in de gezellige huiskamer van “De 
Geuzetorre”. Er is géén moderator 
en géén vragenuurtje achteraf. We 
organiseren wel een “meet and greet” 
met beide auteurs na hun gesprek, u 
kunt een exemplaar van hun boek laten 
signeren en blijven nakeuvelen bij een 
drankje aan de bar. Dit evenwel onder 
voorbehoud, rekening houdend met de 
dan geldende Corona matregelen! We 
houden iedereen op de hoogte via onze 

website www.vlcdegeuzetorre.be.
Inkomtickets zijn enkel in voorverkoop 
beschikbaar en kosten 5 euro. Op 
vertoon van uw ticket krijgt u na afloop 
van het gesprek een gratis drankje aan 
de bar!  
Tickets zijn te verkrijgen op het 
secretariaat van het VLC Oostende vzw 
in de Kazernelaan 1. Reserveren kan 
per telefoon (059 50 10 40) of per mail 
(info@vlcdegeuzetorre.be)

ZONDAG 16 JANUARI: VERNISSAGE 
TENTOONSTELLING GRETA 
WITDOECKT & FRANKY MAES
(onder voorbehoud - zie www.
vlcdegeuzetorre.be voor updates)
Op zondag 16 januari om 12 uur openen 
Greta en Franky – als de omstandigheden 
het toelaten – hun tentoonstelling met een 
vernissage. Meer info vindt u verderop 
in deze Fakkelkrant onder de rubriek 
“Tentoonstelling”. 

JUNI 2022: FEESTMAAND “50 JAAR 
VLC OOSTENDE VZW”
(onder voorbehoud - zie 
www.vlcdegeuzetorre.be voor updates)
U leest het goed! Volgend jaar bestaat de vzw 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende 

maar liefst 50 jaar. Vanzelfsprekend zal dat 
uitgebreid gevierd worden, er staat heel 
wat op stapel tijdens de feestmaand van 
juni 2022! 

Markeer alvast volgende data in uw 
agenda, meer details volgen:

Vrijdag 3 juni – 19 uur
Opening fototentoonstelling met 
persmoment en kleine receptie. 
(Voor iedereen toegankelijk)

Vrijdag 10 juni – 19 uur
 ‘Ostenschen Avend’ met Oostendse live-
bands, hapjes & aankleding. 
(Voor iedereen toegankelijk: 5 euro inkom, 
incl. 2 drankjetons)

Zaterdag 18 juni – 11 uur
Medewerkers en oud-medewerkers in 
de spotlight: ‘Feest van de medewerkers’ 
met maaltijd en randactiviteit.
(Enkel op uitnodiging)

Zaterdag 25 juni – 15u 
Plechtige ontvangst op het stadhuis voor 
alle actieve bestuursleden, personeel en 
medewerkers. (enkel op uitnodiging)

Zondag 26 juni - 11u
Academische zitting met afsluitingsre-
ceptie & hapjes Opening vernieuwd ter-
ras “De Geuzetorre” (Voor iedereen toe-
gankelijk) 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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Greta Witdoeckt - Franky Maes

Van 16 januari tot en met 27 februari

Vernissage op zondag 16 januari om 12 uur 
(onder voorbehoud – zie www.vlcdegeuzetorre.be voor updates)

“De Geuzetorre” Kazernelaan 1, 8400 Oostende

openingsuren
din-woe-don-vrij van 8.30 – 12.30 en van 13.30 - 16.30 

zat gesloten, zon van 10.30 – 14.30

TENTOONSTELLING
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TERUGBLIKKEND OP …

… de vernissage van de tentoonstelling Brand 
(Vermeylenfonds Oostende) op zondag 7 november

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

De heer Freddy Amys
Geboren te Brugge op 16 maart 1946 

en onverwacht overleden te Oostende op 20 oktober 2021

Het Vrijzinnig Afscheid vond plaats in “De Geuzetorre” op donderdag 28 oktober 2021

