De Fakkelkrant
Tijdschrift voor vrijzinnige actie

Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw “De Geuzetorre”

Hou afstand,
zorg voor jezelf
en zorg voor elkaar!
nr. 6 november - december 2020
tweemaandelijks // 47ste jaargang
Afgiftekantoor: Gent X - P706394

colofon

2

Algemeen

Correspondentie

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

De Fakkelkrant nr 6 - 2020

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.

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2021
Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór
de eerste woensdag van de even maanden!
• januari-februari: vóór woensdag 2 december
• maart-april: vóór woensdag 3 februari
• mei-juni: vóór woensdag 7 april
• juli-augustus: vóór woensdag 2 juni
• 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
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Bescherm je tegen virussen

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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LIDMAATSCHAP 2021

VLC ZONDAGMORGENAPERITIEVEN

Bij een nieuw werkingsjaar hoort voor een
vzw traditioneel de vernieuwing van het
lidmaatschap. Voor alle activiteiten met
inschrijving die het VLC organiseert dient
u over een lidnummer te beschikken!

Rekening houdend met de
Corona maat
regelen van de
zie we ons genood
zaakt de
morgen
aperitieven van het

Het plastieken mapje waarin u deze
Fakkelkrant ontvangt bevat twee over
schrijvings
formulieren waarop netjes
wordt uitgelegd hoe u te werk gaat om
uw bijdrage voor het werkingsjaar 2021
te storten. Komt u tot de vast
stelling
dat u geen overschrijvings
formulier
hebt ontvangen of wenst u extra
formulieren, neem dan contact op met
het secretariaat op het telefoonnummer
059 50 10 40. De simpelste manier is
natuurlijk de online applicatie van uw
bankinstelling te gebruiken. Vergeet dan
niet al uw gegevens te vermelden in de
vrije mededeling!
Wie lid wordt krijgt het hele jaar door
de tweemaandelijkse Fakkelkrant, heeft
toegang tot het zondagmorgenaperitief
van het VLC en onderschrijft meteen de
“akte van vrijzinnigheid”. 55–plussers
worden bovendien automatisch lid van
de Grijze Geuzen. Maak vandaag nog
gebruik van het overschrijvingsformulier,
maak familie, vrienden of kennissen lid
en steun zo de vrijzinnige gemeenschap
in Oostende!
De verwerking van de lidgelden is
een flinke administratieve klus. U
kunt onze taak vergemakkelijken
door zo snel mogelijk te storten!
Wij zorgen er voor dat u omstreeks
eind januari 2021 uw lidkaart krijgt
toe
ge
stuurd per post. Tot zolang
blijft uw lidkaart 2020 geldig!

recente
over
heid
zondag
VLC tot

nader order op te schorten. We houden
u op de hoogte van wijzigingen via
www.vlcdegeuzetorre.be, via onze
Facebookpagina of “ad valvas” in “De
Geuzetorre”!

Ontsmet uw handen bij het binnenkomen
Draag bij elke verplaatsing in het gebouw uw mondmasker
Hou altijd anderhalve meter afstand
Ga meteen aan uw tafel zitten
Maximum 4 personen per tafel,
tenzij u een gezin vormt van meer dan 4 personen
Was of ontsmet regelmatig uw handen
en gebruik een zakdoek maar één keer
Blijf thuis als u zich ziek voelt
Nies of hoest in de binnenkant van uw elleboog
Respecteer de openingsuren

4

De Fakkelkrant nr 5 - 2019

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

Avond, aanvankelijk voorzien op vrijdag
13 maart 2020. De Raad van Bestuur
van het VLC Oostende heeft dan ook
beslist om over te gaan tot terugbetaling
van de kaarten voor wie dat wenst: al
diegenen die begin dit jaar een kaart
kochten kunnen die komen inruilen op
het secretariaat tegen de oorspronkelijke
waarde van 5 euro. Geen tijd of geen zin
om uw kaart te komen inruilen? Geen
enkel probleem: de oor
spronkelijke
kaarten blijven sowieso geldig voor de
volgende editie! Dat wil dus zeggen dat er
wel degelijk nog een Fiesta Colombiana
aan komt: we zijn vast van plan om deze
editie van onze reeks thema-avonden
opnieuw in te plannen van zodra de
situatie het weer toelaat!

