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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 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 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: 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.

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 Kazernlaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

vlc.geuzetorre@skynet.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2021

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• mei-juni: vóór woensdag 7 april

• juli-augustus: vóór woensdag 2 juni

• september-oktober: vóór woensdag 4 augustus

• november-december: vóór woensdag 6 oktober

• maart-april: vóór woensdag 2 februari

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw

colofon
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inhoud

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.

 2 Colofon  

 3 Weetjes

 4 – 5  Hoog van de toren geblazen

 6 – 8   Opinie

 9  Grijze gheuzen

 10 OVM

 11 Feest Vrijzinnige Jeugd

 11 Willemsfonds

 12 Bescherm je tegen virussen

WEETJES
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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 tweemaandelijks 
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 verschijnen 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 Geuzetorre” 
tijdens de maanden  maart en april 
“onder voorbehoud” te plaatsen 
tot er nieuwe richtlijnen komen 
van de overheid. Hetzelfde geldt 
meteen ook voor de openingsuren 
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 
meegeven omtrent onze activiteiten.
Hou het veilig en vooral … hou vol!

De redactie

LIDMAATSCHAP 2021

De Raad van Bestuur wil alle VLC 
leden die reeds hun lidgeld voor het 
werkingsjaar 2021 voldeden van harte 
bedanken! 
De lidkaarten vielen begin februari bij 
iedereen in de bus. 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. 

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! 

Opgelet! Wie geen lidgeld 2021 heeft 
betaald zal de volgende editie van De 
Fakkelkrant niet langer ontvangen!  

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 wils verklaring of wenst u meer infor-
matie over alle mogelijke aspecten van een 
waardig levens einde, 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
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Er is leven na corona (3)
Wekelijks gemiddelde 19 jan.- 29 jan:
• 2210 dagelijkse besmettingen
• 135 dagelijkse opnames
• 51 dagelijkse overlijdens
kan ik nog steeds lezen van mijn Coronalert-app op mijn smartphone.

In vergelijking met de cijfers van 10 december 2020 (zie vorige 
Fakkelkrant: 'Er is leven na corona 2’) met 2163 dagelijkse 
besmettingen lijken deze resultaten ontmoedigend en deprimerend, 
niettegenstaande er minder dagelijkse opnames en overlijdens 
gebeuren. Om de import van het virus tegen te gaan beslist op 22 
januari het Overlegcomité, dat er een reisverbod geldt voor reizen 
vanuit België als reizen naar België. Reizen om dwingende redenen 
kunnen nog.

Een aantal landgenoten stellen onmiddellijk enkele prangende, 
levensnoodzakelijke vragen aan onze vice-minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid, de heer Frank Ingnace Georgette 
Vandenbroucke : "Ik woon vlak bij de grens. Mag ik nog naar de 
bakker in het buitenland? Mag ik nog om water naar Auchan in 
Duinkerke?"
Kleine bedenking en mededeling mijnen zijde: kraantjeswater is 
even gezond, 100 x goedkoper en beter voor het milieu. "Mag ik mijn 
partner in het buitenland bezoeken? En wat als ik nog maar net een 
nieuw lief heb dat over de grens woont en hoe kan ik bewijzen dat 
die persoon wel degelijk mijn lief is?" "Mag ik onderhoudswerken, 
klussen, aan mijn tweede verblijf in het buitenland? Maar ook rijst 
de vraag van velen, waaronder bekende BV's en politici, gezien 
hun weelderig ontembaar groeiende haardos, denk maar aan onze 
eigen burgemeester in het Vlaams Parlement: "Wanneer mag ik 
opnieuw naar de kapper?"

Om ons toch wat op te beuren en vooral om perspectief te geven 
- heel veel mensen snakken opnieuw naar 'het gewone leven 
van voorheen' - kwam op 6 januari de officiële aftrap van de 
vaccinatiecampagne. 
Bij Jos Hermans (96), werd reeds op 28 december het allereerste 
corona vaccin geplaatst. Jos woont dan ook in het woonzorgcentrum 
Sint-Pieters in Puurs, dichtbij "Pfizer Manufacturing Belgium", 
de fabriek met de slogan "werken bij Pfizer in Puurs, da's 
levensreddende middelen maken". Maar ook nu, hoe kan het ook 
anders, vinden criticasters dat er niet genoeg informatie is omtrent 
de vaccinaties en dat alles veel te traag gaat in vergelijking met 
sommige andere landen. Tot op heden kregen 266.768 landgenoten 
een eerste prik, of 2,25% van de totale bevolking.