De Fakkelkrant nr 1 - 2022 7



CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

ONZE DAGREIS “VOLKSSPORTROUTE IN POPERINGE” 
Het was een daverend succes!
Niks is zo leuk als een dagje erop uit gaan. We namen de bus en vertrokken naar Poperinge. 
De volkssportroute was een evenwichtige mix van streekontdekking met beleving en 
gezelligheid als troef. In een aantal authentieke cafeetjes herbeleefden we de tijd van toen. 
Elke herberg had zijn eigen sfeer. We kregen een gids mee - Stefaan - die onze de ganse 
dag langs het traject heeft begeleid. Hij was de man die er mee voor zorgde dat de dag 
perfect verliep. Wij hebben niet alleen genoten van de spelen maar onze gids bracht ons 
ook wat geschiedenis en cultuur bij uit de streek van Poperinge bij. Overal werden wij met 
de glimlach ontvangen.
Onderweg werden wij de ganse dag getrakteerd op hapjes eten en drankjes. Zo konden 
wij genieten van Picon, streekbieren, Vlaamse karbonaden en zoals ze dat zo mooi zeggen 
in het West-Vlaams “een schelle van de zeuge”. Dit alles zorgde telkens voor de nodige 
sfeer en energie tijdens de spelen. 
Kortom, langsheen het traject dat wij met de bus aflegden hadden we leute, plezier en 
deden we spannende volkssportervaring op. 
Onze dagreis werd door onze groep zeer gesmaakt. Het geheel is vatbaar voor herhaling. 
Daar zijn wij van overtuigd.
Op naar de volgende dagreis in het voorjaar van 2022. 
Waar we naartoe gaan... dat verklappen wij nog niet. Maar wij beloven u nu al dat het 
opnieuw een spannende en boeiende reis zal worden, zoals jullie van ons gewoon zijn!

QUIZ

De oktober quiz kende reuze bijval! Niet 
minder dan twaalf tafels tekenden 
present, de hoge scores waren te danken 
aan de kennis over het feminisme en 
ander vrouwelijk schoon. Met de deuntjes 
van Louis Neefs, Vera Lynn en co werd 
lustig meegezongen! Ann en Roel 
kroonden zich tot winnaars! 

Andere quizzers waren zich reeds aan 
het voorbereiden voor de jaarlijkse SARO 
quiz. Niet minder dan 3 Grijze Geuzen 
ploegen kaapten de eerste drie plaatsen 
weg: Daniel, Lut, Lieve en Roger wonnen! 
Proficiat aan de ploegen Plezante 
Geuzen, Zeegeuzen en Poldergeuzen!

In november sloeg het Corona beest 
helaas andermaal toe: slechts zes 

ploegen kwamen opdagen, met Jean en 
Nicole als nieuwe kleppers.  
(Jacky Strumane)

EEN NIEUW JAAR , EEN NIEUWE 
START EN HET IS METEEN …. BINGO.
Januari maand is de start van een nieuw 
kalenderjaar en dat gaat gepaard met de 
traditionele BINGO- namiddag. Deze gaat 
door op maandag 31 januari  met start 
om 14u30. Zoals gewoonlijk worden de 
deelnemingsformulieren verkocht aan 
€ 1 (met een maximum van 2 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 2de ronde en laten we de trommel 
opnieuw volop draaien op zoek naar een 
nieuwe gelukkige winnaar.  

THAT’S ENTERTAINMENT:  EEN 
VOLTREFFER VAN FORMAAT.
Toen onze ondervoorzitter Marcel 
Rotsaert een namiddag voorstelde vol 
muziek uit de jaren 50 en 60, dachten wij 
dat dit wel eens het publiek van De Grijze 
Geuzen zou kunnen aanspreken. Om 
alles veilig te kunnen houden, hadden 
wij gevraagd om vooraf in te schrijven 
en … maar goed ook. Onze stoutste  
verwachtingen werden overtroffen want 
meer dan 120 waren op het appel, 
zodat wij de wanden van ceremoniezaal 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

hebben opengezet om de stoelen ver 
weg uit elkaar te kunnen plaatsen.
Het werd een prachtige namiddag met 
fragmenten van schitterende muziek 
en films van optredens van geliefde 
artiesten uit alle genres, afgewisseld 
met enkele grappige filmfragmenten. De 
amateur dansers hadden genoeg ruimte, 
maar deze kwamen echter maar heel 
traagjes op gang.
Deze ervaring heeft ons eens te meer 
geleerd dat mooie muziek de harten 
sneller doet slaan en een succesrijke 
activiteit waarborgt. Wij zullen deze les 
onthouden voor de programmatie in de 
toekomst. Nogmaals een dikke proficiat 
aan Marcel voor zijn prachtig initiatief.

TWEE MAAL PECH DOOR CORONA! 
WIJNDEGUSTATIE EN WINTERFEEST 
UITGESTELD EN AFGELAST! 
Vrijdag 05.11: Wijndegustatie met 6 
betaalbare wijnen door Jacky Strumane. 
Alles was OK om er een leerzame en 
aangename namiddag van te maken en 
er waren 44 deelnemers ingeschreven. 
Tot 2 dagen voor de uiteenzetting onze 
Jacky zelf werd getroffen door een 
corona besmetting en voor 10 dagen in 
quarantaine moest. Er zat geen andere 
oplossing in. Alles en iedereen moest 
worden afgebeld. De activiteit gaat echter 
ZEKER door gaan op een latere datum 
in het voorjaar als de omstandigheden 
beter zijn. Gezien de administratieve 
rompslomp zouden wij de inschrijving in 
bewaring houden. De mensen die hun 
inschrijvingsgeld echter toch onmiddellijk 
willen teruggestort zien, kunnen contact 
opnemen met onze penningmeester 
Monique Vanhoutte. 