VLC JAZZMATINEE

Zoals reeds eerder gemeld wordt ook
het laatste VLC Jazzmatinee van zondag
1 november afgelast. Als de situatie het
toelaat trekken we de jazz trein met The
Broadway Jazz Gang weer op gang in
2021!

TENTOONSTELLING
NOVEMBER - DECEMBER
FOTOGROEP HET SPOOR OOSTENDE

In overleg met alle partijen werd beslist
om geen vernissage te organiseren voor
de tentoonstelling van Fotogroep “Het
Spoor”. De tentoonstelling zelf vindt
wel plaats en die kan uiteraard bezocht
worden tijdens de aangegeven uren! Zie
de affiche verderop in deze Fakkelkrant!

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.

CORONA-MAATREGELEN
VEILIGE ONTVANGST VAN
BEZOEKERS IN DE GEUZETORRE
Bezoekers kunnen terecht aan het “Coronaproof” onthaal in “De Geuzetorre” voor
vragen, info of bijstand. Er is een plexi-

“FIESTA COLOMBIANA”:
TERUGBETALING KAARTEN

Gezien de onzekere toestand is het voor
lopig onmogelijk om een nieuwe datum
in te plannen voor onze Colombiaanse

OPENINGSUREN SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Voor november en december hanteren we in de mate van het mogelijke de gebruikelijke openingsuren op het secretariaat van het VLC
Oostende. Er zijn evenwel een paar uitzonderingen, vooral tijdens de vakantieperiodes, handig voor u samengevat in een overzichtelijk schema.
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CORONA-MAATREGELEN
ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN
IN DE GEUZETORRE
Activiteiten in “De Geuzetorre” worden
toegestaan onder strikte voorwaarden. Bij
niet-naleving hiervan zal de gebruikers de
toegang tot het gebouw ontzegd worden
Activiteiten moeten altijd vastgelegd
worden per voorafgaande mail gericht aan
het secretariaat: vlc.geuzetorre@skynet.be
Tot 2021 wordt het aantal aanwezigen
per activiteit maximaal begrensd tot 40
personen, ook al laat de oppervlakte een
groter aan
tal toe. De social distancing
moet ten allen tijde gegarandeerd worden,
behalve voor personen die onder hetzelfde
dak wonen. Handen ontsmetten bij het
binnen
komen en het dragen van een
mondmasker is verplicht.
De Raad van Bestuur zal evenwel elke
aanvraag apart bekijken en per activiteit
be
oordelen of die al dan niet kan
plaatsvinden.
Alle activiteiten vinden verplicht plaats in
de Lewylliezaal en de Toneelzaal, aan de
daartoe voorziene tafels en stoelen die
klaargezet staan. De tafels en de stoelen
mogen niet ver
plaatst worden, ont
smetting van tafels en stoelen na gebruik
is verplicht en valt onder de verant
woordelijkheid van de gebruiker. Het VLC
Oostende vzw voorziet ontsmettingsmiddel
en poetsdoekjes. Per tafel zijn maximum
4 personen toegelaten, tenzij het om een
gezin van meer dan 4 personen gaat.
Andere ruimtes, al dan niet grenzend aan
de vergaderruimte, mogen niet gebruikt
worden. Er kan beperkt van het sanitair
gebruik gemaakt worden. De gebruiker
voorziet altijd in een reiniging van het toilet
na elk gebruik. Ook het terras is niet toe
gankelijk en mag niet gebruikt worden
voor vergaderingen.
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De verantwoordelijke houdt een lijst bij van
de aanwezige deelnemers aan de activiteit
en moet die kunnen voor
leggen indien
hier
om gevraagd wordt door een over
heidsinstantie
Na afloop van elke activiteit moet de
huis
bewaarster telefonisch verwittigd
worden bij het verlaten van het gebouw:
0486 03 72 38
Het uiterste uur waarop activiteiten af
gelopen moeten zijn is 23 uur!