En in afwachting van de verlossende prik, wat doet een 
gepensioneerd iemand van 66 jaar die de Geuzetorre niet meer 
kan frequenteren? Wel ik heb eindelijk eens al mijn classeurs met 
paperassen in verband met mijn carrière doorsnuffeld. Zo kreeg ik 
o.a. mijn Getuigschrift van Hoger Middelbaar Onderwijs weer in het 
daglicht onder ogen, ondertekend 4 september 1972. Bijgevoegd 
een foto, netjes tussen twee plastiekjes bijgehouden, geknipt uit 

een lokaal krantenartikel met onderaan de uitleg: "Laatste 100 
dagen - De laatste-jaarstudenten van de rijksnormaalschool en het 
atheneum van Blankenberge vierden hun laatste 100 dagen school. 
Zij deden dit in ouderwetse kledij, waarmee ze veel bekijks hadden". 
Wat heb ik die foto van 1972 lang bekeken en getracht om zoveel 
mogelijk medestudenten en vrienden en leraars te herkennen. 
Wat een feest toen. Wat een onbezorgdheid. Een scharnier uit 
mijn studentenleven, want twee jaar later ontving ik in diezelfde 
Rijksnormaalschool "In naam van Zijne Majesteit de Koning der 
Belgen" mijn diploma van lager onderwijzer met melding: "Heeft met 
vrucht de cursus niet confessionele zedenleer gevolgd", getekend 
Blankenberge 1974. Wat een heerlijke tijd toen, gevolgd door een 
korte carrière als onderwijzer in het eerste leerjaar, gevolgd door 
een volledige, boeiende, heel rijke loopbaan, als 'leermeester niet 
confessionele zedenleer'.

Terwijl ik dit alles neerschrijf en af toe uit mijn raam kijk, zie ik een 
schip dat anderhalve kilometer in zee ligt en via een kilometerslange 
buis een mengsel van zand en zeewater op het strand van 
Mariakerke spuit dat ons weeral eens moet beschermen. Ik moet 
denken aan de leerlingen en studenten van nu die heel wat moeten 
missen door dit verschrikkelijk, muterend, corona virus. Zo kon het 
Feest van de Vrijzinnige Jeugd 2020 niet doorgaan en wordt er 
naar een alternatief gezocht voor dit jaar, gezien het Casino Kursaal 
thans dienst zal doen als vaccinatiecentrum.

Maar, terug naar de Geuzetorre, want ik moet plots denken aan een 
vriendin van mij die onlangs door de telefoon riep: "CORONA ik kan 
dat woord niet meer horen!".

Beste vrienden(innen) en fans van de Fakkelkrant.
BEDANKT! 1000 X BEDANKT!
Inderdaad, tot op heden, eind januari, hebben reeds 997 leden van 
het VLC hun lidmaatschap voor 2021 betaald. Niet weinig, mijn 
gedacht, op zo'n korte tijd in volle corona crisis (oeps, opnieuw 
corona). Wat betekent dit? Wel ,- niettegenstaande de vele 
geplande activiteiten die werden afgelast, hebben onze leden het 
volste vertrouwen in het bestuur van het VLC en de Grijze Geuzen, 
om opnieuw het roer in handen te nemen eenmaal de haven veilig 
is;- en zij alzo éénmaal of tweemaal, ingeënt tegen het covid-
virus, opnieuw de Geuzetorre kunnen bezoeken voor deelname 
aan één van de vele activiteiten ingericht door het VLC of een 
zustervereniging. Ook het zondagmorgen aperitief niet vergeten 
want, er is dan opnieuw dubbel en dik leven na ... uitkijken dus naar 
die nieuwe lidkaart in de bus.

En voor wie zijn lidgeld voor 2021 nog niet betaald heeft, niet 
twijfelen, gewoon nu doen!

Ondertussen, tot zolang, volg de beschermregels tegen het virus en 
wees gerust: alles komt terug!

