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Verantwoordelijke uitgever

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

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

Edgard Brunet p/a Kazernlaan 1, 8400 Oostende
Tel. 059-50 10 40
vlc.geuzetorre@skynet.be
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Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2020
Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór
de eerste woensdag van de even maanden!
• juli-augustus: vóór woensdag 3 juni
• september-oktober: vóór woensdag 6 augustus
• november-december: vóór woensdag 7 oktober

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens
bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand
dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend
Centrum Oostende vzw.
Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te
informeren over de activiteiten van de diverse
vrijzinnige verenigingen. Overeenkomstig de wet tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens
van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek
kennis geven van uw gegevens in ons bestand en
ze eventueel corrigeren.

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw
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“De Geuzetorre” is elke
zondag
morgen 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 vlc.geuzetorre@skynet.be.
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HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

Verlengde sluiting 'De Geuzetorre'!
Om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan zal het Vrijzinnig Centrum
“De Geuzetorre” ook tijdens de maanden mei en juni gesloten blijven voor alle
activiteiten van alle zusterverenigingen die werkzaam zijn in het gebouw!
De Raad van Bestuur van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum vzw, die het gebouw
beheert, hoopt hiermee een ruime extra veiligheidsmarge te nemen, ook nadat
eventuele versoepelde overheidsmaatregelen van kracht zouden worden.
Wij hopen op uw begrip en ontmoeten u graag opnieuw op onze activiteiten in
betere tijden!

LIDMAATSCHAP
WERKINGSJAAR 2020
De Raad van Bestuur wil alle VLC leden
die hun lidgeld voor het werkingsjaar 2020
voldeden van harte bedanken! Wie nog niet
tot storting overging willen wij vragen dat zo
spoedig mogelijk te doen door storting van 5
euro op rekeningnummer BE 63 0010 7861
1708 van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum
Oostende, Kazernelaan 1, 8400 Oostende.
Speciale overschrijvingsformulieren zijn
ook altijd verkrijgbaar op het secretariaat
tijdens weekdagen en op het VLC aperitief
op zondagmorgen.
Opgelet! Wegens een technische
storing bij de drukkerij in februari en
het uitbreken van de Corona crisis in
maart, gevolgd door de sluiting van
het secretariaat, hebben leden die na
januari pas hun lidgeld stortten hun
lidkaart mogelijk veel later of zelfs nog
niet ontvangen. Onze excuses voor dit
ongemak, nog even geduld, wij doen
ons best om alles zo spoedig mogelijk
te regelen!

SAMENSTELLING RAAD
VAN BESTUUR VLC
De Raad van Bestuur van het VLC Oostende
vzw werd zoals elk jaar heraangesteld en
ziet er als volgt uit: Edgard Brunet (voor
zitter), Serge Dekeersgieter (onder
voor
4
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zitter), Jean-Pierre Strumane (secretaris),
Jeannine Neirynck (penning
meester),
Ronny Morlion, Annette Verleye, Ivan
Vrindts & Gisèle Tibesar (bestuursleden)

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 dienst
verlening gegarandeerd per mail en per
telefoon.

VLC JAZZMATINEES IN 2020
Wegens de sluiting van 'De Geuzetorre'
wordt het optreden van De Broadway
Jazz Gang op zondag 7 juni afgelast!
Eerstvolgende afspraken zijn:

∙ Zondag 13 september
∙ Zondag 1 november
We trekken telkens om 11 uur stipt de jazz
trein op gang!

REGELING 'FIESTA COLOMBIANA'
OORSPRONKELIJK VOORZIEN
OP VRIJDAG 13 MAART
De “Fiesta Colombiana” wordt niet
afgesteld maar uitgesteld! Streefdatum is
een vrijdagavond in september of oktober,
we houden iedereen via De Fakkelkrant op
de hoogte. Reeds gekochte kaarten blijven
geldig, wie op de nieuwe datum verhinderd
zou zijn kan zijn/haar kaart komen inruilen
op het secretariaat in september. Hou dus
goed uw originele kaart bij!

REGELING TONEELVOORSTELLING
'SNEEUW IN SEPTEMBER'
OORSPRONKELIJK VOORZIEN
OP DONDERDAG 30 APRIL
Er waren nog geen kaarten in omloop
voor deze voorstelling. Er wordt – in
samenspraak met regisseur en acteurs
– gezocht naar een nieuwe datum in het
najaar. Ook hier zullen we uiteraard tijdig
het nieuwe tijdstip communiceren!