WINTERFEEST 10.12.21. Ook hier 
werden wij op de valreep weer getroffen 
door de verslechterde toestand van 
het coronavirus. Door de verstrengde 
richtlijnen om de veiligheid te waarborgen 
en te proberen de verspreiding van 
het virus te vermijden, werden  alle 
privé feesten verboden. Het winterfeest 

georganiseerd door De Grijze Geuzen valt 
onder deze categorie en het verdict was 
onverbiddelijk. Meer dan 70 leden en 
bestuursleden zagen de lekkere maaltijd 
en het bezoek van de Joelman aan hun 
neus voorbij gaan. Wij verontschuldigen 
ons voor deze annulering en danken onze 
trouwe leden voor het begrip van deze 
beslissing. Ook bij de sponsors voor de 
tombola willen wij ons verontschuldigen, 
maar zullen hen zeker ter gelegenheid 
van een eerstvolgende gelegenheid 
eren. Wij hadden echter niet alles zelf in 
handen en volgen de richtlijnen van de 
overheid. 

Gezien er hier geen sprake kan zijn van 
een uitstellen, maar in de toekomst zullen 
moeten zorgen voor een andere activiteit 
zullen al de inschrijvingsgelden worden 
teruggestort in de komende dagen.

DATA BREINAMIDDAGEN 
JAN-FEB 2022
• Dinsdag 11 januari
• Dinsdag 18 januari
• Dinsdag 1 februari
• Dinsdag 8 februari
• Dinsdag 15 februari
Aanvang 14.00 u stipt

DATA SCRABBLE NAMIDDAGEN 
JAN-FEB 2022
• Donderdag  6 januari 
• Donderdag 20 januari
• Donderdag 3 februari 
• Donderdag 17 februari 
Aanvang 14.00 u stipt

VASTE ACTIVITEITEN
Vaste Activiteiten v/d Grijze Geuzen in 
de Geuzetorre van januari tot februari 

LICHAAMSBEWEGING: 
Meestal elke maandag van 10u00-11u00
Verantwoordelijke : Mevr. Monique 
Vanhoutte. Tel: 0497 74 73 54.

KOERSBAL:  

Meestal elke 1e en 3e maandag om 14u00.
Verantwoordelijke : Mevr. Nicole Willaert 
Tel: 0472 23 71 17 of 059 33 38 68 

BREIEN & HAKEN:
Meestal elke dinsdag om 14u00. 
Uitgezonderd in de vakanties.
Verantwoordelijke: Mevr. M. Quintens. 
Tel: 059 26 61 48 

SCRABBLE: 
Meestal elke 1e en 3e donderdag om 14u00. 
Verantwoordelijke: Dhr. Rotsaert.  
Tel: 059 26 61 48 

MANILLENKAARTING: 
Meestal om de 2 weken op Woensdag. 
Inschrijven van 13.30 tot 13u55. 
Verantwoordelijke: Dhr. Lieven Brusseel. 
Tel: 0477 37 41 71

SPAANSE CONVERSATIE: 
Meestal elke 2e en 4e donderdag om 14u00. 
Verantwoordelijke: Mevr. R. Tulpin. Tel: 
059 70 21 03

QUIZ:
Meestal elke 4e dinsdag om 14u00.
Verantwoordelijke: Dhr. Jacky Strumane. 
Tel: 0486 03 72 38

FRED’S COOK CLUB : 
Meestal om de 2 maand, in onderling 
overleg, beperkt aantal deelnemers. 
Verantwoordelijke: P. Pottier : 059 70 96 04

De activiteitenkalender van de Grijze 
Geuzen voor de komende maanden 
kan je terugvinden als bijlage bij de 
Fakkelkrant, onder het plastic hoesje. 
Voor inschrijvingen met betaling: 
storten op rekening Grijze Geuzen: 
IBAN: BE 28 0015-0621-8020. BIC: 
GEBABEBB EN NIET OP REKENING VLC! 
Penningmeester: Mevr. Monique
 Vanhoutte : 0497 74 73 54
Lidnr. VLC steeds vermelden voor elke 
deelnemer! 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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1 SCHOOLMEESTER INGRID 21 15 2432

