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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 2021

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• 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

colofon
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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.
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Er is leven na corona (5)
EPILOOG ?

Wekelijks gemiddelde 26 mei - 01 juni
• 1723 dagelijkse besmettingen (-12%)
• 84 dagelijkse opnames (-22%)
• 12 dagelijkse overlijdens (-26%)
• Vaccinatie  4.967.810 tenminste 1 dosis
  2.438.134 volledig gevaccineerd
...lees ik van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

Een hele, bemoedigende verbetering in vergelijking met de cijfers van 
eind maart, begin april, toen we nog 4300 dagelijkse besmettingen 
konden vaststellen met 274 opnames en 32 overlijdens per dag. 
Daarenboven blijft het aantal opnames van mensen met Covid-19 
in onze ziekenhuizen dalen.
Het streefgetal van max. 500 corona patiënten op intensieve zorgen 
om op 9 juni versoepelingen  te kunnen doorvoeren, is gehaald.
Bijgevolg kan de regering uitpakken met haar "covid-zomerplan" 
(googelen om meer info), om ons meer vrijheid te geven in ons 
dagelijks leven.

Ondertussen kreeg ik op woensdag 14 april mijn eerste corona 
vaccin ingespoten. Vroeger dan verwacht. Maar ik had mij dan 
ook ingeschreven op de reservelijst van de stad Oostende en die 
functioneerde prima.
Die middag werd ik opgebeld vanuit het Casino centrum, of ik 
interesse had om me vandaag nog te laten inenten. Uiteraard! 
Afspraak om 19u46. Op de minuut dus. 
Ik was blij als een kind dat net op 't strand een schelpje vindt (lied 
van De Makkers op You Tube).
In het Kursaal toegekomen viel mij meteen op, de serene sfeer, 
de vriendelijke helpers, verplegers en administratie. Kortom het 
ontvangst en de omgang met de (soms verontruste) mensen verliep 
zeer vlot en geruststellend.
Na een korte wachttijd (nummertjes volgen op display) was ik aan 
de beurt.
Een lieve dame begroette mij in haar 'pashokje' en vertelde mij hoe 
alles verder zou verlopen (om mij om mijn gemak te stellen).
Ik vroeg haar welk vaccin ik zou krijgen? AstraZeneca, met 12 
weken verder een tweede prik.
'Geen probleem' dacht ik.
Vervolgens mocht ik doorgaan naar de verpleegster. Opnieuw wilde 
een lieve dame mij geruststellen voor de prik. 
"Denk maar aan al wat je gaat kunnen doen in de vakantie" zei ze.
"Ik ben op pensioen en heb alle dagen vakantie." repliceerde ik. 
Ondertussen was de prik gezet zonder enige gewaarwording.
"De eerste twaalf uur zijn belangrijk voor de bijwerking. Geen paniek 
als je arm wat pijn doet of als je je wat ziekjes begint te voelen." 

waarschuwde de verpleegster. "Neem thuis gerust een Dafalgan."
"Dat heb ik niet in huis." antwoordde ik. 
Waarop ze mij verwonderd aankeek, precies of ik de enige ben die 
ze ontmoet, die geen Dafalgan in zijn apothekerskastje heeft liggen.
In elk geval ik heb geen enkel last ondervonden. Na een kwartiertje 
wachten, wandelde ik heel content en fier op mezelf, gelukkig 
met de wind in de rug, langs de zeedijk, terug naar huis, met in 
gedachte "het doet deugd om te zien hoe mensen elkaar helpen, de 
meeste mensen deugen nog!" En een eindje verder "2021 wordt 
misschien wel 'Het jaar van de naald!'"
Bij deze wil ik alle vaccinatie casino vrijwilligers, helpers, verplegers, 
studenten verpleegschool (die vinden hier een prima leerschool: 
prikken en omgaan met mensen), dokters, administratie- en 
organisatieteam, van harte bedanken voor ieders onvolprezen inzet 
en professionele samenwerking. Ik ben er mij van bewust dat niet 
altijd, alles zo van een leien dakje loopt, als ik heb mogen ervaren.
Een dikke merci, ook namens al de lezers van de Fakkelkrant, die 
hopelijk éénzelfde fijne ervaring met het vaccineren in Oostende, 
heeft mogen beleven.