GEPLANDE ACTIVITEITEN
IN 'DE GEUZETORRE'
Ook de volgende geplande activiteiten in
“De Geuzetorre” worden tot nader order
geannuleerd, er wordt een oplossing
gezocht: de tentoonstelling en vernissage
van Fotoclub “De Meeuwen” in mei - juni
en de Plechtige Zeelieden Herdenking van
zaterdag 23 mei.
Voor de activiteiten van de Grijze Geuzen,
het Willemsfonds en het Comité Feest
Vrijzinnige Jeugd verwijzen wij naar de
respectievelijke rubrieken verderop in deze
Fakkelkrant.

OPINIE

Er is leven na corona
"Er zijn de afgelopen 24 uur 490 nieuwe ziekenhuisopnames voor het coronavirus in ons land. Er zijn ook opnieuw 69 mensen overleden.
Volgens viroloog Steven Van Gucht is het virus ook vastgesteld bij een kat die het virus heeft opgelopen door zijn baasje. Op dit moment
zit de Nationale Veiligheidsraad opnieuw bijeen. De strenge maatregelen die momenteel van kracht zijn, zullen er geëvalueerd worden ..."
meldt vrtNWS op vrijdag 27 maart.
Beste vrienden van De Fakkelkrant
Een kleine drie maanden terug, rond 1 januari, gaven we iedereen
die ons dierbaar en lief was een flinke dikke zoen, een stevige
handdruk, of een ferme knuffel, met de toepasselijke woorden "en
vooral een goede gezondheid!"
Hoe ongelooflijk kan het tij keren op zo'n korte tijd?
Op vrijdag 13 maart hebben we de deuren van het VLC
De Geuzetorre moeten sluiten voor het grote publiek en werd
de geplande "Fiesta Colombiana" uit noodzorg afgelast. Ruim
250 liefhebbers zagen een leuke avond in het water vallen en
kregen huisarrest om zich te beschermen tegen een volledig
nieuw en verraderlijk, wild om zich heen grijpend coronavirus.
Thans zitten we met z'n allen geïsoleerd thuis, luisteren we naar
de nieuwsberichten en volgen we de raad op van viroloog en

wetenschapper Marc Van Ranst. Maggie De Block, minister van
Sociale zaken en Volksgezondheid, schrijft geschiedenis met haar
slogan "Blijf in uw kot, ik meen het, hé!"
Met een crisis als deze worden we maar eens in de honderd jaar
geconfronteerd, beweren wetenschappers. Er bestaat nog geen
vaccin en/of een gerichte behandeling, enkel zuurstof toedienen
brengt soelaas. Enig wapen is de sociale isolatie, zodat de piek
van ernstig zieken beperkt blijft en het lichaam zelf de strijd
aangaat en de veldslag in de longen wint. Sociale isolatie voor
zowel jonge gezonde sportieve mensen als kranige ouderlingen
in serviceflats en woon- en verzorgingstehuizen. Met als gevolg
voor die laatsten: een familiebezoek aan oma of opa buiten aan
het raam van de instelling. Knuffels en zoenen zijn uit voorzorg
uit den boze, want het coronavirus verspreidt zich via kleine
waterdruppeltjes uit onze mond bij het hoesten of niezen.
In de middeleeuwen werden ziektes en epidemieën, nog makkelijk
verklaard als een straf van God of erger nog, gezien als de dag des
De Fakkelkrant nr 3 - 2020
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OPINIE

oordeels. Vandaag weet zelfs een diep gelovige wel beter. Daarom
hangen we witte lakens over ons balkon en applaudisseren we
elke avond om acht uur om onze beschermers in de witte frontlinie:
spoedartsen, ambulanciers, verpleegkundigen, anesthesisten,
infectiologen, huisdokters, zorgverleners en stagiairs te bedanken
en moed en volharding toe te wensen. Want zij in de eerste plaats
moeten ons uit de nood helpen met de risico's eigen aan het
beroep om zelf ziek te worden. Zij moeten koste wat het kost
proberen te vermijden dat mensen, door een verbod aan bezoek,
eenzaam sterven.
Lieve mensen, wat we thans meemaken zal blijven kleven en
gegrift staan in ons geheugen met elk zijn eigen beelden van
verontwaardiging voor ogen. Eens te meer beseffen we dat het
leven wel zéér fragiel is. Door één virus kan alles verwoest zijn.
Maar weet dat we ook MENS zijn, fragiel inderdaad, maar ook
weerbaar, strijdbaar, volhardend en levenskrachtig. Er is leven
na corona en thans kunnen we zelfs levens redden door thuis te
blijven!