Edgard Brunet, 
voorzitter VLC Oostende

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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ANGST EN BOOSHEID (in coronatijden)

“Zo verbrak de ziekte, die schijnbaar de bewoners had 
aangezet tot solidariteit van belegerden, tegelijk de 
traditionele banden, waardoor het individu tot eenzaamheid 
werd veroordeeld”. (Albert Camus, De Pest)

Op 5 januari schrok ik toen ik het artikel van Freddy Mortier, 
prof. Ethiek aan UGent en voorzitter van deMens.nu. in De 
Morgen las. Als vrijzinnige ben ik het niet graag oneens met 
zo iemand. Maar zijn artikel heeft mij boos gekregen, stel 
je voor. Dat zal ook wel aan mezelf liggen. Het ging over de 
terugkeer van reizigers na de kerstvakantie. Iets wat door de 
virologen sterk werd afgeraden. Want al wat buiten België ligt 
is zogezegd “rode zone”. Alsof het bij ons zo veilig is. 

Mortier valt de benadering van Hans-Willem Snoeck aan 
wanneer hij het effect van reizen op de besmettingscijfers 
minimaliseert. Snoeck is immunoloog en doceert aan de 
Columbia Universiteit van New York. De titel van professor 
is een gezagsargument dat mij niet platslaat, maar het geeft 
aan dat die Snoeck er ook wel wat van af weet. Mortier verwijt 
Snoeck dat hij een louter neutrale analyse hanteert, waarbij 
intenties en morele overwegingen niet tellen. 

Hierbij neemt Mortier stelling voor een bepaalde manier om 
moreel handelen te bekijken. Hij verkiest waarderelationeel 
handelen en beschouwt doelrationeel handelen als 
verwerpelijk (cfr. Max Weber). Of andere gezegd, hij 
zweert bij een princiepsmoraal en gaat voorbij aan een 
verantwoordingsmoraal. Hij hekelt het gedrag van wie toch 
op reis is gegaan en begrijpt de frustratie van wie zich wél 
aan de regels (en de bevelen van hogerhand, want dat is niet 
hetzelfde) houdt en hun woede op “de vrijbuiters”. 

Ik citeer even een passage uit het artikel van Freddy Mortier: 
“Dat de derde golf slechts voor een klein deel op reizigers 
kan worden gestoken, is irrelevant voor de vraag of er 
morele schuld is bij wie willens en wetens het risico nam 
om zichzelf en anderen te besmetten. Het betekent alleen 
dat de gevolgen niet rampzalig zullen zijn als de rest zich 
aan de regels houdt”. Daarna gaat Mortier in zijn woede 
door en noemt de reizigers die na terugkomst hun kinderen 
naar school sturen in plaats van ze in quarantaine te houden 
“profiteurs die op de verdiensten van anderen teren” en 
“parasieten”. Scherpe taal! Ik van mijn kant vraag mij af of 
wie in eigen land is gebleven en op vakantie is gegaan naar 
de Oostkantons, waar de sneeuw voor een massa volk heeft 
gezorgd of naar andere drukte in de Ardennen, een minder 

gevaar is voor besmettingen dan wie naar een landelijk 
gebied in Frankrijk of Spanje is getrokken. Ik herinner mij de 
uitspraak van viroloog Steven Van Gucht, een bedachtzaam 
man, bij het begin van de covid-crisis, wanneer hij stelde dat 
niet het reizen een probleem vormt, maar wel wat je op die 
reis doet. Er is immers een groot verschil tussen feesten in 
een nachtclub in Albufeira en wandelen aan zee verderop in 
de Portugese Algarve. 

Opwerping: het vliegtuig en de luchthaven vormen toch ook 
een gevaar? Twijfelachtig. Mondmaskers overal verplicht, op 
de luchthaven en in het toestel. Reizigers worden verspreid… 
tenzij men op het lumineuze idee komt om iedereen te 
controleren bij aankomst en de controleposten zo schaars 
zijn dat er een grote meute gevormd wordt, zoals we hebben 
meegemaakt. “We hebben ze verwittigd”, zei Van Ranst en 
in  één adem: “de luchtvaartpolitie moest maar ingrijpen”. 
Altijd een ander dus, nooit het beleid. De verwittiging was: 
“Om nu onmiddellijk met volle vliegtuigen naar volle hotels 
te trekken en op drukke stranden te zitten, dat is te vroeg”. 
Dat zal wel, maar niet iedereen had dàt op het oog! “In het 
vliegtuig is een goede ventilatie voorzien, waardoor het risico 
op besmetting ingeperkt wordt”. Dit zijn woorden van Marius 
Gilbert, epidemioloog ULB. Volgens Brussels Airlines zijn de 
luchtfiltersystemen op vliegtuigen even efficiënt als die in een 
operatiekwartier. Zouden ze liegen? 