Nu de vaccinatiecentra op volle toeren draaien zitten velen 
onder ons toch nog met een aantal vragen over corona en de 
vaccinatiecampagne; vragen zoals :
-  Welk vaccin is het beste?
 antwoord : allemaal even efficiënt.
- Wat is de kans dat je het virus nog doorgeeft na vaccinatie?
 antwoord : één week na de tweede prik ben je veilig en beschermd 

en daalt de kans op door geven. 
- Komt er een derde prik en wanneer?
 antwoord : er komt zeker een derde ronde, ten vroegste in 

september, wanneer iedereen is gevaccineerd,  eventueel 
met een ander vaccin dan eerder gekregen, bijvoorbeeld na 
AstraZeneca een derde prik met Pfizer.

- Krijgen wij ooit onze volledige vrijheid terug, met andere woorden, 
wordt alles weer zoals voor corona?

 antwoord : dat ieder volwassen tegen 11 juli een eerste prik 
gekregen heeft is niet meer haalbaar. Op het eind van de zomer 
zullen we heel wat kunnen versoepelen en komt de volledige 
vrijheid nabij. Maar het blijft toch een wereldwijd probleem, 
corona zal blijven.

Bron : vrt nieuws, wetenschapsjournalist Koen Wauters.

Wachtend op die volledige vrijheid, wat doet een gepensioneerd 
iemand die de Geuzetorre niet meer kan frequenteren?
Wel, toen ik onlangs de lift nam naar mijn keldertje om de ladder 
te halen, zag ik op het rek aan de muur oude diaboxen staan. Mijn 
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nieuwsgierigheid om terug te gaan in de veel te vlug vervlogen 
jaren '70-'80 was zo groot dat ik ze terug naar boven meenam om 
de dia's te kunnen bekijken. Met mijn Pana-Vue Automatic by View-
Master (diakijker met verlichting) beleefde ik opnieuw mijn zomerse 
reizen van weleer met familie en vrienden naar Nederland, Ibiza, 
Frankrijk en Griekenland.
Zo zag ik door de View-Master opnieuw mijn eerste occasie auto, 
een Morris 1100, waarmee ik met een vriend, samen afgestudeerd 
in de Normaalschool, helemaal door Nederland, rond het IJselmeer, 
tot in Urk, met tent in de koffer, reisde, in die warme zomer van 
1976.
Uren verliepen en op het eind van heel wat bekeken dialaders 
kwam ik even tot de vaststelling dat de zomerse kledij, in die tijd, 
op z'n minst toch heel wat luchtiger gedragen werd dan nu.
Denken we maar aan de, toen in de mode, monokini, vrouwen die 
topless langs het water liepen en op het strand lagen, en mannen in 
Speedo kleine zwembroeken. Wat een heerlijke zomers.
Ik ben van plan eerstdaags die herinneringen te digitaliseren.

Terwijl ik dit alles neerschrijf, kijk ik af en toe uit mijn raam met zicht 
op zee. Vandaag is alles zeer kalm op het strand en de dijk, want er 
is een onweder op komst na enkele warme dagen.
Met de corona versoepelingen, samen met de zomermaanden 
in het vooruitzicht, verwacht ik echter opnieuw een drukte van 
jewelste aan onze kust.
Op de dijk wandelen kan dan soms een hachelijke onderneming 
zijn. Soms is het een waagstuk om te navigeren tussen de vele 
soorten rijwielen: elektrische steps, fietsen, éénwieler, ligfietsen, 
billenkars en skateboards. Allemaal eisen ze hun plaats op tussen 
de wandelaars.
En dan heb je nog de hondenliefhebbers onder de toeristen. Een 
geplande dag om met de hond aan zee te gaan wandelen, is naar 
uitgekeken, niet op het strand, want dat is verboden in de zomer. 
Wel op de dijk, met een hondenriem met 10 meter oprolautomaat. 
Alle soorten van honden groot en klein, passeren dan, vanop mijn 
terras, de revue. Sommige koppels hebben elk een hond aan de 
hand. De echte hondenliefhebbers hebben soms tot vier honden 
mee aan de oprol leiband. Het wordt dan ook een huzarenstukje 
voor het baasje om de uitwerpselen van één of meerdere van die 
dieren op te rapen van de dijk, tussen al dat volk, om vervolgens, in 
een speciaal daartoe bestemd zakje te doen, om een eindje verder 
in de vuilnisbak te gooien.
Een hele verbetering. Ik herinner me nog de tijd wanneer je door de 
Kappellestraat liep om de Innovation te bezoeken je gegarandeerd 
prijs had indien je niet goed uitkeek om niet in een drol te stappen. 
En dan heb je nog het getrek en gedoe wanneer hun honden aan 

andere honden willen snuffelen of uithalen. Let wel, ik ben ook een 
hondenliefhebber. Thuis hadden mijn ouders altijd een hond, van 
verschillende rassen, ook een coin pissère. 
Je hebt mensen die poezen prefereren. Gelukkig lopen die niet met 
hun baasje aan de leiband op de dijk.

