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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. 

Controle van de lidkaarten op zondagmorgen of op 

activiteiten is steeds mogelijk

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

• Juli-augustus 2022:  

vóór dinsdag 02 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
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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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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

ZONDAG 22 MEI: VLC JAZZMATINEE 
Eddy Laga en zijn kornuiten van de 
Broadway Jazz Gang spelen nog ten dans 
op zondag 22 mei, het gratis optreden start 
om 11 uur!

ZATERDAG 14 MEI: PLECHTIGE ZEELIEDEN HERDENKING
Op zaterdag 14 mei organiseert het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw na 2 jaar 
onderbreking opnieuw de “Plechtige Zeelieden Herdenking” in “De Geuzetorre”, ter vervanging 
van de vroegere Vrijzinnige Zeeliedenhulde op paasmaandag. 

Patrick Vancraeynest en Edgard Brunet, zullen de vrijzinnige plechtigheid - die openstaat voor 
álle levensbeschouwingen – naar vaste gewoonte in goede banen leiden. 

Te gast dit jaar zijn de Oostendse Stéphanie Germonpré en Oostendenaar Peter Bultink die 
fragmenten zullen voorlezen uit de roman “Marinus” en die historisch zullen kaderen. Ze 
wisselen hun lezing af met een aantal kapersliederen.

Zij brengen het onwaarschijnlijke verhaal van Marinus De Boer, die opgroeit in het 
zeventiende-eeuwse Oostende. Nadat hij op 12-jarige leeftijd zijn vader ziet omkomen in een 
verschrikkelijke zeeslag gaat hij bij twee kapers wonen. 
Ze leren hem de stiel en kijken toe hoe Marinus ontbolstert tot een beruchte kaperskapitein. 
Tot de tijd uiteindelijk ook hem inhaalt en Marinus vanop de kade zijn drie zonen naar Indië ziet 
vertrekken onder de vlag van de Oostendse Compagnie.

Nadien wordt een bloemenhulde ingericht aan het monument aan het Maritiem Instituut 
Mercator en volgt een receptie voor de deelnemers in “De Geuzetorre”.

Programma: 
• 10.15 uur: ontvangst deelnemers
• 10.30 uur: start plechtigheid
• 11.30 uur: bloemenhulde
• 12.00 uur: receptie deelnemers

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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Juni 2022
Feestmaand “50 jaar VLC Oostende vzw”

U leest het goed! Dit jaar bestaat de vzw Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende maar liefst 50 jaar. 
Vanzelfsprekend vieren we dat met toeters en bellen! Er staat heel wat op stapel tijdens de feestmaand van juni 2022: 

Vrijdag 3 juni – 19 uur
Opening fototentoonstelling “50 jaar Oostende, toen & 
nu” met persmoment en kleine receptie. (Voor iedereen 
toegankelijk)
Zie ook de Affiche in de rubriek “Tentoonstelling”, 
verderop in deze Fakkelkrant!

Vrijdag 10 juni – 19 uur
‘Ostenschen Avend’ met de Oostendse live-bands Out of 
Service & Barak Friture en aangepaste “Ostensche” hapjes 
en drankjes!  
(Voor iedereen toegankelijk: 5 euro inkom, incl. 2 drankjetons)
Zie ook de affiche op de achterflap van deze Fakkelkrant!

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 afsluitingsreceptie & hapjes
Opening vernieuwd terras “De Geuzetorre” met muzikale 
omlijsting
(Voor iedereen toegankelijk) 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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SOLIDARITEIT