CORONA-MAATREGELEN:
VEILIG VERGADEREN
IN DE GEUZETORRE
Vergaderingen in “De Geuzetorre” worden
toegestaan onder strikte voorwaarden. Bij
niet-naleving hiervan zal de gebruikers de
toegang tot het gebouw ontzegd worden.
Vergaderingen moeten altijd vastgelegd
worden per voorafgaande mail gericht aan
het secretariaat: vlc.geuzetorre@skynet.be
Tot 2021 wordt het aantal aanwezigen per
vergadering maximaal begrensd tot 10
personen, ook al laat de oppervlakte een
groter aantal toe. Bovendien moet de social
distancing gegarandeerd worden, behalve
voor personen die onder hetzelfde dak
wonen. Handen ontsmetten bij het binnen
komen en het dragen van een mondmasker
is verplicht.
Er wordt verplicht vergaderd in de Toneel
zaal, aan de daartoe voorziene tafels en
stoelen die klaargezet staan. De tafels en
de stoelen mogen niet verplaatst worden,
ontsmetting van tafels en stoelen na
gebruik is verplicht en valt onder de verant
woordelijkheid van de gebruiker. Het VLC
Oostende vzw voorziet ontsmettingsmiddel
en poetsdoekjes.

De bar blijft tijdens vergaderingen gesloten,
er mogen geen consumpties uit de koel
kasten gehaald worden.
Andere ruimtes, al dan niet grenzend aan
de vergader
ruimte, mogen niet gebruikt
worden. Er kan beperkt van het sanitair
gebruik gemaakt worden. De gebruiker
voorziet altijd in een reiniging van het toilet
na elk gebruik. Ook het terras is niet toe
gankelijk en mag niet gebruikt worden voor
vergaderingen
De verantwoordelijke houdt een lijst bij
van de aanwezige deelnemers aan de ver
gadering en moet die kunnen voorleggen
indien hierom gevraagd wordt door een
overheidsinstantie
Na afloop van elke vergadering moet de
huis
bewaarster telefonisch verwittigd
worden bij het verlaten van het gebouw:
0486 03 72 38
Het uiterste uur waarop activiteiten af
gelopen moeten zijn is 23 uur!

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 nega
tieve wilsverklaring of wenst u meer infor
matie 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.

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN

TENTOONSTELLING
SEPTEMBER – OKTOBER
BEELDEND KUNSTENAAR SABIN
Tijdens de maanden september en oktober
stelden beeldend kunstenaar Sabin Nijs en
keramiste Greetje Beuckelaere tentoon in
“De Geuzetorre”. Ondanks het wegvallen
van de vernissage wegens de gekende
situatie vonden toch heel wat mensen de
weg naar de tentoonstelling. Zo vereerde
ook Schepen van Cultuur Bart Plasschaert
“De Geuzetorre” met een bezoekje!
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Het is niet gemakkelijk
Dit is een ongemakkelijke situatie: elke dag verandert
de realiteit rond Covid19. Alles wat we er over weten en
zeggen, is morgen achterhaald. Maar dit mag ons niet er van
weerhouden om er over na te denken.
Het is niet gemakkelijk om ons een goed, een correct oordeel
te vormen over wat ons in coronatijden overkomt. We worden
overspoeld door adviezen van “experten” allerhande. Het is
een tsunami. In het begin van het jaar 2020, een jaar om
nooit meer te vergeten, omdat we brutaal werden beknot in
onze vrijheden. Niemand vond de eerste “lockdown” fout. We
hadden de beelden gezien van een ziekenhuis in Bergamo dat
stervende mensen in de gangen moest leggen omdat zo veel,
vooral ouderen, aangetast waren door een nieuw virus dat van
China kwam overgewaaid. We wisten weinig over het virus,
het kreeg een naam: corona of covid19. We wisten wél dat
het bijzonder besmettelijk is, dus iedereen zo goed mogelijk
ophokken was een radicale methode om verspreiding te
beperken. Dat lukte gedeeltelijk. In de woonzorgcentra vielen
doden bij bosjes, want bezoekers en verzorgers brachten het
virus binnen en de oudjes waren niet bestand. Hoeveel van
die doden echt door corona stierven, zullen we nooit weten,
want oude mensen sterven hoe dan ook, de een vroeger dan
de ander. In het begin deden we er ook wat lacherig over, we
maakten liedjes en zongen die vrolijk. De leute was er vlug
af, we stevenden af op tien duizend coronadoden. En al vlug
werd duidelijk dat wie aangetast was, langdurig veel last zou
hebben van de gevolgen. De angst had de bevolking beet.