Maar terug nu naar de zomer in de Geuzetorre. 
Het zomerplan wordt geactiveerd na 9 juni, en de overheid rekent 
eveneens op uw goed inzicht en gezond verstand, om een fijne en 
veilige zomer te garanderen.
Want wij verdienen het!
Inderdaad, ieder van ons hoopt op een warme zomer met opnieuw 
leuke activiteiten. Een bezoekje aan de Geuzetorre wordt opnieuw 
mogelijk, mits het volgen van de covid veiligheidsmaatregelen. Ik 
kijk alvast uit naar een eerste warm ontvangst en blij weerzien.
Tot binnenkort, maar blijf toch nog voorzichtig, want het virus gaat 
NIET op vakantie.
Epiloog?

Edgard Brunet.
Voorzitter VLC Oostende
04/06/2021
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SPARKS FESTIVAL IN HAMILTONPARK IEPER DEZE ZOMER

Op vrijdag 30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus kan je in 
Ieper naar sParks, een kleinschalig festival met een eigenzinnige 
insteek. Artiesten en sprekers staan samen op de affiche. Stef 
Camil Karlens, The Singalong Band (met Eric Melaerts), Black 
Mamba en TLP vormen de hoofdmoot van het muziekaanbod en 
sprekers als Kurt Van Eeghem, Lara Taveirne, Christophe Busch 
en Jean Paul Van Bendegem trakteren je op inhoud.  

Hoop en optimisme -kenmerkend voor de vrijzinnig humanistische 
levensbeschouwing- lagen aan de basis van het initiatief van het 
huisvandeMens Ieper om in de zomer van 2021 een festival te 
organiseren. Hoop om terug te mogen vieren, voluit te leven nadat 
we het virus klein gekregen hebben.  Het festival kreeg de naam 
‘sParks’ mee. Het gaat knetteren, het gaat vonken van hoop 
geven. 

Het idee borrelde eind vorig jaar op en de voorbereidingen 
werden gestart. Peter Vanthuyne, directeur huizenvandeMens 
West-Vlaanderen: 
“Natuurlijk was het koffiedik kijken en jammer genoeg zullen we 
deze zomer nog niet volledig komaf gemaakt hebben met het 
virus. Maar niettemin kunnen we binnen de mogelijkheden in de 
buitenlucht een grotere groep mensen samen brengen en leuke 
momenten laten beleven. We zullen ons terug verbonden voelen 

met elkaar, samen wegdromen. Wat hebben 
we dat gemist de voorbije maanden. Ik ben trots 
dit festival te mogen presenteren, voor de eerste keer, en dat in 
Ieper, mijn geboortestad. We maken er met de inzet van velen een 
succes van!” 

sParks zal plaatsvinden in het Hamiltonpark in Ieper op vrijdag 
30 juli, zaterdag 31 juli en zondag 1 augustus, van 14:00 uur 
tot 24:00 uur. sParks heeft een eigenzinnige insteek. Het is 
geen traditioneel muziekfestival. Het unieke vormt de combinatie 
van een muziekprogramma met een inhoudelijk programma: 
sprekers, workshops, een debat. Je kan er genieten van 
optredens van Stef Camil Karlens, The Singalong Band (met Eric 
Melaerts), Black Mamba en TLP. En iets opsteken van sprekers 
als Kurt Van Eeghem, Lara Taveirne, Christophe Busch, Jean 
Paul Van Bendegem en Aminata Demba. Maar het programma is 
uitgebreider dan dat, en gericht naar jong en oud. Je komt er 3 
dagen urenlang aan je trekken. Je vindt er sfeer en gezelligheid 
maar ook diepgang en prikkeling, samen met je vrienden of in 
gezinsverband. Op vrijdag is het programma vooral gericht naar 
de leeftijd 16 tot 30 jaar maar ook dan is iedereen welkom.  