omdat de afstand van 1,5 meter niet haalbaar is.
(Huisgenoten toegestaan)
Zorg voor jezelf, zorg voor elkaar.
Dank voor uw begrip.
Alle kleine beetjes helpen! Ik sluit af, hopend iedereen wiens thuis
De Geuzetorre is, zo spoedig mogelijk in blakende gezondheid
terug te zien. We'll meet again, van Vera ...
Edgard Brunet
Voorzitter VLC De Geuzetorre
Eind maart 2020

27 maart 2020, 18u30. Ik kijk uit naar de nieuwsberichten. Komen
er nieuwe maatregelen vanuit de Nationale Veiligheidsraad, om de
pandemie met dit coronavirus te bestrijden?
Alvast één nieuwe maatregel hangt vandaag in mijn lift van het
gebouw:
Beste bewoners.
In verband met het coronavirus 1 persoon per lift,

DAGBOEK VAN EEN OPA ANNO 2020
Ja, zo moet het gevoeld hebben;
de vertwijfeling die aan het bot knaagt,
de onzekerheid die achterdochtig maakt
en de radeloosheid steeds dichterbij brengt,
want specialisten verzamelen alle schrikgrafieken.
Ja, zo moet de sfeer geweest zijn;
angstig, onverschillig, simultaan aberrant
en nergens hoop op sleutels die openen,
wel in tegendeel sluiten en afzonderen.
Nergens boodschappen die daden uit woorden halen.

Ja, zo was het toen wellicht. Een kille tijd van afwachten
en door poreuze gordijnen gluren. Deurbellen die staken,
auto’s die verstandig slapen en elke wandelaar als vijand aanzien,
elke passant die in zich draagthetmogelijk gif dat mij gevangen zet.
De profiteurs van de straatstenen, als pauwen weer paraderend.
Dit dagboek getuigt geen heroïsch verzet
maar wel aanvaarding en onderwerping
en de les dat mensen enkel mensen nodig hebben,
zal na de lockdown weer vlug vergeten zijn.
Of niet soms COVID-19….?

Frank Decerf
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TERUGBLIKKEND OP …

... op de vernissage van de tentoonstelling van
Fotoclub "Het Spoor Oostende" op zondag 8 maart
Op zondagmorgen 8 maart stelden Marc Lambrecht, Freddy Cordy en Guy Corveleijn van Fotoclub “Het Spoor Oostende” hun foto’s voor aan
het grote publiek. De heer Patrick Pottier zorgde voor de inleiding, VLC-voorzitter Edgard Brunet verzorgde het welkomstwoord.
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TERUGBLIKKEND OP …

... de boekvoorstelling 'Weg' van
Frank Decerf op zondag 9 februari
Op zondagmorgen 9 februari werd het nieuwe boek van de
Oostendse auteur Frank Decerf voorgesteld. Na Het Bezoek, dat

8
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ook in de Geuzetorre werd voorgesteld, was het nu de beurt aan
de roman 'Weg', het tweede deel van een geplande trilogie.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Van de dingen die voorbij zijn of nog moeten komen
DE DIGIMONTAGE
'MAROKKO, ANDERS GEZIEN'

Naar jaarlijkse traditie waren we op
24 februari bij de gelukkige aanwezigen
die opnieuw konden genieten van een
prachtige reisreportage gebracht door
Patrick Pottier, ditmaal over Marokko.
In een bomvolle Lewyllie-zaal maakten
we een rondreis door het prachtige
land met een aaneenschakeling van
schitterende beelden van woestijnen,
oasen, lyrische plekjes in steden en
karaktervolle foto’s van de plaatselijke
bevolking. Voeg daarbij het schitterende
kleurenspel van licht en schaduw waarin
de fotograaf een meester is en je weet
meteen dat het een prachtige voorstelling
is geworden, waarvan onze grijze geuzen
met volle teugen hebben van kunnen
genieten. Met heel veel belang
stelling
kijken wij reeds uit naar de presentatie
van een volgend reisverhaal.