8 januari. Toch eens een stuk historiek van de aanpak: “Blijf 
in uw kot”, zei Maggie De Block, “afstand houden als je toch 
buiten moet komen”. De anderhalve meter-maatschappij was 
geboren. En: “mondmaskers op straat dragen heeft geen zin, 
het geeft een vals gevoel van veiligheid”. Mening in koor 
uitgesproken door minister De Block, zelf arts, en virologen 
Marc Van Ranst en Steven Van Gucht. Wetenschapsjournalist 
Koen Wauters was het daar mee eens. Dat die stelling op 1 
april nogmaals op het nieuws kwam, is slechts een “vis” voor 
zover de echte reden was dat er geen mondmaskers meer in 
voorraad waren. Ze waren vernietigd. Verder blijft de stelling 
waarschijnlijk wel juist. Afstand houden is belangrijkst. Helaas 
weten veel burgers met een masker dat niet meer. Aerosolen 
blijken voldoende voor besmetting. Het masker beschermt de 
ander, niet jezelf. 

Testen en contact tracing zou de oplossing bieden. Dus alle 
inspanningen daarop zetten. De cijfers stegen in het najaar, 
de oorzaak zou niet het toegenomen aantal testen zijn volgens 
de “experten” die het voor het zeggen kregen. Die toename 

OPINIE
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volstond niet als verklaring van de besmettingscijfers. 
Sinds de nieuwe regering werden wetenschappers die ook 
het sociaal en psychisch welzijn in het oog hielden, buiten 
spel gezet. Ondanks alle meldingen van toename van intra-
familiaal geweld, dito misbruik, groter aantal depressies en 
zelfs zelfmoorden. De mens is immers een sociaal wezen en 
velen hebben sociaal contact nodig om zich goed te voelen en 
normaal te handelen. 

Na de zeer stringente maatregelen van eind 2020 daalde het 
aantal besmettingen. Tegelijk met een daling van het aantal 
testen. Nu wordt beweerd dat die twee alles met elkaar te 
maken hebben. Een beetje meer intellectuele eerlijkheid zou 
wel gemogen hebben! Van in het begin is door Van Gucht 
gezegd dat meest betrouwbare indicatie het aantal nieuwe 
patiënten in het ziekenhuis is. Dat mag wat meer uit de verf 
komen.

De maatregelen zijn op het ogenblik dat ik schrijf erg 
beperkend. Avondklok, slechts één iemand in de huiskamer 
toelaten, één “knuffelcontact”, horeca volledig dicht, geen 
cultureel leven, zoveel mogelijk telewerk. Wat wél kan, is 
het “digitale leven”. Ik heb de pest aan het enerverende 
geklungel voor het computerscherm. Dat is erzatz. Dat is niet 
gelukkig makend zoals fysiek contact (ook zonder “knuffelen”, 
alsjeblief). Dat is een redmiddel zoals de boei wanneer men 
al overboord is gevallen. Het Canarische eiland Tenerife is 
“rood” verklaard vandaag. De horeca is binnen dicht, maar de 
terrassen blijven mogelijk. Dus een sociaal leven ook. Niet bij 
ons, alhoewel die sector dat heeft gevraagd. Dat 
we slecht geventileerde ruimten, plaatsen waar 
veel mensen samen zijn, plaatsen waar de afstand 
niet kan bewaard worden, moeten vermijden is 
nogal wiedes, gelet op de besmettelijkheid van 
het virus. Maar een beleid dat rekening houdt 
met de sociale en psychologische factoren, moet 
onzinnige maatregelen vermijden. Bestraffing zal 
het “draagvlak” niet garanderen. Het kan leiden 
tot meer boosheid bij wie snakt naar vrijheid. 