Het festival zal doorspekt zijn met thema’s die humanisten 
belangrijk vinden en onder de aandacht willen brengen. Dat is 
in eerste instantie bewust leven (duurzaamheid, ecologie). Er zal 
o.a. enkel vegetarisch eten te verkrijgen zijn. Andere thema’s zijn: 
kritisch denken, zelfbeschikkingsrecht, solidariteit, verbondenheid, 
zingeving, maatschappelijke betrokkenheid, verdraagzaamheid 
en mensenrechten.
 
Er zullen infostanden aanwezig zijn, ook kinderanimatie en 
voldoende eet- en drankgelegenheid. Samengevat zal je op 
sParks kunnen ontmoeten, bijleren, ontspannen, genieten, 
ontdekken en verbonden zijn. Het programma raadplegen 
en een dagpas aan 2 euro reserveren kan via de website  
www.sparksfestivalieper.com en via
facebook.com/sparksfestivalieper (evenementen dag 1, 2, 3).

De partners bij het festival zijn onder meer het Humanistisch 
Verbond Ieper. Het evenement wordt ondersteund door de gehele 
vrijzinnige gemeenschap West-Vlaanderen. 2021 is ook een 
feestjaar voor de gemeenschap. 50 jaar geleden werd de Unie 
van Vrijzinnige Verenigingen opgericht, het huidige ‘deMens.nu’, 
dit vieren we eveneens met sParks. 

Zie ook de affiche verderop in deze Fakkelkrant! 
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JULI & AUGUSTUS: OPENINGSUREN SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Rekening houdend met de COVID 19 maatregelen en met de interne verlofregeling hanteren wij tijdens de vakantiemaanden juli en augustus 
gewijzigde openingsuren voor bezoekers op het secretariaat. We blijven daarnaast ook permanent per mail beschikbaar op info@vlcdegeuzetorre.be

JULI AUGUSTUS open van 8u30 tot 16 uur

ma di wo do vr za zo ma di wo do vr za zo open van 8u30 tot 12 uur

1 2 3 4 1 gesloten

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 Ook gesloten op:

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
maandag 6 september
maandag 13 september

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30 31

VLC ZONDAGMORGENAPERITIEF
De overheid kondigde begin juni 
versoepelingen van de corona 
maatregelen aan. De Raad van 
Bestuur van het VLC Oostende vzw 
heeft daarop beslist om opnieuw 
het zondagmorgenaperitief te laten 
plaatsvinden tijdens de zomermaanden.
U kunt dus tot nader order weer elke 
zondag in “De Geuzetorre” terecht van 
10.30 tot 14.30 uur. Wij zoeken nog 
helpende handen! Bij interesse graag 
uw naam opgeven op zondag of via 
het secretariaat!

CORONA-MAATREGELEN: VEILIGE 
ONTVANGST VAN BEZOEKERS 
IN “DE GEUZETORRE”
Bezoekers kunnen tijdens de 
zomermaanden terecht aan het “Corona-
proof” onthaal in “De Geuzetorre” voor 
vragen, info of bijstand. Er is een plexi-
scherm voorzien, we bieden handgel, 

ontsmettingsalcohol en indien nodig 
een mondmasker aan en garanderen 
zo een optimale bescherming tegen 
de overdracht van virussen. We vragen 
uitdrukkelijk om maximum per twee 
personen de onthaalruimte te betreden 
en de social distancing regels te 
respecteren. Zie hierboven voor de 
aangepaste openingsuren! 

ACTIVITEITEN GRIJZE 
GEUZEN OOSTENDE
De activiteiten van de Grijze Geuzen 
liggen tijdens de zomermaanden juli en 
augustus “traditioneel” stil. Uitzonderlijk 
vindt er dit jaar wegens CORONA géén 
petanque plaats!
Wij hopen vanaf september weer een 
volwaardig activiteitenprogramma te 
kunnen heropstarten.  In dit verband 
is het de bedoeling om in juli een 
bestuursvergadering bij elkaar te roepen. 
Meer nieuws volgt dan ook in de 

Fakkelkrant van september-oktober of 
via sociale media!
(Lieven Brussel, voorzitter Grijze Geuzen) 

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
Tijdens de Corona crisis wordt de 
dienstverlening gegarandeerd per mail 
en per telefoon.
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DAG VAN DE VRIJZINNIGE TOERIST : ZONDAG 25 JULI

Op de eerste zondag na de nationale feestdag, op zondag 25 juli dus, organiseert het VLC Oostende naar jaarlijkse gewoonte opnieuw de “dag 
van de vrijzinnige toerist”. Traditioneel speelt het VLC dan gastheer voor vrijzinnigen uit alle hoeken van het land! Net zoals elk jaar kunt u ook 
op die dag weer genieten van een gastvrij onthaal, een tombola met mooie prijzen, een gratis drankje, frietjes en uiteraard een prima sfeer met 
live jazz muziek! Dat alles vanaf 11 uur in “De Geuzetorre” …  Tot dan! Zie ook de affiche op de achterflap van deze Fakkelkrant!