Oorlog is vreselijk en als mensen vluchten 
voor het geweld is het goed dat de gemeen-
schap die mensen helpt. Dat is gebeurd 
wanneer Rusland Oekraïne heeft aangeval-
len. De solidariteit van zowel overheid als 
particulieren was enorm. Voor Europa be-
stonden er plots geen grenzen meer voor 
de mensen die de oorlog ontliepen. Treinen 
werden gratis voor hen. Die Europese gene-
rositeit is nochtans geen evidentie. De voor-
bije jaren werd steeds meer begrip getoond 
voor “pushbacks”, ook naar landen waar 
het regime helemaal geen veiligheid biedt 
voor terugkeer, zoals de taliban in Afghani-
stan. Toen in 2015 burgers een onderdak 
aanboden aan de vluchtelingen die in het 
Maximiliaanpark kampeerden, dreigden ze 
vervolgd te worden voor het  mogelijk maken 
van onwettig verblijf. Waarom Oekraïners die 
voor Poetin vluchten wél met open armen 
ontvangen worden en Syriërs die evengoed 
de oorlog ontvluchtten in een eindeloze bu-
reaucratie belandden, is een vraag die aan-
dacht waard is. 

Waarom de Oekraïense “knuffelvluchtelin-
gen” (sic) wél en de Afrikaanse, Maghreb 
of Midden-Oostelijke niet? Bart De Wever 
kwam met een standpunt: “wij zijn steeds 
voorstander geweest van de opvang van 
vluchtelingen in eigen regio”; daaraan vol-

doen de Oekraïners. Een uitleg, maar niet té 
eenvoudig? 

Neurowetenschappers zijn van oordeel dat 
onze hersenen de neiging hebben om selec-
tief om te gaan met empathie. Onze voorkeur 
gaat uit naar het eigen volk of wat daar dicht 
bij staat. De vluchtende moslims behoren tot 
onze “uitgroep”, niet tot de mensen met wie 
we veel kenmerken gemeen hebben. Mede-
leven is geen morele verworvenheid, het zit 
in onze genen (min voor de enen, meer voor 
de anderen). 

Of gaat het over de angst voor het onbeken-
de? Hebben we te maken met een uiting van 
racisme? Héél ernstige vragen voor wie in de 
spiegel durft kijken. Tom Van Grieken (VB) 
zegt over de kwestie het volgende: “Oekra-
iners zijn helden die vechten voor hun land 
en hun familie in veiligheid brengen, terwijl 
Syriërs en Afghanen hun vrouwen en kinde-
ren in de steek laten om hun eigen geluk te 
zoeken”. Johan Sanctorum zegt in een arti-
kel op Doorbraak: “wij houden van mannen 
die het thuisland verdedigen in plaats van te 
gaan lopen”. 

OPINIE
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In welke mate hebben de media het pro-
bleem gecreëerd? De donkerhuidige vluch-
telingen werden dikwijls voorgesteld als 
“economische vluchtelingen”, gelukzoekers 
dus. Jonge mannen die een permanent ver-
blijf in Europa, liefst in Engeland, nastreven, 
terwijl de Oekraïense vluchtelingen terug 
willen, tenzij Rusland er blijft. De allochtone 
vluchtelingen worden  soms bijna ontmen-
selijkt wanneer ze betrokken zijn bij misda-
dige of grensoverschrijdende acties (“hitsige 
jongeren die onze vrouwen lastig vallen”). De 
foto’s in de media tonen ons enerzijds die 
Arabische jonge mannen in groepen, ander-
zijds Oekraïense vrouwen die hun kind lief-
devol vasthouden. 

Of speelt het feit dat mensen die tot dezelfde 
cultuurregio behoren ons medeleven opwek-

ken en anderen niet? Weer de angst voor 
het onbekende of onversneden racisme? 
Oekraïners zijn blank, Europees en cultureel 
christelijk. Ze zijn “van ons”, zoals Ursula Von 
der Leyen het zei. Het gaat niet over mensen 
met een onduidelijk of onbekend verhaal. In 
dat plaatje past ook het belang van een taal. 
Zij zullen vlug onze taal leren. Zij behoren 
tot het Westelijke deel van Oekraïne, niet 
tot dat deel waar men Russisch spreekt. Via 
het zich identificeren met wie dezelfde taal 
spreekt, kan ook de antipathie voor de an-
ders-sprekende verklaard worden. Er is ooit 
een poging geweest om de verstandhouding 
tussen mensen te verhogen door één ge-
meenschappelijke taal: het “Esperanto”. Het 
paste in een utopisch project, dat van “we-
reldburgerschap”. 

