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Vernissage Vermeylenfonds
Zondag 7 november 

VLC Jazzmatinee
Zondag 14 november

Lezing “Medische beslissingen  
bij het Levenseinde”

Donderdag 18 november

Winterfeest Grijze Geuzen
Vrijdag 10 december

OVM Joelfeest
Vrijdag 17 december

Winterzonnewende
Zondag 19 december



Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylen-

fonds Oostende; Willems fonds Oostende; UPV 

Kern Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens 

Brugge, Vrienden van het Gemeenschaps onderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer BE63 0010 7861 1708 

(BIC  GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld 

duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw 

oud lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. In de toekomst 

zullen regel matig controles plaats vinden van de 

lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: info@vlcdegeuzetorre.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

van 8 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. Overeen komstig de wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

van 08/12/92 kunnen wij u op eenvoudig verzoek 

kennis geven van uw gegevens in ons bestand en 

ze eventueel corrigeren.

Verantwoordelijke uitgever
Edgard Brunet p/a Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Tel. 059-50 10 40

info@vlcdegeuzetorre.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2021

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• november-december: 

 vóór woensdag 24 november

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.

 
 2 Colofon  

 4 - 6  Hoog van de toren geblazen

 7  Tentoonstelling

 8 VLC huiskamergesprek

 9 Terugblikkend op...

 10 - 11  Grijze Gheuze

 13 -15  HV/Ouders Oostende

 16 Vrienden van het   
  Gemeenschapsonderwijs

 17 Willemsfonds

 18 Huis van de Mens

 19 Nacht van de vrijdenker

 20 Winterzonnewende

Lees niet enkel De Fakkelkrant 
maar abonneer je ook op onze 
e-nieuwsbrief 
Surf hiervoor naar 

www.vlcdegeuzetorre.be

WEETJES
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LIDMAATSCHAP WERKINGSJAAR 2022
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! 

Het plastieken mapje waarin u deze Fakkelkrant ontvangt bevat twee overschrijvingsformulieren 
waarop netjes wordt uitgelegd hoe u te werk gaat om uw bijdrage voor het werkingsjaar 2022 
te storten. Komt u tot de vaststelling dat u geen overschrijvingsformulier 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 te storten vóór eind december 2021! 

Wij zorgen er voor dat u tegen eind januari 2022 uw lidkaart krijgt toegestuurd per post. 
Tot zolang blijft uw lidkaart 2021 geldig!

OPENINGSUREN SECRETARIAAT 
VLC NAJAAR 2021
Tijdens de herfstvakantie:

maandag 1/11: gesloten 
dinsdag 2/11: open van 8 uur tot 12 uur
woensdag 3/11: open van 8 uur tot 12 uur
donderdag 4/11: open van 8 uur tot 12 uur
vrijdag 1/11: gesloten

Donderdag 11 november: gesloten
Vrijdag 12 november: gesloten

Vrijdag 15 november: gesloten

Tijdens de kerstvakantie:
Gesloten van maandag 27 december  
tot dinsdag 4 januari

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

WOENSDAG 10 NOVEMBER: 
VRIJZINNIG HUMANISTISCHE 
HERDENKINGSPLECHTIGHEID 
Het huisvandeMens Brugge nodigt 
u en uw familieleden uit op de 
herdenkingsplechtigheid voor uw dierbare.
De herdenking zal plaatsvinden op 
10/11 om 19u30 in VLC De Geuzetorre, 
Kazernelaan 1, 8400 Oostende.
Deuren open om 19u.
Nadien is er gelegenheid om bij te praten 
en wordt u een drankje aangeboden.
Inschrijven is noodzakelijk vóór 7/11, 
bij inschrijving graag vermelden wie 
u herdenkt en hoeveel mensen de 
plechtigheid zullen bijwonen.

Hauwerstraat 3C
8000 Brugge
T 050 33 59 75
E brugge@demens.nu

Indien u dit jaar niet aanwezig kan 
zijn, maar volgend jaar opnieuw een 
uitnodiging wenst te ontvangen, 
geef ons dan een seintje.

JAZZMATINEES VLC OOSTENDE
Eddy Laga en zijn kornuiten van de 
Broadway Jazz Gang spelen weer ten dans 
op volgende data:

Zondag 14/11
Zondag 9/1
Zondag 13/3
Zondag 8/5

De gratis optredens starten telkens om 11 uur!

DIGITALE NIEUWSBRIEF 
VLC OOSTENDE
U kunt voortaan intekenen op onze 
gloednieuwe e-nieuwsbrief! Op onze 
vernieuwde website vindt u alle nodige 
info over De Geuzetorre en kunt u 
ook De Fakkelkrant online lezen:  
www.vlcdegeuzetorre.be

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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DONDERDAG 18 NOVEMBER: LEZING “MEDISCHE BESLISSINGEN BIJ 
LEVENSEINDE - WILSBESCHIKKING, RECHTEN EN PLICHTEN”
Het levenseinde is een onderwerp dat iedereen aanbelangt, maar vaak moeilijk bespreekbaar 
is. Hoe vul ik een wilsverklaring rond euthanasie in? Kan ik later bepaalde handelingen en 
onderzoeken weigeren wanneer ik op dat moment zelf niet meer in staat ben om die te 
weigeren? Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn laatste wensen gevolgd zullen worden?
Deze lezing spitst zich toe op thema's zoals orgaandonatie, euthanasie, patiëntenrechten 
en negatieve wilsverklaring. Maar ook het aanstellen van een vertegenwoordiger, je lichaam 
schenken aan de wetenschap, palliatieve zorg en laatste wensen rond de uitvaart.

i.s.m. HuisvandeMens
Ieper, 
VLC De Geuzetorre & Vorming Plus

Donderdag 18 november 2021 
van 14 u. tot 16u.