Cultuur werd on hold gezet, restaurants moesten sluiten,
bars dicht, evenementen afgelast en sport kon enkel nog
individueel, lopend in het bos. Eens er een voorraad was,
werden mondmaskers aangeraden of verplicht. Naaien werd
een noodzakelijke bezigheid.
De politieke constellatie, met een gedoogde regering, was
niet in staat om de bevolking adequaat in te lichten. Dus
werd maar beroep gedaan op de media, die al te graag
virologen, epidemiologen, internisten, bacteriologen,
infectiologen, kortom medici opvoerden in nieuwsberichten
en praatprogramma’s. Die experten hadden het voor het
zeggen, bij gebrek aan een spreekbuis die recht van spreken
had, want verkozen door het volk. De politici vielen door de
mand in hun communicatie. De aanpak werkte blijkbaar, want
de “curve” daalde. Het virus werd beheersbaar. Dachten
we. Dus konden we versoepelen. En geleidelijk kon iets
meer. Het leven werd wat “normaler”, men gaf het de naam
“het nieuwe normaal”. Maar het gevaar van de medisch
verantwoorde sociale ingrepen kwam aan de oppervlakte.
Depressies stegen in aantal, net zoals huiselijk geweld. Het
aantal echtscheidingen steeg. De kinderen konden niet naar
school, het “afstandsonderwijs” zou blijken niet afdoend te
zijn. Het adviserend orgaan voor de politiek werd uitgebreid
met economen, psychologen, sociologen en experten van
andere wetenschappelijke disciplines. Terecht, want de
maatschappij was er economisch en psychisch slecht aan
toe. Dus versoepelingen moesten het leefbaar houden. En dan
kwam de zomer. Velen gingen op reis, de jongeren mochten
weer spelen, velen bleven in eigen land met overrompeling
van de kust als gevolg, want het was warm. Maar we konden
buiten en ondertussen wisten we dat het virus niet houdt van
buitenlucht. We hadden hoop.
September kwam, de scholen gingen open, reizigers kwamen
terug van een beetje overal in Europa, de jongeren werden
overmoediger, want ze werden slechts licht ziek van covid19.
Dus werd er gefeest. En plots steeg het aantal besmettingen.
We weten het nu ook beter, door testing en tracing.
Wat nu? Verder versoepelen of terug verstrengen? En daar
doemt die moeilijke vraag op: wat zijn de kosten en baten van
ingrepen om onze gezondheid te beschermen? Wat met onze
vrijheid? Vrijzinnigen, het woord zegt het zelf, houden aan de
vrijheid. Vrijheid van gedachten, maar ook vrijheid in daden,
als we de ander niet schaden. En dat is cruciaal in deze
coronatijden. De overheid, waar de “experten” lange tijd het
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dirigeerstokje vast hielden, heeft ons tal van vrijheden ontzegd,
om ons te beschermen. Vooral ouderen in woonzorgcentra
moesten beschermd worden, met als gevolg dat ze eenzaam
stierven. Door corona of mentale ontreddering. Jongeren
moesten beschermd worden, zodat ze van lessen op school
verstoken bleven, met leerachterstand als gevolg, vooral
voor de kansarme kinderen. Jongvolwassenen moesten
beschermd worden, want zij zouden hun ouders kunnen
aansteken, met als gevolg dat zij eens de versoepelingen er
waren, door de hormonen gedreven, zij gingen feesten met de
gekende gevolgen qua besmettingen. Grootouders moesten
beschermd worden, zij mochten hun kleinkinderen niet meer
zien, zij mochten stilletjes treuren. Om al deze en andere
redenen (economische, zeer belangrijk als we alles betaalbaar
willen houden) zijn de richtlijnen versoepeld. Ze waren soms
ook absurd, zoals het niet op een bankje mogen uitrusten
in het bos (de “onbeweeglijke verplaatsing” van minister De
Crem) en het dragen van een mondmasker op het verlaten
strand. België was ook het enige Europese land dat verbood
om op reis te gaan naar een “rood” land. Wie een appartement
bezit in Spanje, op een afgelegen plek, mocht in september
daar niet naar toe. De overheid verbood het! En je had ook
geen goesting om naar een “rood” departement in Frankrijk te
gaan voor een week, want de quarantaine van veertien dagen
was verplicht, ook wanneer je negatief testte bij terugkeer.
De bevolking volgde. Ik schreef toen in een kroniek: “dit land
is rijp voor een dictatuur”. Angst bepaalde alles. We zijn die
angst ook stevig aangepraat gedurende enkele maanden. De