Utopie of niet, de overtuiging dat alle mensen 
intrinsiek gelijk zijn en gelijke rechten heb-
ben, dat dit “universele waarden” zouden 
moeten zijn, moet zeker een vrijzinnige hoog 
in het vaandel blijven dragen. Soms tegen 
beter weten in. 

En hopelijk is de gruwel van de oorlog voorbij 
wanneer dit artikel verschijnt.

Luc Bentein, 11.03.22

OPINIE
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

KAARTNAMIDDAGEN BELOVEN 
EEN SPANNEND SEIZOENEINDE.

Op het ogenblik dat wij de kopij bij 
de drukker moeten inleveren zijn 
we een beetje over de helft van het 
manillenkampioenschap 2021 – 2022. 
Corona heeft ons tijdens de jaarwisseling 
opnieuw in onze hobby beperkt en de 
verloren speeldagen in december en 
januari kunnen we niet ophalen. De 
overdrukke agenda aan activiteiten 
in de Geuzetorre – ook van de diverse 
bevriende nevenorganisaties – lieten 
niet toe nog een paar gaatjes te vinden. 
Kwam daar nog even Faris wat roet in het 
eten gooien en het VLC moest op 23.03 
ook zijn deuren sluiten. 

Niettemin belooft het een spannend einde 
seizoen te worden met Luc Ruysschaert, 
Julien Popelier en  Liliane Vanderwal als 
grote favorieten al mogen we ook Ingrid 
Schoolmeester niet uit het oog verliezen 
die op kousenvoeten dichterbij sluipt.  In 
de resterende 2 maanden kunnen echter 
nog enkele outsiders uit hun egelstelling 
verrijzen en voor een onverwachte 
wending zorgen.

Wel kunnen we meedelen dat de 
laatste kaartnamiddag in juni om 
organisatorische redenen een weekje 
is opgeschoven en dus door gaat 
op 22.06 in plaats van 15.06. Deze 
kaartnamiddag gaat gepaard met de 
prijsuitreiking en telt traditioneel NIET 
mee voor de rangschikking.  

DONDERDAG 12.05 :  PROFITEREN 
VAN DE LENTE OP DE FIETS.

Een nieuw en sportief initiatief. Senioren 
hebben er deugd van om in beweging te 
zijn en daarom dachten wij er goed aan 
te doen om even op de fiets te springen 
en een namiddagje een toertje te doen 
in het polderlandschap van het hinterland 
van Oostende.  Een gezapige fietstocht 
is gepland op donderdagnamiddag 
12.05 eerstkomend met verzameling 
om 13u45 aan het VLC om ten laatste 

om 14u00 te vertrekken. De afstand 
bedraagt ongeveer 35 km. Er wordt – 
naargelang het aantal ingeschrevenen 
– in groepjes gereden van ongeveer 12 
personen met telkens een begeleiding. 
Elektrische fietsers houden rekening 
met niet elektrische fietsers en blijven 
samen in de groep. We kijken uit om een 
tussenstop in te lassen om eventueel 
even op een terrasje te genieten van 
een lentezonnetje. Om organisatorische 
redenen vragen wij om je in te 
schrijven voor de deelname en dit voor 
09.05 bij Lieven Brusseel. Mailadres: 
lievenbrusseel@telenet.be of telefonisch 
op het nr. 0477/37.41.71. Ingeval van 
slecht weer (regen of stormwind) wordt 
de activiteit verplaatst en worden de 
ingeschreven deelnemers verwittigd.

VRIJDAG 24.06 OM 12U00 : EINDELIJK 
OPNIEUW ONS ZOMERFEEST!