INFO EN RESERVATIE VIA WWW.SPARKSFESTIVALIEPER.COM

30/7 - 1/8/21   

ARTIESTEN

STEF KAMIL CARLENS 
∙ THE SINGALONG BAND (ERIC MELAERTS)  

∙ BLACK MAMBA ∙ TLP ∙ ...
SPREKERS

KURT VAN EEGHEM ∙ LARA TAVEIRNE  
 ∙ CHRISTOPHE BUSCH 

∙ JEAN PAUL VAN BENDEGEM 
∙ BLERI LESHI ∙  AMINATA DEMBA ∙ ...  

HAMILTONPARK, IEPER
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GEBOORTE- EN ADOPTIEPLECHTIGHEDEN

Geboorte of adoptieplechtigheid:  
het huisvandeMens begeleidt van A tot Z

Een kindje op komst? Als ouder begin je te dromen over de toekomst, 
over wat je wenst voor je kleintje, wat je hem of haar graag wil 
meegeven, hoe je de opvoeding zal aanpakken. Onder andere 
hierover kan je het hebben bij je familie en vrienden tijdens een 
unieke plechtigheid op maat. Een warm welkom met inhoud, humor, 
muziek, symboliek, en vooral heel veel liefde... Het huisvandeMens 
helpt je om er iets onvergetelijks van te maken – wanneer, hoe en 
waar jij het wil. Thuis bijvoorbeeld, of in een feestzaal of vrijzinnig 
centrum. Ook buiten is een optie.

Ook de timing ligt in jouw handen. Plan je graag op je gemak 
nadat je eerst wat op je plooi bent gekomen of liever kort na de 
geboorte? Wie weet doe jij zelfs graag iets nog vóór de geboorte? 
Babyshowers, gender reveal-parties, … ze komen steeds meer in 
zwang. 

Als vrijzinnig humanisten zetten we de mens centraal: de baby, en 
natuurlijk ook de ouders, het gezin, de familie en vrienden. Omdat 

elk persoon uniek is, is daarom ook elke plechtigheid uniek. Hou 
je van kort en plechtig, of van lang en luchtig? Laat je graag de 
grootouders aan het woord, en willen broer en zus een liedje 
zingen? Plant je een boom of vul je een wenskist? Willen meter en 
peter iets vertellen? Alles kan en mag!

Misschien was zwanger raken en/of blijven geen sinecure en wil 
je daar ook aandacht voor? Misschien zit je in een complex nieuw 
samengesteld gezin? Misschien komt jouw kindje via adoptie in 
je leven? Misschien zijn er in jouw gezin alleen maar papa’s of 
mama’s, of ga je dit avontuur als alleenstaande ouder aan? Omdat 
onze dienstverlening op maat is, kunnen we zonder problemen en 
met de nodige zorg stil staan bij jouw specifieke situatie. Wat jouw 
verhaal ook is, samen maken we er iets moois van!

Op www.geboorteplechtigheid.be lees je er meer over en vind je de 
contactgegevens van het huisvandemens in jouw buurt.   

Fiona the fox is de superschattige blikvanger in een lopende 
campagne rond geboorteplechtigheden. Ze duikt onder meer op in 
de huidige ‘De Roze Doos Mijn Zwangerschap’ in West-Vlaanderen.

EEN avontuur begint!
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Activiteiten OVM Oostende 2021

Zoals overal beheerst corona ook onze agenda. Om alle problemen en onzekerheden uit de weg te gaan worden alle activiteiten tot en met 
augustus 2021 afgelast. In de zomer zullen wij met het bestuur bekijken welke activiteiten mogelijk zijn in het najaar. 