Want de frustratie is groot bij veel burgers. 
Omwille van het onpersoonlijk afscheid moeten 
nemen van een geliefde die stierf. Omwille van 
niet toegelaten worden tot de kliniek wanneer 
je klein kind moet opgenomen worden. Omwille 
van het verloren afscheid bij laatstejaars 
middelbaar onderwijs: geen schoolreis die het 

afscheid van school en vrienden zou celebreren, net zoals 
de ultieme proclamatie. Omwille van de verloren toekomst 
van jonge zelfstandigen die pas gingen opstarten. Omdat 
men als eenzame wegkwijnt. Frustratie bij de “culturo’s” 
die hun dromen zien uiteenspatten. Maar gezondheid is het 
belangrijkste goed, kun je aanvoeren. En dit is juist. Maar 
met veel anderen ben ook ik gefrustreerd dat mijn recreatieve 
sportbeoefening, annex ontmoeting met vrienden, on hold 
is gezet. Dàt was immers mijn verzekering voor een gezond 
leven. Ja, gezondheid is belangrijk. Ik mag nog wandelen 
of fietsen, maar dit compenseert mijn welbevinden bij het 
partijtje tennis niet. Psychische gezondheid, dames en heren 
virologen! 

“Veel mensen balanceren op de rand. Ik verwacht na 
de lockdown een piek in psychologische problemen. De 
gevolgen van quarantaine zijn onrustwekkend: de cijfers van 
posttraumatische stress, angst, depressie en zelfs suicide 
gaan allemaal stijgen”. (Psychiater Dirk De Wachter). 

Het beleid van onze overheid, op advies van de “experten”, 
toch deze die het beleid wil horen, is gebaseerd op angst. 
En ik begrijp ten volle dat wie geconfronteerd is geweest 
met mensen die zwaar ziek zijn geweest door het virus, bang 
zijn. De toestand van velen in het ziekenhuis is vreselijk. 
Gelukkig wie gezond is gebleven. En we moeten daar veel 
voor over hebben. Maar angst kan het leven gaan beheersen. 
Het kan een fobie worden. De ander, die jou kan ziek maken, 
is een vijand geworden. Je moet op je tellen passen, want 
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we hebben meer van elkaar te vrezen dan te winnen. We 
moeten het virus vrezen, maar niet leven in angst voor de 
situatie. Dat zijn verschillende dingen. Vrees voor besmetting 
zet ons aan tot rationeel gedrag. Angst zet ons onder andere 
aan tot gehoorzaamheid aan de regels die ons opgelegd 
worden, zonder dat we ons nog afvragen of die regels nog 
gerechtvaardigd en rationeel zijn. Ik vind het ergerlijk dat 
een minister van volksgezondheid dit zegt te beseffen maar 
als remedie geld uittrekt voor psychologische zorg. Geen 
preventie tegen het onheil, maar een pilletje of zo. 

Er zijn mensen die de ganse toestand met allerlei beperkingen 
van onze vrijheid niet zo erg vinden. Er wordt gesproken 
over “het opnieuw ontdekken van eenvoudige genoegens in 
de natuur”. Viroloog Van Ranst zei dat hij het heerlijk vindt 
om geen witte strepen meer in de lucht te zien. Elk zijn 
goesting, maar blijkbaar zijn er naast introverte mensen die 
met afwezigheid van contacten gelukkig zijn, ook extraverte 
mensen die contacten juist nodig hebben. Of anders ziek 
worden. Psychisch.

Er is in de coronacrisis veel gesproken over de jongeren, 
vooral in negatieve zin, want zij houden zich minder aan de 
regels en gaan wel eens over de schreef. Soms met 2500, 
zoals na nieuwjaar in het Franse Lieuron. Ze kwamen van 
overal voor die “rave-party”. Het duurde een paar dagen 
vooraleer de politie een eind aan het feest kon maken. Bij de 
deelnemers was er “een onstuitbaar verlangen naar vrijheid”. 
“Ontsnappen aan de depressie” was wat velen zeiden. En “het 
is zo lang geleden dat we een feest hadden”. Het gezag werd 
uitgedaagd. Zoals in het verleden ook dikwijls gebeurde. Jong 
zijn betekent ook snakken naar een eigen beleving. Eén van de 
eigen generatie. Het is nooit anders geweest. Van de rockers 
in de jaren ’50, de provo’s in de jaren ’60, de hippies, daarna 
de punkers en noem maar op. Allen hebben ze de wet op een 
of andere manier overtreden. Omdat het gezag de vleugels 
waarop een jongere wil vliegen kortwiekte. Wanneer die druk 
te sterk is, wil de jeugd zich bevrijden. Nu van coronaregels, 
zoals van de bevelen van de katholieke kerk vroeger. De 
materie is niet vergelijkbaar, de psychologische reactie wel. 