Na twee jaar het werkseizoen niet te 
kunnen afsluiten op een feestelijke 
wijze,  willen wij voor het ingaan van 
het groot verlof, het bewogen werkjaar 
2021 – 2022 toch  afwerken op een 
leuke wijze. Wij nodigen U allen graag uit 
op het traditionele zomerfeest en willen 
er opnieuw een leuke namiddag van 
maken met een uitstekende sfeer,  heel 
wat lekkers, een gezellige babbel, een 
gastoptreden met meeslepende muziek 
en een tombola met mooie prijzen.

Ook dit jaar hebben wij – na de 
succesformule in 2019 – gekozen voor 
een zomerse formule met uiteraard de 
start met een sprankelende aperitief : 
cava of fruitsap . Daarbij horen uiteraard 
een paar lekkere hapjes.

Daarna bieden wij U een gevarieerd 
koud buffet aan met eerst een keuze 
uit tal van visbereidingen. Daarna volgt 
een 2de service met verscheidene 
vleesbereidingen. Dit alles is vergezeld 
van een waaier van groentjes en 
aardappelsla en pastasla.

Tot slot zoeken we nog een gaatje om 

met een lekker dessertje en een koffie 
of thee af te sluiten.  Ondertussen 
worden we ook verwend door onze 
muzikale gasten Mario en Dario , die 
de aanwezigen zoals steeds zullen 
meeslepen in een aaneenschakeling van 
gekende meezingers.

Al dit lekkers kunnen wij samen met de 
muziek en de toffe sfeer aanbieden aan 
de democratische prijs van 36 € per 
persoon. De deuren gaan slechts open 
vanaf 11u30.

De inschrijvingen dienen vooraf 
te gebeuren en ENKEL door per 
overschrijving te betalen bij de 
penningmeester Monique Vanhoutte 
op de rekening van De Grijze Geuzen 
op het nummer  BE28 0015 0621  
8020 en dit voor 18.06.

Teneinde de tafelschikking zoveel 
mogelijk naar wens te regelen vragen 
wij om Monique bij uw inschrijving even 
te bellen (0497/74 73 54)  of te mailen 
naar moniquevanhoutte@msn.com  om 
haar Uw eventuele tafelgenoten op te 
geven. Er zal gewerkt worden met tafels 
van 8 personen. Telefoontjes echter 
niet in het weekend en ook niet op 
maandag (wegens lichaamsbeweging ).

OP DAGUITSTAP MET DE 
GRIJZE GEUZEN.

De jaarlijkse daguitstap met De Grijze 
Geuzen hebben wij voorzien voor het 
begin van het nieuwe werkingsjaar in 
september. Enerzijds houden wij nog 
een beetje voorbehoud wegens het 
opnieuw stijgend aantal besmettingen 
door corona. De gezondheid van onze 
leden stellen we voorop.  Anderzijds zijn 
er slechts op een beperkt aantal dagen in 
mei nog een bus ter beschikking wegens 
de reeds gereserveerde schoolreizen. In 
de maand juni is er verder een uiterst 
gevuld programma naar aanleiding van 
het 50 jarig bestaan van het VLC. De 
afspraak voor een mooie trip maken we 
zeker voor september eerstkomend . 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

SCRABBLE : UITZONDERLIJK RESULTAAT

Tijdens de scrabble namiddag van donderdag 17 maart 2022 mochten we een niet alledaags 
resultaat noteren. In de eerste helft van de partij, die bestaat uit 11 beurten, werden niet 
minder dan 6 scrabbles gelegd. Dat resulteerde in een subtotaal van 704 punten, dat is een 
gemiddelde van 64 punten per beurt, iets wat heel uitzonderlijk is. Na de pauze, die normaal ook 
uit 11 beurten bestaat, konden maar 5 beurten worden gespeeld doordat alle klinkers waren 
opgebruikt. Er werd daarin nog één scrabble gelegd. Het  eindtotaal, dus na totaal 16 beurten en 
7 scrabbles,was 958 punten, wat een gemiddelde van 59,8 punten per beurt is! Als we tijdens 
andere  scrabble namiddagen een resultaat van gemiddeld 40 à 45 punten per beurt  halen 
spreken we van een goed tot zeer goed resultaat. Ik speel het scrabblespel nu al meer dan 30 
jaar en dit is de eerste keer dat ik een dergelijk resultaat mag meemaken! 