Hou het gezond en hopelijk tot zo spoedig mogelijk,

Het bestuur van HV/Ouders Oostende 

Aan de bloemschikkers van HV/Ouders Oostende  
(vroeger OVM Oostende) 

Ik meld jullie graag dat de lessen zullen hervatten na de zomervakantie, de uitnodiging krijgen jullie toegestuurd eind augustus!

Om jullie alvast in de sfeer te brengen , hierbij 4 voorbeelden die ik maakte in de basissen van vorige lessen. 

Wensen jullie meer uitleg, stuur mij dan een mailtje.

Ik verheug me erop om jullie terug in de lessen te zien!

Vele groetjes, 
Martine Bilo 
bilomartine@hotmail.com  

HV/OUDERS OOSTENDE
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Activiteitenkalender juli - augustus 2021
Alle activiteiten worden coronaproof georganiseerd. Onder andere het aantal deelnemers is gelimiteerd. Daarom is 
inschrijven verplicht voor alle activiteiten

JULI
ZONDAG 11 JULI 10u30
bezoek aan de tentoonstelling  “Onze IJslandvaarders”

MAANDAG 19 JULI 10u
Geleide fietstocht langs de nieuwe editie van de Crystal 
Ship ( datum afhankelijk van het weer)

DINSDAG 6 JULI  9u30
daguitstap Beaufort Westkust  
check onze website

AUGUSTUS
16 AUGUSTUS TOT 20 AUGUSTUS: 
cultuurreis naar Bordeaux.

WILLEMSFONDS

Wanderer door Melita Couta, 2012 © buitenbeeldinbeeld.nl

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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VERMEYLENFONDS
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VIERT 50 JAAR! 

VAN UV V TOT DEMENS.NU 
1971-2021

CONTAC TEER ONS: 

info@cavavub.be
w w w.cavavub.be

Wij zijn op zoek naar jouw getuigenis!

Lidverenigingen, leden en bestuursleden 
van toen en nu:

Heb jij nog een verhaal in je achterzak zitten? 

50 JAAR DEMENS.NU
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SCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDE

Tijd om te kiezen! 

UW KIND GAAT NAAR HET EERSTE LEERJAAR …
…  dan dient u een keuze te maken uit de cursussen 

van de volgende levens beschouwingen: 
∙ Katholieke godsdienst 
∙ Protestantse godsdienst 
∙ Orthodoxe godsdienst 
∙ Anglicaanse godsdienst 
∙ Israëlitische godsdienst 
∙ Islamitische godsdienst 
Of 
Niet-Confessionele Zedenleer

 De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich 
tot kinderen van ouders die niet tot een kerk of religie 
behoren.  

WAT BIEDT DE CURSUS?
In de lessen niet-confessionele zedenleer leren 
jongeren vrij en zelfstandig denken en handelen op 
een vrijzinnig-humanistische basis. Dit wil zeggen: via 
het vrij onderzoek, op een a-dogmatische manier, door 
de mens en het geluk van de mens centraal te stellen.

JONGEREN LEREN …
…  van alles over zichzelf en over wat mensen denken 

en doen; 
… nadenken over hoe ze willen leven; 
… waarom ze iets doen of juist niet doen; 
…  hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen 

omgaan.

De lessen zijn een ontdekkingstocht naar jezelf, de 
anderen en de wereld om je heen. Niet-confessionele 
zedenleer betekent een morele vorming waarin actief 
leren centraal staat. Dat wil zeggen dat de kinderen 
de kans krijgen om zelf te verkennen en te exploreren. 
Zo zullen ze de morele waarden die ze zelf ontdekken 
beter integreren en toepassen. 

WAT DOEN WIJ?
Aan de hand van concrete situaties of verhalen die 
aansluiten bij de leefwereld van het kind, kunnen 
kinderen zich inleven in de gedachten en gevoelens 
van anderen. Tevens leren ze hun eigen gevoelens en 
gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen 
leren de leerlingen moraal dat niet iedereen dezelfde 
mening heeft, leren ze de mening en argumenten van 
anderen kennen en leren ze vrij en zelfstandig denken.

Via diverse spelvormen leren de kinderen zich zowel 
verbaal als niet-verbaal uit te drukken en leren ze 
handelen volgens hun eigen inzichten. Door middel 
van een groepswerk leren ze samenwerken, taken 
verdelen, verantwoordelijkheid nemen, op een 
verdraagzame en respectvolle manier met elkaar 
omgaan.