Beste Freddy Mortier, noem degenen die eens de corona-
wetten overtreden niet zomaar profiteurs en parasieten. 
Begrijp dat mensen willen “leven” en dat de invulling daarvan 
individueel is. De overheid moet daar rekening mee houden, 
ook wanneer de beveiliging van ons zorgsysteem de eerste 
bekommernis is. 

Hoe langer de corona-crisis duurt, hoe meer er een 
tweedeling komt tussen de gehoorzame burgers (dikwijls 

de soixantehuitarts van weleer) en de jongeren die minder 
of niet ziek worden van covid. Ook dat is een realiteit. Alsof 
zij reeds ingeënt zijn. Het onbegrip groeit en de wil om te 
schikken neemt af bij velen (niet alleen jongeren). Er is zeer 
weinig inspanning geleverd om de motivatie voor de regels 
die door de “experten” worden gegeven nog te volgen. Het 
brutaal eisen van gehoorzaamheid, op straffe van sancties, 
is niet motiverend. Niet in een klaslokaal met pubers, maar 
ook niet in een samenleving met burgers aan wie geen enkele 
uitlaat meer gegeven wordt. Ik begrijp die feestjes wel. Ook 
al ben ik als oude man daar bang voor. Bang voor mezelf en 
mijn omgeving. Misschien brengt de vaccinatiecampagne een 
oplossing. Daar moet onze hoop op berusten. 

Om te eindigen met een mening van Midas Dekkers (bioloog) 
die ik deel: “Zodra we dat vaccin hebben, zullen we weer 
dezelfde zelfvoldane klootzakken zijn die we altijd al waren”. 
Forever young! 

Luc Bentein

11.01.21
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Activiteitenprogramma Grijze Geuzen 
De activiteiten zijn onder voorbehoud en gaan enkel door indien de maatregelen het toelaten.

APRIL 2021

Donderdag 01/04 14u00 Scrabble Marcel Rotsaert 059 26 61 41

Woensdag 14/04 13u30 Manillen Lieven Brusseel 0477 37 41 71

Donderdag 15/04 14u00 Scrabble Marcel Rotsaert

Maandag 19/04 10u00 Lichaamsbeweging Groep A Monique Vanhoutte 059 70 36 74

Dinsdag 20/04 14u00 Breien Magda Quintens

Maandag 26/04 10u00 Lichaamsbeweging Groep B Monique Vanhoutte

Dinsdag 27/04 14u00 Breien Magda Quintens 059 26 61 41

Woensdag 28/04 13u30 Manillen Lieven Brusseel

Met spijt in het hart moeten wij onze lezers melden dat we alle activiteiten voor de maand maart noodgedwongen 
hebben moeten schrappen, aangezien de overheid de Corona-maatregelen heeft verlengd tot (minstens?) 1 april. 

We hopen dat de geplande activiteiten voor april wel kunnen plaatsvinden, maar ook daarover kunnen we geen absolute 
zekerheid bieden. We proberen onze lezers op de hoogte te houden via onze website www.vlcdegeuzetorre.be, via 
Facebook of ad valvas aan de deur van De Geuzetorre. Voor de specifieke activiteiten hieronder kunt u contact opnemen 
met de respectieve verantwoordelijken. 

DATA MOGELIJKE KAARTNAMIDDAGEN 
APRIL 2021 

 •  Woensdag 14 april

 •  Woensdag 28 april 

De aanmelding de kaartnamiddag zelf 
start om 13u30 tot 13u55 .

Let wel: De kaartnamiddagen zullen enkel 
en alleen kunnen doorgaan als de maat-
regelen tegen Corona het toelaten. Re-
kening houdend met deze maatrege-
len kunnen en mogen dus  slechts 48 
kaarters (12 tafels) deelnemen. Van-
daar dat het noodzakelijk is zich ten laatste 
één dag vooraf in te schrijven  bij Lieven 
Brusseel op 0477 37 47 71 of per mail 
op het adres lievenbrusseel@telenet.be.  