Winnaar werd Luc Opsomer met 819 punten – gemiddeld meer dan 51 punten per beurt  - op 
de voet gevolgd door Daniël Missiaen met 817 punten. De andere deelnemers die hun aandeel 
hadden in die hoge eindscore waren: Dewitte Georgette, Van Houtryve Dora, Roeland Christine, 
Van Oudenhove Linda en uw dienaar, Rotsaert Marcel. 

Hierbij een foto van het scrabblebord na de 16 beurten:

QUIZ
De februari quiz was doorspekt met 
een paar venijnige strikvragen! Wisten 
jullie dat Che Guevara eigenlijk een 
Argentijn was? Kennen jullie het visueel 
verschil tussen de Matterhorn en de 
Mont Blanc? Kortom, het was een 
quiz om van te genieten en de scores 
onder een twintigtal deelnemers waren 
met onderscheiding! Ann Vroomen en 
Roel Vandenberghe kroonden zich tot 
winnaars.

De maand maart was muzikaal getint en 
het ging er vrolijk aan toe! Op de retro 
muzieksongs van Vera Lynn werd lustig 
meegezongen. Ook nu weer toonden Ann 
en Roel zich ware muziekvirtuozen!  

WIJNDEGUSTATIE
Door uitstel wegens de gekende Corona 
perikelen konden we nu pas starten met 
onze eerste wijndegustatie. Het ontbrak 
niet aan enthousiasme onder een 40-tal 
deelnemers! De Saint Emilion scoorde 
bij een bepaalde deelnemer 10 op 10 
en kwam globaal dan ook als eerste uit 
de bus., gevolgd door de Bourgogne Nuit 
St Georges met 8,7 en de Chablis met 
8,4. De “mindere goden” Elzas-Rhone 
en Languedoc deden het niettemin 
eveneens voortreffelijk. 
Op algemene aanvraag en met 
goedkeuring van het bestuur kijken 
we met belangstelling uit naar een 
volgende Franse uitdaging binnen een 
zestal maanden! Verdere info volgt in De 
Fakkelkrant!     
(Jacky Strumane)

DATA BREINAMIDDAGEN 
MEI – JUNI 2022
Dinsdag 3 mei 
Dinsdag 10 mei 
Dinsdag 17 mei

Dinsdag 7 juni
Dinsdag 14 juni
Dinsdag 21 juni
(Aanvang 14.00 u stipt)

DATA SCRABBLENAMIDDAGEN  
MEI 2022
Donderdag 5 mei
Donderdag 19 mei
(Aanvang 14.00 u stipt)

Volgende scrabblenamiddagen in 
september 2022!
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MANILLENKAARTING
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1 RUYSSCHAERT LUC 30 21 3414

2 POPELIER JULIEN 30 21 3111

3 VANDERWAL LILIANE 30 20 3459

4 HOOGE BERNARD 30 19 3337

5 MYLE CARINE 30 18 3260

6 DUTRIEUE RENÉ 30 18 3255

7 VANBILLEMONT ANDRÉ 30 17 3319

8 VANDERWAL DIANE 30 17 3306

9 DUDAL ROLAND 30 17 3260

10 SCHOOLMEESTER INGRID 27 17 3037

11 BUFFEL FREDDY 27 17 2967

12 VAN LEUVENHAEGE ERNA 30 16 3342

13 LAMBRECHT ROBERT 30 16 3278

14 RAU ROGER 30 16 3262

15 WEEK Georges 30 16 3248

16 VAN HECKE Edith 30 16 3230

17 VANDENBERGHE Roel 30 16 3149

18 STRUMANE Jacky 24 16 2660

19 ZWAENEPOEL André 30 15 3150

20 CAPITAINE Nicole 27 15 2792

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

VASTE ACTIVITEITEN
Vaste Activiteiten v/d Grijze Geuzen in de Geuzetorre van September tot Juni 

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! 
Alle activiteiten staan altijd open voor alle leden van het VLC.