2 POPELIER JULIEN 21 15 2112

3 VANDERWAL LILIANE 21 14 2424

4 RUYSSCHAERT LUC 21 14 2417

5 HOOGE BERNARD 21 13 2315

6 DUTRIEUE RENÉ 21 13 2269

7 VANDENBERGHE ROEL 21 13 2238

8 CAPITAINE NICOLE 21 13 2156

9 VANDERWAL DIANE 21 12 2387

10 LAMBRECHT ROBERT 21 12 2346

11 WEEK GEORGES 21 12 2303

12 MYLE CARINE 21 12 2257

13 STRUMANE JACKY 18 12 2066

14 VAN HECKE EDITH 21 11 2307

15 LOOTENS Laurent 21 11 2303

16 DUDAL Roland 21 11 2256

17 CASTELEYN Magda 21 11 2251

18 VANBILLEMONT André 21 11 2231

19 BRUSSEEL Lieven 21 11 2160

20 PEYS Alice 21 10 2320

SPANNENDE STRIJD OM DE 
HERFSTKAMPIOEN IN HET MANILLEN.
De voorbije maanden kenden de kaartnamiddagen in de 
Geuzetorre een aarzelende start, maar toch kunnen we nu na 
3 maanden toch spreken van een gemiddelde aanwezigheid 
van 40 deelnemers ofte 10 tafels tijdens de veertiendaagse 
kaartnamiddagen .

Binnenkort kunnen we afsluiten met een herfstkampioen, maar 
dat wordt nog een spannende bedoening. Bij het inzenden 
van dit artikel ( begin december) zijn 7 speeldagen voorbij 
en weet Ingrid Schoolmeester zich aan de leiding te plaatsen 
met 15 gewonnen partijen op 21. Daarbij wordt ze op de voet 
gevolgd door Popelier Julien, die het met evenveel gewonnen 
partijen zeker even goed doet, maar een 300 punten minder 
wist te vergaren. Op de plaatsen 3 en 4 volgen weer een duo 
– Vanderwal Liliane en Luc Ruysschaert ) met 14 gewonnen 
partijen en slechts gescheiden door een 7 tal puntjes. Alles 
ligt nog kort bij elkaar en wij hopen alleen maar dat we in de 
komende weken en maanden verder zullen kunnen genieten van 
de aangename en ontspannende kaartnamiddagen, mits het in 
acht nemen van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Een dikke merci ook aan de vrijwillige medewerkers achter de 
bar met Ivan en familie , bijgestaan door Daniel Dumarey. Samen 
weten zij alles in de goede banen te leiden . Dikke pluim !
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HV/OUDERS OOSTENDE

Aankondiging activiteiten HV/Ouders Oostende

ALGEMENE LEDENVERGADERING 12.01.2022 

De Algemene ledenvergadering van HV/Ouders Oostende vindt plaats 
op woensdag 12.01.2022 om 19.00 uur in het VLC De Geuzetorre. 
Alle leden zijn welkom.  

Op de agenda: 
• Goedkeuring verslag vorige vergadering
• Moreel verslag van de voorzitter 
• Financieel verslag door de penningmeester
• Verkiezing bestuursfuncties
• Slotwoord.

CREANAMIDDAG 16.02.2022
Creanamiddag voor alle leerlingen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar.
Van 15.00 – 17.00 uur in het VLC De Geuzetorre.

Keuze uit o.a. :
• Bloemschikken
• Koken koud en warm
• Boetseren met klei
• Schilderen op doek
• Graffit
• Verschillende andere knutselmogelijkheden

Je kan aan twee workshops deelnemen. 
Prijs van €7 - €10 afhankelijk van de gekozen workshop.

WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender januari – februari  2022

JANUARI

DONDERDAG 13 JANUARI 20.00 u: 
Concert  Symfonieorkest Vlaanderen, ‘A New 
World 2022’.  Solist: Yu-Chien Tseng, viool. 
Abonnementenactie. Concertgebouw Brugge.

MAANDAG 24 JANUARI 20.00 u:  
‘Concert voor Stefaan’ met International Opera 
Academy. VLC De Geuzetorre , Kazernelaan 1 Oostende

VOOR BEIDE CONCERTEN: 
Covid Safe Ticket + mondmasker, ook zittend in de zaal

FEBRUARI

DONDERDAG 10 FEBRUARI 20.00 u: 
Concert  Symfonieorkest Vlaanderen, ‘Requiem Fauré’ 
Abonnementenactie.  Concertgebouw Brugge

DATUM NOG TE BEPALEN: 
Atelierbezoek bij kunstenaar Fred Maës.

ZONDAG 20 FEBRUARI 
onder voorbehoud van nieuwe coronamaatregelen: 
Daguitstap naar Parijs met bezoek aan de 
tentoonstelling Morozov in de Fondation Vuitton.

Een lidkaart van het Willemsfonds kost 15 EUR, elk bijkomend gezinslid 3 EUR. 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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