eerlijkheid verplicht me hier onmiddellijk aan toe te voegen
dat ouderen, mensen met verminderd immuunsysteem en
chronisch zieken alle redenen hadden en hebben om bang
te zijn van het virus. Verantwoordelijkheid verplicht ons om
in ons gedrag daar rekening mee te houden. Maar heeft
de overheid ons niet te veel vrijheden ontnomen, zodat de
motivering gaandeweg zakte en bij sommigen verdween? Uit
onze jeugd weten we dat een te strenge school garant stond
voor baldadigheden van zodra we de gelegenheid hadden.
Een beetje vrijheid, ook in moeilijke omstandigheden, én
spontane sociale controle, een vriendelijke terechtwijzing
wanneer iemand uit de band springt, hebben soms meer
effect dan de knoet.
Ik ben niet aan het pleiten voor overvolle voetbalstadions, voor
bandeloze buurtfeestjes of voor raveparty’s. Voorzichtigheid
is geboden. Maar we moeten opletten dat onze dierbare
individuele vrijheid niet gratuit verloren gaat. Al meen ik dat
de mens niet steeds altruïstisch is, integendeel, denk ik toch
dat bij de meesten gezond verstand volstaat om het hoofd
te bieden aan moeilijke tijden. Als het maar goed genoeg
gecommuniceerd wordt, en daar heeft het aan gemankeerd.
In beide richtingen, de verbiedende en de tolerante.
En…uitgerekend vandaag, in een periode van “tweede golf”
van besmettingen, neem ik kennis van de verschillen in evolutie
van de epidemie wat woonplaats betreft. Gemeenten met méér
kansarmen hebben méér besmettingen per honderdduizend
inwoners. St.Gillis 284, Koekelberg 369, Schaarbeek 303,
Anderlecht 314, Molenbeek 388, Brussel Stad 287 en St.
Joost-ten-Node 556. Ter vergelijking: Keerbergen 54, OudHeverlee 63, Knokke-Heist 60, Oostende 63. Oostende
is nochtans ook een stad met veel kansarmen. Maar de
Brusselse categorie kent procentueel ook meer migranten
dan de gemiddelde Belgische gemeente. De correlatie met
kansarmoede is gekend. Nu zou men moeten overgaan naar
verstrenging van de maatregelen waar het virus woedt. De
Morgen schrijft: “Het is opvallend dat noch de experts, noch
de politici in ons land hun adviezen of beleid daarop afstellen”.
Op de “waarom-vraag” zal ik niet antwoorden. Dat zult u zelf
wel doen. En hopelijk is dit bij het verschijnen van het artikel
achterhaalde en reeds verteerde kost. Hoop doet leven.
26.09.2020.
En ziedaar, een dag later toch ingrepen in Brussel. Schuchter
en erg laat weliswaar, maar het helpt misschien. Achterhaald,
maar nog niet verteerd. En waarom geen tijdelijke avondklok,
zoals Antwerpen heeft gedaan? Het heeft geholpen, en het
is controleerbaar: wie ’s nachts nog op straat rondloopt, is
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OPINIE

de klos. Maar “samenscholing tot tien personen” in de nacht
verbieden, zal dat voldoende zijn als ingreep? Je weet het
wanneer je dit leest, want er zal weer veel veranderd zijn.
Luc Bentein
27.09.2020

P.S. Ik heb niet te veel data gegeven, want in het artikel in de
vorige Fakkelkrant stonden flagrante fouten. Francisco Ferrer
is uiteraard in 1873 naar Barcelona gestuurd en niet in 1973,
en de moslima’s aan de hogeschool Francisco Ferrer gingen
in 2017 naar de rechtbank met hun klacht en niet in 1917.
Mea culpa, en excuses!

WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender november – december 2020
NOVEMBER

DECEMBER

DINSDAG 17 NOVEMBER ∙ 20 uur

ZATERDAG 12 DECEMBER ∙ 14 uur

ZONDAG 13 DECEMBER ∙ 10 uur

Concert
Symfonieorkest Vlaanderen,
G. Finzi 'Klarinetconcerto'
L. van Beethoven 'Symfonie nr. 1'
solist: Annelien Van Wauwe, klarinet
Concertgebouw Brugge

Lezing
'Spilliaert' door Mevr. Adriaens-Pannier
MuZee, Romestraat

De algemene ledenvergadering gaat
virtueel. Met verrassing.

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
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

PROGRAMMA GRIJZE GEUZEN INGEPERKT DOOR DE CORONA MAATREGELEN

Voor de komende maanden hadden wij uiteraard opnieuw een welgevuld programma
voorzien. De uitgestelde reis die traditioneel in het voorjaar was gepland, de
filmnamiddag met Mama Mia, de bingo namiddag, de kaartnamiddagen en een
wijndegustatie om er maar enkele op te noemen, zijn allen noodgedwongen geschrapt.
Dit alles moeten we opschuiven naar hopelijk betere tijden. Ook het traditionele
winterfeest, dat gepland was voor 18 december zullen wij helaas in de gegeven
omstandigheden niet kunnen organiseren.
Indien er tussen het indienen van de teksten voor het verschijnen van de Fakkelkrant
en de maanden november en december toch meer mogelijkheden zouden zijn, zullen
wij er alles aan doen om toch nog een programma te laten doorgaan en jullie via het
bord met de aankondigingen in de hall van het VLC, persoonlijke mails of ook nog via
de sociale media op de hoogte te brengen.
De vaste activiteiten die wel nog kunnen en mogen doorgaan zoals lichaamsbeweging,
breien en scrabblen zoals aangekondigd in de bijlage blijven gehandhaafd.
In naam van het ganse bestuur van de Grijze Geuzen danken wij onze leden voor het
begrip dat jullie opbrengen bij deze niet leuke toestand.
L. Brusseel, de voorzitter

DATA BREI NAMIDDAGEN
NOV- DEC 2020

DATA SCRABBLE NAMIDDAGEN
NOV – DEC 2020

Uit voorzorg worden alle lessen in
november geschrapt. Zonder tegen
bericht worden de lessen hervat op:
• dinsdag 1 december
• dinsdag 8 december
• dinsdag 15 december

Uit voorzorg worden alle lessen in
november geschrapt. Zonder tegen
bericht worden de lessen hervat op:
• donderdag 3 december
• donderdag 17 december

Aanvang: telkens 14.00 u stipt
De deelnemers verklaren zich akkoord
de voorschriften van het VLC betreffende
CORONA strikt na te leven.

Aanvang: telkens 14.00 u stipt
De deelnemers verklaren zich akkoord
de voorschriften van het VLC betreffende
CORONA strikt na te leven.

KOERSBAL

De reglementering van de Nationale
Veiligheidsraad en de daaraan verbonden
praktische organisatie in “De Geuzetorre”
maken het voorlopig niet mogelijk om het
koersbal te organiseren. Hopelijk kunnen
we in een volgende Fakkelkrant een
betere berichtgeving brengen!
Georges & Lydia
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14DE FIETSZOEKTOCHT VAN
DE GRIJZE GEUZEN WAS OPNIEUW
EEN SCHOT IN DE ROOS