HV/OUDERS OOSTENDE

Workshop bloemschikken jeugd

Creatief bezig zijn met bloemen en natuurlijke materialen in verschillende 
vormen, kleuren en geuren is de bedoeling van deze workshops.Wil je 
genieten van het sociaal contact tijdens het werken en nadien van een 
zelfgemaakte compositie? Dan is deze cursus iets voor jou!
Je maakt telkens een eenvoudig bloemstuk met verse bloemen en groen 
onder leiding van  Martine Bilo en helpers. De lessen gaan door in het 
bloemschiklokaal van de Geuzetorre, Kazernelaan, 1, 8400 Oostende.

Bijdrage: 10 Euro per les

Inschrijven telefonisch bij Martine: 
St.Amandsberglaan, 17, 8400 Oostende, Tel. 059/702211
e-mail adres: bilomartine@hotmail.com

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

GROEP 1:  woensdagnamiddag van 14 u. tot 16 u.
 Lenteles 4 mei , zomerles 1 juni 
GROEP 2:  woensdagnamiddag van 15 u. 30’ tot 17 u. 30’
 Lenteles 4 mei, zomerles 1 juni
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HV/OUDERS OOSTENDE

Verslag krokusfeest 2022 – zaterdag 19 maart 

Na 2 edities die door corona niet konden doorgaan tenzij in een mini-
versie in de eigen school was het nu opnieuw mogelijk een feest in 
het VLC De Geuzetorre te organiseren. Door de beperkingen van nog 
enkele geldende corona maatregelen op het moment dat we beslisten 
om het feest te laten doorgaan kozen we ook voor een andere formule. 
Het grote aantal feestelingen en de grote massa tijdens de receptie 
noodzaakten ons ook uit te kijken het feest een nieuwe wending te 
geven. 

Alle deelnemende scholen werden opgesplitst in twee groepen. De 
ene helft van de kinderen kwam ’s morgens, de andere helft kwam in 
de namiddag. We werkten ook samen met de jongerenbeweging HUJO 
die ons hielp bij het organiseren van workshops. De kinderen mochten 
deelnemen aan 4 workshops, een creatieve activiteit met klei, een 

reeks actieve oefeningen met samenwerkingsspelletjes, als vrijdenker 
op zoek gaan naar de waarheid aan de hand van wetenschappelijke  
proefjes en een luisterverhaal. Na twee workshops was het natuurlijk 
tijd voor een drankje. Als alle  4 de workshops afgelopen waren was er 
een uitgebreider drank en knabbelmoment. Tenslotte werd het feest 
afgerond met het samen zingen van het Knubbelied en de uitdeling 
van de geschenken en diploma’s tijdens een kort officieel moment. 

De kinderen gingen tevreden naar huis met een heleboel geschenken 
in hun rugzak maar beleefden vooral een leuk feest waarbij ze de hele 
zelf centraal stonden. En dat is de hoofdbedoeling, een feest voor de 
kinderen waarbij zij in de belangstelling staan. Op die manier gaven 
ze zelf kleur aan hun overgangsmoment wat de betekenis is van het 
krokusfeest – lentefeest voor 6-jarigen.
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HV/OUDERS OOSTENDE