QUIZ

Jean Degraeve en Nicole Lamote waren
aan de beurt om de quiz van februari op
te maken en te leiden. Naderhand bleek
dat dit jammer genoeg de laatste van
het lopende seizoen te worden. Daarover
heeft de Covid-19 virus beslist.
In elk geval mogen we vermelden dat
zij terug een aangename quiz hadden
tesamen gesteld.
Ook deze keer kregen de deelnemers
een blad met 100 vragen waarvan
telkens vier voorzien waren met een balk
in dezelfde kleur. Men moest het verband
tussen de vier antwoorden met eenzelfde
kleur vinden. Hiervoor kregen ze de tijd
tot aan de pauze.

Het tweede deel bestond uit een aantal
reeksen met een thema. Zo kwamen
geschiedenis, aardrijks
kunde, weten
schappen en nog andere aan de beurt.
Ann Volbrecht en Monique Degraeve
gingen met de bloemen lopen. Hiertoe
hadden ze een ruime voorsprong op de
andere ploegen opgebouwd.

mei tot gevolg hebben, heeft het bestuur
nu reeds beslist om alle activiteiten tot
eind juni stop te zetten. Dit wil echter niet
zeggen dat de manillenprijskamp meteen
zijn eindrangschikking kent.
Na samenspraak van de verant
woorde
lijken voor deze vaste
activiteit, hebben we besloten dat
de prijskamp manillen wordt verder
gezet (ten laatste) in september tot
december 2020 en er een nieuw
seizoen start in januari 2021 op het
moment dat ook het lidmaatschap
dient vernieuwd te worden.
We kijken alvast uit naar het vervolg.

Ik hoop iedereen terug te zien in blakende
gezondheid voor de eerste quiz van het
nieuwe seizoen in september.

DE MANILLENPRIJSKAMP
LIGT "PLAT"
Op het moment dat we de eindfase
naar het kampioenschap wilden inzetten
en dat de spanning aan de top van de
rangschikking nooit zo groot is geweest,
worden we geconfronteerd met een
virusje, die de gehele prijskamp plat legt.
Met een steeds wisselende rangschikking
aan de top bij elke speeldag, krijgen we
voorlopig 3 leiders met een gelijk aantal
partijen. Hooge Bernard heeft een 100
tal punten meer, maar Magda Casteleyn
en Ronald Puystiens volgen op de hielen.
Daarbij mogen we de kansen van een
tiental achtervolgers zeker niet uitsluiten.
Als gevolg van de maatregelen die de
sluiting van het VLC zeker nog tot begin

HET PROGRAMMA VOOR
DE EERSTKOMENDE MAANDEN:
De komende maanden hadden we reeds
tal van activiteiten klaar staan in de
stijgers. Zo was er voor maart de musical
Mama Mia en in april onze wijndegustatie
als nieuw initiatief voorzien. Ook voor mei
en juni hadden we reeds de aankondiging
klaar voor een minigolf-namiddag, alsook
de gekende autobustrip en in juni ons
traditioneel zomerfeest .
De gezondheid van onze mensen komt
echter op de eerst plaats en het zou
zeker niet verstandig zijn om – zelfs al
herpakt het normale leven zich stilaan –
onmiddellijk een aantal evenementen in
elkaar te steken, waarbij we een grote
groep senioren bij elkaar brengen .
We hopen echter vanaf september de
gemaakte plannen uit de schuif te kunnen
halen en onze leden opnieuw een waaier
van ontspannende en afwisselende
dagen te kunnen aanbieden.
De Fakkelkrant nr 3 - 2020
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HVV / OVM

Verslag creanamiddag 19.02.2020

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden we opnieuw onze
succesvolle creanamiddag. De kinderen konden opnieuw
kiezen uit negen verschillende workshops. Iedereen mocht
twee creatieve activiteiten kiezen maar velen slaagden erin om
een derde kunstwerk mee naar huis te nemen. Er waren iets
minder deelnemers dan vorig jaar maar toch hadden we 55
enthousiaste kinderen. Iedereen van het 1ste t.e.m. het 6de leerjaar
waagden zich aan de zee schilderen op doek, waterschaaltje
voor vogels boetseren met klei, pasta zelf maken en opeten met
bolognaisesaus, een bloemstukje maken, een dodenmasker
10
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maken, vriendschapsbandjes knutselen, sleutelhanger maken,
graffiti werk spuiten met de letter van hun naam, wraps met zalm
of een veggie versie maken. Een hele keus en dit aan een heel
democratische prijs, iets wat je niet snel ergens anders zal vinden.
De kinderen gingen dan ook fier en tevreden naar huis met
hun werkjes en ook de ouders waren heel tevreden over hun
oogappel en natuurlijk ook met het werkje die sommigen mochten
ontvangen.