Voor de 4de maal richten de Grijze
Geuzen in de maand september een
fietszoektocht in en opnieuw konden
zij genieten van een zonovergoten dag
vol fietsplezier gekoppeld aan enkele
leuke zoekertjes en gekruid met een
schitterende rustplaats over de middag,
waarbij de inwendige mens op een
volprezen wijze werd versterkt.
Lieven had dit jaar alweer een mooie rit
uitgestippeld vertrekkend aan het VLC
richting Stene Dorp en het schorregebied
om zo naar Leffinge te fietsen. Het begin
leek voor velen het moeilijkst, want
de beginvraag in Vogelzangpark was
voor allen een struikelblok.Na enkele
zoekertjes in het Centrum van Leffinge,
trokken we langs de Plassendaele
vaart tot aan de sluizen in Nieuwpoort.
Ook de naam van de 3de brug over de
vaart was een probleem, alhoewel het
duidelijk was vermeld op een bord juist
voor het villatje van de Middelkerkse
burgervader. Onderweg moest wel de
aandacht gescherpt worden voor enkele
te herkennen foto’s.
Aan het spaarbekken in Nieuwpoort
konden we genieten van slibtongetjes
gebakken in de boter met een slaatje en
frietjes voor een prikje in het restaurant
De Ark. Echt voor herhaling vatbaar.
Na de middag trokken we via het
sluizencomplex en de Nieuwpoortse
binnenstad langs de kinderboerderij
de Lenspolder door de villawijk nar
Nieuwpoort Bad om dan terug te keren
langs de havengeul . Een foto -stop bij
het gekende kunstwerk van Jan Fabre
kon niet ontbreken. Terug over de brug
en via het duinengebied en de campings
van Lombardsijde en de duinenweg
in Westende en Middelkerke naar het
domein Raversijde.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Tot slot was er nog een toertje langs
de zeedijk om via de 3 gapers en de
Koninginnelaan naar het VLC terug te
keren na een tocht van 53 km. In dit
laatste stukje was nog een verraderlijk
vraagje, waarbij sommigen bijna terug
wilden keren naar het domein Raversijde
maar toch het antwoord konden vinden
aan de Koninklijke Stallen.
De fotovraag op het einde bewees dat
allen zeer aandachtig langs het parcours
hadden opgelet. Jammer dat door het laat
verschijnen van de Fakkelkrant het aantal
deelnemers wat geslonken was. De post
en de late aanpassing door de corona
waren hier de oorzaak. Toch waren de 18
deelnemers tevreden en sluwe vos Jean
Degraeve kwam voor de 2de maal als
winnaar uit de bus. Uitkijken voor de 5de
editie hoewel het moeilijk wordt om een
nieuwe wegen te kunnen vinden.
L. Brusseel
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

ACTIVITEITEN PROGRAMMA GRIJZE GEUZEN
De activiteiten gaan enkel door als de maatregelen het toelaten!
NOVEMBER 2020

Donderdag

05/11

14u00

Scrabble

Marcel Rotsaert

059 26 61 48

Maandag

09/11

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

10/11

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Maandag

16/11

10u00

Lichaamsbeweging B groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

17/11

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Donderdag

19/11

14u00

Scrabble

Marcel Rotsaert

059 26 61 48

Maandag

23/11

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

24/11

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Maandag

30/11

10u00

Lichaamsbeweging B groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

DECEMBER 2020

14

Dinsdag

01/12

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Donderdag

03/12

14u00

Scrabble

Marcel Rotsaert

059 26 61 48

Maandag

07/12

10u00

Lichaamsbeweging A groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

08/12

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Maandag

14/12

10u00

Lichaamsbeweging B groep

Monique Vanhoutte

059 70 36 74

Dinsdag

15/12

14u00

Breien

Magda Quintens

059 26 61 48

Donderdag

17/12

14u00

Scrabble

Marcel Rotsaert

059 26 61 48
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VERMEYLENFONDS

Afdeling Oostende
secr. Joël Nieuwenhuyse
Albatrosstraat 10 - 8400 Oostende
059/80.30.61 - jnieuwenhuyse@telenet.be

UITNODIGING

Op donderdag 19 november 2020
om 19.30u

VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende

De figuur van
Tijl Uilenspiegel
met
Jacques Mertens
Door de eeuwen heen wordt Tijl Uilenspiegel voor de
meest uiteenlopende karren gespannen.
Van schelm tot vrijheidsstrijder en volksheld en in de
tweede wereldoorlog zowel tot vertegenwoordiger van
het ‘Herrenvolk’ als verzetsheld.
Een boeiende figuur, held voor alle werk.
Iedereen welkom.

Namens het bestuur,
Jacques Mertens
voorzitter

Joël Nieuwenhuyse
secretaris
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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
16
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