Verslag creanamiddag 2022 – woensdag 30 maart ’22

Na het krokusfeest kon ook de creanamiddag opnieuw doorgaan dit jaar. Een namiddag vol creatieve activiteiten waaruit de kinderen er twee 
mochten kiezen. Ze hadden keuze uit bloemschikken, schilderen op doek naar een levend “model”, graffiti, tomatensoep met balletjes als 
kookcrea, een vogel knutselen met karton en wol, een vogel met nest maken met klei en een nieuwe workshop kinderyoga die erg gesmaakt 
werd. Het moet gezegd er waren wat minder kinderen dan  eerdere edities misschien omdat de gewoonte er de laatste jaren niet meer zo in zit. 
De aanwezige kinderen konden rustig werken en velen slaagden er zelfs in om 3 werkjes te maken. Ze waren dan ook zeer tevreden om met 
hun kunstwerken huiswaarts te keren. 

Rest er ons nog 1 activiteit dit schooljaar en dat is de filmavond met popcorn voor de onderbouw en pizza voor de bovenbouw op woensdag 25 mei.
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HV/OUDERS OOSTENDE
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HV/OUDERS OOSTENDE

De Fakkelkrant nr 3 - 2022 15



FEEST VRIJZINNIGE JEUGD
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VERMEYLENFONDS
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WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender mei-juni  2022

Mei

DONDERDAG 5 MEI 
Concert Symfonieorkest Vlaanderen, Petroesjka, solist 
Lukas Geniusas, piano .

ZONDAG 8 MEI. 
Daguitstap naar Brussel. Bezoek van de Munt achter de 
schermen om 10u30. Om 15u bijwonen van het Requiem 
van Mozart.

DONDERDAG 12 MEI 20u
Lezing door Jimmy Koppen, co-auteur van  “Vrijheid 
en Vooruitgang. 175 jaar Liberale Partij in België”. VLC 
Kazernelaan 1 Oostende

DONDERDAG 26 TOT 29 MEI.  
Cultuurreis naar Luxemburg

Juni

DONDERDAG 9 JUNI 
Concert Symfonieorkest Vlaanderen, Pierre Bleuse 
dirigeert Mozart. Solist: Jakob Koranyi, cello.

ZONDAG 19 JUNI. Groentemarkt om 11u.
Code Blauw.  
Een zondagmorgen met literaire activiteit en de 
“eindelijk een nieuwjaarsdrink”.  Simone Milsdochter 
speelt Apate van Alicja Gescinska. Brasserie Toope. 

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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VRIENDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS 

NC ZEDENLEER

              

 

Donderdag  12  me i  2022  om 19u
Vesa l ius inst i tuut  -  Aud ito r ium  

Lef f ingestraat  1  

8400   Oostende  

Plechtige prijsuitreiking aan leerlingen uit de derde graad 

van het secundair onderwijs van de Scholengroep Stroom, 

die zich op sociaal, maatschappelijk, cultureel of sportief 

vlak ten dienste hebben gesteld van de school en van de 

gemeenschap. 

Vrienden GO! Oostende vzw - ON 0507.662.960, Zilvermeeuwstraat 8, 8400  Oostende, RPR Gent afd. Oostende 

 

WORD LEERKRACHT
NIET-CONFESSIONELE 
ZEDENLEER

Beste Vr denker,
Wil j  mee het verschil maken en 
jongeren kritisch leren denken in 
een wereld die bol staat van 
misleiding, fake news en 
complottheorieën? 
Overweeg dan om leerkracht 
niet-confessionele zedenleer 
(NCZ) te worden.

Ben je (m/v/x) vr denker, filosoof, 
moralist, humanist, rationalist, 
kritisch denker, eco-modernist, 
effectief altruïst, atheïst… of een 
fijne mix van dit alles?

We need you for NCZ!

Bekijk hier de 
mogelijkheden
van(uit) jouw 
diploma:
www.rikz.be

Werken met jongeren in de 
klas is sowieso kicken! 

Iedereen zou het eens moeten 
proberen. Misschien blijkt het 

wel jouw passie! 
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