Allemaal leuke manieren waarmee we kinderen 
laten groeien tot fijne autonoom denkende en 
handelende jongeren. Jongeren die met respect en 
verantwoordelijkheidszin, op een verdraagzame en 
rechtvaardige manier, zich willen engageren om mee 
te bouwen aan een humanere wereld.

In de volgende Oostendse scholen kan uw (klein)kind 
kiezen voor de lessen Niet-Confessionele Zedenleer. 
Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met 
de school in kwestie. U vindt alle gegevens hieronder!

BASISSCHOLEN 

Basisschool De Groeiboom
H. Serruyslaan 28, 8400 Oostende
T 059/70.89.30
E info@degroeiboom.be   
www.degroeiboom.be   

Basisschool Stene
Steensedijk 352, 8400 Oostende
T 059/50.06.91
E info@basisschoolstene.be  
www.basisschoolstene.be  
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SCHOOLKEUZE NC ZEDENLEER OOSTENDE

Basisschool Vogelzang
Haverstraat 9, 8400 Oostende
T 059/50.10.99 
E info@govogelzang.be of 
directeur@govogelzang.be 
www.govogelzang.be

Leefschool De Vlieger 
Rogierlaan 12, 8400 Oostende
T 059/51.22.35 
E info@leefschooldevlieger.be 
www.leefschooldevlieger.be

MPIGO De Vloedlijn  
(Medisch Pedagogisch Instituut 
GemeenschapsOnderwijs)
Maurits Sabbestraat 2, 
8400 Oostende
T 059/50.74.90
E info@devloedlijn.be of  
directeur@devloedlijn.be  
www.devloedlijn.be

GO! Basisschool Kroonlaan
Kroonlaan 18, 8400 Oostende
T 059/70.42.95 
E info@kroonlaaan.be  
www.kroonlaan.be

GO! Basisschool August 
Vermeylen
Schermplantenstraat 36, 
8400 Oostende
T 059/70.95.12 
E info@vermeylenschool.be  
www.vermeylenschool.be

GO! Basisschool de morootjes 
Thomas Van Loostraat 56, 
8400 Oostende
T 059/32.27.45 
E info@demorootjes.be 
www.demorootjes.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Zandvoorde
Zandvoordedorpstraat 53, 
8400 Oostende
T 059/26.74.95 
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool De Puzzel 
Afdeling Meiboom
August Vermeylenstraat 71, 
8400 Oostende
T 059/70.42.40
E info@godepuzzel.be
www.godepuzzel.be

GO! Basisschool 
Hendrik Conscience
Stuiverstraat 81, 8400 Oostende
T 059/70.87.46 
E info@conscienceschool.be 
www.conscienceschool.be

GO! Freinetschool 
De Zonnebloem
Ieperstraat 5, 8400 Oostende
T 059/80.78.75
E info@zonnebloemoostende.be  
www.zonnebloemoostende.be

SECUNDAIRE SCHOLEN

Athena Campus Centrum
Leon Spilliaertstraat 31, 
8400 Oostende
T 059/70.16.92 
E centrum@athenaoostende.be

Athena Campus Stene
Steensedijk 495, 8400 Oostende
T 059/50.52.61
E pegasus@athenaoostende.be

Athena Campus Olympus
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059 79 99 13
E olympus@athenaoostende.be 
www.athenaoostende.be

Centrum Deeltijds Onderwijs
Schapenstraat 45, 8400 Oostende
T 059/70.77.50 
E coordina tor@deeltijds onderwijs.com 
www.deeltijdsoostende.be

Ensorinstituut
Generaal Jungbluthlaan 4, 
8400 Oostende
T 059/50.09.31 
E oostende@ensorinstituut.be
www.ensorinstituut.be

Vesaliusinstituut
Leffingestraat 1, 8400 Oostende
T 059/70.68.70 
E info@vesaliusinstituut.be  
www.vesaliusinstituut.be

Maritiem Instituut Mercator
Mercatorlaan 15, 8400 Oostende
T 059/70.40.19 
E jan.denys.mercator@maritiemonderwijs.be 
www.maritiemonderwijs.be

Buitengewoon  
Onderwijs Aan Zee
Ter Zee
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 059/70.34.68 
E info@terzee.be  

De Branding
M. Sabbestraat 8, 8400 Oostende
T 0492/33.99.86
E info@ov4debranding.be 
www.busoaanzee.be
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DAG VAN DE VRIJZINNIGE TOERIST
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