DATA SCRABBEL NAMIDDAGEN 
APRIL 2021

 •  Donderdag 1 april

 •  Donderdag 15 april

Aanvang telkens om 14.00u stipt

Let wel: Deze namiddagen kunnen enkel 
plaatsvinden als de  geldende Corona 
maatregelen die van toepassing waren 
tot eind februari 2021, zouden zijn 
opgeheven. Daaromtrent  kan je altijd 
contact opnemen met Rotsaert Marcel  
tel. 059 26 61 48 of 0473 51 73 29

DATA BREI NAMIDDAGEN 
APRIL 2021

 •  Dinsdag 20 april

 •  Dinsdag 27 april 

Aanvang telkens om 14.00 u stipt

Let wel: Deze namiddagen kunnen enkel 
plaatsvinden als de geldende Corona 
maatregelen ,die van toepassing waren 
tot eind februari 2021 ,zouden zijn 
opgeheven. Daaromtrent kan je altijd 
contact opnemen met Quintens Magda 
tel. 059 26 61 48 of 0470 07 41 24

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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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. 

Het krokusfeest/lentefeest voor 6-jarigen zal op een alternatieve 
manier doorgaan binnen de eigen school met de betrokken 
leerkracht zedenleer.

Hou het gezond en hopelijk tot zo spoedig mogelijk!

Het bestuur van OVM Oostende

Moreel verslag door 
de voorzitter 2021 – 
werkingsjaar 2020

Wat een jaar! 2020 was volledig anders dan vorige jaren, een 
torenhuis cliché en toch kan ik zelf ook niet anders beginnen. De 
pandemie beheerste het voorbije jaar en zal ons nog een hele tijd 
blijven beheersen wat we daar ook van vinden. 

Vele dingen zijn weggevallen en vinden we niet leuk maar het zou 
te negatief zijn hiervan een opsomming te geven. Zonder maar 
iets te willen minimaliseren bracht corona misschien ook enkele 
positieve dingen, al is ook dat een cliché. Mensen gingen meer de 
natuur in, per fiets of op koudere dagen te voet soms tot vervelens 
toe bij de kinderen en jeugd. Er wordt iets minder met de wagen 
gereden, er wordt meer thuis gewerkt, we hebben meer tijd voor 
de mensen met wie we samen leven. Zonder blind te zijn dat veel 
van die dingen ook hun keerzijde hebben. Maar laat ons hopen dat 
het meest positieve na deze moeilijke periode zal zijn dat we nu pas 
goed beseffen hoe goed we het hadden. Dingen waar we voordien 
soms tegenop keken lijken we nu opeens te missen. Hoe lang 
zullen we dit blijven onthouden. Of wie weet zeggen we binnenkort 
wel : tijdens corona was het toch rustiger en gemakkelijker, we 
moesten niet zo nodig…

Natuurlijk heeft dit alles zijn invloed gehad op de werking van OVM. 
Er zijn nauwelijks activiteiten kunnen doorgaan en het ziet er naar 
uit dat dit nog even zal duren. De creanamiddag kon nog doorgaan 
met opnieuw veel belangstellenden maar daarna hebben we niets 
meer kunnen organiseren. Het krokusfeest werd 2 maal gepland en 
is uiteindelijk toch maar doorgegaan binnen de eigen schoolgroep. 
Ook in 2021 zal dit het geval zijn. Eventjes afwachten of we in het 
najaar opnieuw enkele activiteiten kunnen organiseren. Want onze 
kinderen hebben het echt wel nodig om zinvol en actief bezig te 
zijn. Je merkt heel goed dat de hele situatie een grote invloed heeft 
op hen. 

Dus laat er ons voor gaan om alles nog zo goed mogelijk vol te 
houden voor onze kinderen en we zullen er zelf wel bij varen!

Denk voor jezelf, zorg voor elkaar!

Alain Cools, Voorzitter HVV/OVM Oostende

OUDERVERENIGING VOOR DE MORAAL
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Activiteitenkalender maart  – april 2021
REIZEN ONDER VOORBEHOUD – LEZINGEN VIA WEBINAR

MAART
DONDERDAG 4 MAART ∙ 14u30 
webinar  
“De Duitse componisten- Duitsland, 
muziekland” 
door Sonja De Craemer. 