FEEST VAN DE VRIJZINNIGE JEUGD

Aan de ouders van de deelnemers aan het Feest van de vrijzinnige Jeugd Oostende.
Beste ouders,
Zoals jullie allen weten is de situatie met
het ‘Coronavirus’ inmiddels nog ingrijpend
geëvolueerd en zijn de terechte maatregelen
opgelegd door de overheid nog aanzienlijk
verscherpt.

is, maar het zou on
verantwoord zijn om
de komende maanden onnodige risico’s
te nemen door mensen in groepsverband
te laten samenkomen (wat trouwens ook
verboden is).

In deze context, om de onzekerheid bij de
ouders, leerkrachten en school
directies
weg te nemen en vooral omwille van de
bekommernis voor de gezond
heid van
jullie kinderen en van ons allen, lijkt ons
een algemeen en definitief uitstel van het
Feest van de vrijzinnige Jeugd Oostende op
17 mei 2020 de enige verstandige optie.

Met het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd
onderzoeken we verder, in samenspraak met
de leerkrachten , de regisseur, scenarist en
alle andere betrokkenen, op welke manier
we de feestelingen, die dit voorjaar uit de
boot vallen,toch een alternatief kunnen aan
bieden. Geef ons hiervoor een beetje tijd.

Wij, als organiserend comité, beseffen
allemaal dat dit voor velen – in de eerste
plaats de kinderen, maar ook de ouders en
familieleden en de partners waar we mee
samenwerken – een grote teleur
stelling

Uiteraard zal het niet evident zijn om volgend
schooljaar, als de crisis hopelijk bedwongen
is, nog iets te kunnen organiseren, gezien
het feit dat jullie kinderen zich dan al in een
andere school
omgeving zullen bevinden.
Ook de beschikbaarheid van het Kursaal,

naast onze vaste datum op de derde zondag
in mei, is niet evident.
We betreuren deze noodzakelijke beslissing
en we proberen er in ieder geval ook samen
met jullie, de kinderen en alle betrokkenen
alsnog het beste van te maken.
Wij danken jullie voor jullie begrip en jullie
grote inzet in deze moeilijke omstandig
heden. En aarzel zeker niet om ons te
contacteren indien jullie hierover verdere
vragen zouden hebben.We houden u in ieder
geval op de hoogte, via de leerkrachten.
Namens het Comité Feest Vrijzinnige Jeugd
Oostende
Francis Rondelez, voorzitter
francis.rondelez@telenet.be ∙ 0486 89 19 85

WILLEMSFONDS

8ste Karel Jonckheere-wedstrijd verplaatst naar 2021
Een poëziewedstrijd voor jongeren uit
Vlaanderen en Brussel van 9 tot 18 jaar
“KLEUR”

Poëten gezocht! Doe mee met de schrijf
wedstrijd KLEUR en win waardevolle prijzen
en spannende boeken uit de prijzenpot met
waarde 1000 EUR.

Het Willemsfonds Oostende vzw, wil kinderen
en jongeren ander
maal aan het schrijven
zetten en biedt hen een poëziewedstrijd aan
met als thema “KLEUR”. Kleur in je leven,
kleur in de maatschappij, ….
De wedstrijd richt zich naar alle jongeren van
9 tot 18 jaar. De winnende teksten worden
gebundeld in een publicatie. Het doelpubliek:
alle jongeren uit Vlaanderen en Brussel. Er
zijn vier leeftijdscategorieën: 9–12 , 12–14,
14–16 en 16–18 jaar. Deelnemers sturen

één gedicht in uiterlijk 20 april 2021. De pro
clamatie is op 8 mei 2021 om 14.00 uur in
de Forumzaal van de bib Kris Lambert. De
proclamatie zal gepaard gaan met een jeugd
gericht cultureel programma door jeugd
auteur Bénédicte Bariatou Moussa Yorou.

Deelnemen is gratis.
Volledig reglement op
www.willemsfondsoostende.be
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN

BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN
ZOALS HET CORONAVIRUS COVID-19
OF DE SEIZOENSGRIEP!

1

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

2

GEBRUIK ELKE KEER EEN NIEUW PAPIEREN
ZAKDOEKJE EN GOOI HET WEG IN EEN
AFSLUITBARE VUILNISBAK.

3

HEB JE GEEN ZAKDOEKJE BIJ DE HAND?
HOEST OF NIES IN DE BINNENKANT VAN
JE ELLEBOOG.

4

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be
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