DONDERDAG 11 MAART ∙ 14u30 
webinar  
“Kunst in de openbare ruimte 
in Oostende, deel 1, Oostendse 
kunstenaars”

DONDERDAG 18 MAART ∙ 14 u30 
webinar 
“Tanzania” 
lezing met foto’s en film door dhr. Eddy 
Pintelon

DONDERDAG 25 MAART ∙ 14u30 
webinar  
“Kunst in de openbare ruimte in 
Oostende, deel 2, niet-Oostendse 
kunstenaars”

APRIL
DONDERDAG 1 APRIL ∙ 14 u30  
webinar
 “Alaska, de breekbare charme van de 
Last Frontera” 
lezing met foto’s en film door dhr. Eddy 
Pintelon

MAANDAG 12 TOT 16 APRI: 
Cultuurreis naar Bordeaux – 
zal zeer waarschijnlijk nog niet mogen 
doorgaan en wordt dan verplaatst naar 
de zomer

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

Alternatief concept voor het Feest 
van de vrijzinnige Jeugd

Het Feest van de Vrijzinnige Jeugd 2021 
zou normaal plaatsvinden in het Kursaal 
te Oostende, op zondag 16 mei 2021 
om 10.00 uur. Helaas gooit de ‘Covid19-
epidemie’, net zoals vorig jaar opnieuw 
roet in het eten. In 2020 was het scenario 
volledig klaar en werd er volop gerepeteerd 
toen de coronacrisis toesloeg. Het feest 
in het Kursaal moest noodgedwongen 
worden geannuleerd en de feestelingen 
moesten hun geschenk coronaproof gaan 
afhalen in de garage van het VLC. Dit vond 
iedereen dan ook bijzonder jammer.

De bedoeling was het scenario te herhalen 
in 2021 met de nieuwe feestelingen. 
Maar ook nu is er weer slecht nieuws.   
Momenteel kan er nog altijd niet worden 
gerepeteerd in het VLC van Oostende. 
Sommige leerkrachten zedenleer die in 
verschillende scholen les geven, mogen 
slechts in twee scholen aanwezig zijn.  
Zij hebben sommige feestelingen dus 
gedurende de laatste maanden nog niet 

kunnen zien in de klas. Ook het Kursaal 
wordt momenteel omgebouwd tot 
vaccinatiecentrum. Men laat ons weten 
dat grote evenementen met veel publiek 
nog voor lange tijd niet zullen worden 
toegelaten. Het organiseren van dit Feest 
kost veel moeite en centen. Het is daarom 
een te groot risico om in dergelijk Feest te 
investeren en niet 100 % zeker te zijn dat 
het evenement uiteindelijk kan doorgaan.
 
Daarom heeft het Comité Feest Vrijzinnige 
Jeugd Oostende, in samenspraak 
met de leerkrachten, de regisseur, 
scenarioschrijver en de geluids- en 
lichttechnicus beslist om het Feest niet 
te organiseren in het Kursaal.  Maar 
iedereen wou toch iets meer dan louter 
het overhandigen van het geschenk. We 
gaan met alle betrokkenen op zoek naar 
een alternatief, waarbij in elke school per 
klas een kleinschaliger evenementje in de 
eigen bubbel zal worden georganiseerd. 
En de dag zelf, zondag 16 mei vanaf 

10.00 uur, zal het officiële gedeelte via 
een vooraf opgenomen filmpje te volgen 
zijn via het internet. De link om het filmpje 
te bekijken zal uiteraard tijdig worden 
bekendgemaakt, ook aan de lezers van de 
Fakkelkrant.
 
We hopen er voor de feestelingen en hun 
familieleden toch een unieke dag van te 
maken. De Feestelingen gaan nadien naar 
huis met een pakket geschenken, een 
diploma en een programmaboekje, zodat 
ze een blijvende herinnering bewaren aan 
dit onvergetelijk moment.  
We kijken er naar uit om in 2022 weer een 
'echt' volwaardig Feest van de Vrijzinnige 
Jeugd te kunnen organiseren in het 
Kursaal.

Francis Rondelez
Voorzitter 

Namens het Comité Feest van de 
vrijzinnige Jeugd Oostende

FEEST VRIJZINNIGE JEUGD
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN

Was  
regelmatig  
je handen

Draag een 
mond- en 

neusmasker

Ontsmet 
oppervlaktes

Blijf  
thuis

Hoest en 
nies in een 
zakdoek of 

jouw elleboog

Houd 
afstand
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