VLC De Geuzetorre, 
Kazernelaan 1, 8400 Oostende

Spreker: Anne-Flor Vanmeenen
De inkom is gratis!

WINTERZONNEWENDE: 
ZONDAG 19 DECEMBER 2021
Op 17, 18 en 19 december 2021 vinden er 
ter gelegenheid van de winterzonnewende 
opendeurdagen plaats in alle Vrijzinnige 
Centra van het land! 
U kunt de volledige kalender nalezen op 
www.winterzonnewende.be 

Ook in “De Geuzetorre” staat heel wat 
gepland: de Red River Dixieband komt een 
spetterend optreden ten beste geven, we 
schenken een gratis drankje en uiteraard 
een schitterende ambiance! Alsof dat nog 
niet volstaat komt ook een heuse Joelman 
op bezoek! Kom u verwarmen op zondag 
19 december vanaf 10uur30, de toegang 
is gratis en staat open voor iedereen!

Aan kerst valt niet te ontkomen en overal 
staan eind van het jaar kerststallen, 
verlichte kerstbomen en worden in alle 
shops kerstcadeaus aan de man/vrouw 
gebracht. Maar eigenlijk vergeet men wat 
de oorsprong van het feest is. Niet de 
geboorte van Jezus ligt aan de basis maar 
wel een eeuwenoud ritueel. Al van bij de 
Druïden zagen onze voorouders dat de zon 
in de winter een kleine boog maakt, laag 
aan de hemel blijft, en dat tegelijk de dagen 
korter werden. Bij de laatste nacht die het 
langst was ten opzichte van de dag werd 
er gefeest, het Winterzonnewendefeest 
genaamd, of ook nog meer bekend als 
Yule of Joelfeest. De dag won hierna 
weer ten opzichte van de nacht! Na de 
winterzonnewende worden de dagen 
langer tot aan de zomerzonnewende – rond 
21 juni. Op het moment dat dag en nacht 
even lang zijn, spreekt men van de lente- 
en herfst-equinox, aanvang van de lente, 
respectievelijk de herfst.

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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De winterzonnewende is eigenlijk een feest 
waar het licht de duisternis overwint, waar 
de zon weer meer aan bod komt. Je mag 
dit concept van licht tegen duister niet 
opvatten als goed versus kwaad. Licht en 
duister vullen elkaar aan en vormen het 
evenwicht dat wij nodig hebben. Daarom 
ging het feest rond de winterzonnewende 
veelal gepaard met het maken van veel 
licht in al haar gedaanten: lampen, kaarsen, 
vuur... Alle middelen werden voor dit doel 
ingezet. 
De mensheid viert dit feest dus al duizenden 
jaren, lang voordat het zo heette en iemand 
van Jezus had gehoord. Bekende heidense 
vieringen van de winterzonnewende waren 
de Scandinavische Yule-feesten rond 25 
december. De Romeinen vierden de wende 
op 17 december met het meerdaagse feest 
'Saturnalia'. In de vierde eeuw besloot 
de christelijke kerk dat de bestaande 
feestelijkheden eind december een mooi 
moment vormden om de geboorte van Jezus 
te vieren. De werkelijke geboortedatum van 
Jezus was onbekend, en was dus min of 
meer vrij in te vullen. Saturnalia en de Juul-
feesten werden zo enthousiast gevierd dat 
het heidense gebruik werd omgevormd 
tot een christelijk ritueel. Jezus kon hier 
eenvoudig aan worden toegevoegd. De 
voorchristelijke tradities bleven daarmee in 
tact: de lichtjes, de groene takken in huis 
om de levende natuur na de bootsen, het 
feestmaal en de cadeaus.

Wij, Vrijzinnigen, willen zeker blijven 
stilstaan bij de belangrijke keerpunten in 
een jaargebeuren en vieren deze overgang, 
de winterzonnewende, met sfeervolle 
initiatieven.

Wees Welkom.
Veel JOEL toegewenst.
Laat het Licht de Duisternis overwinnen! 

DINSDAG 11 JANUARI 2022: 
DIRK VERHOFSTADT IN GESPREK 
MET JOHAN BRAECKMAN 
+ BOEKVOORSTELLING
In de zomerperiodes van 2020 en 2021 
voerden Dirk Verhofstadt en Johan 
Braeckman wekenlang indringende 
gesprekken over diverse onderwerpen. De 
rode draad in hun conversaties is de vraag 
wat menselijkheid betekent. In dit boek 
behandelen ze fascinerende kwesties als 
de opkomst van Homo sapiens, Darwin 
en de evolutietheorie, irrationalisme, 
religie, humanisme en atheïsme. Vanaf 
welk moment in de prehistorie kunnen we 
spreken van een mens? Welke typische 
kenmerken heeft de mens? Vanwaar 
de spanning tussen rede en geloof? In 
2022 verschijnt een tweede boek. Daarin 
bespreken ze de maakbaarheid van de 
mens, de vrije wil, de oorsprong van geweld, 
de relaties tussen mensen en dieren, en de 
zin en betekenis van het leven.

Dirk Verhofstadt is moraalfilosoof en auteur 
van verschillende politieke, filosofische 
en historische boeken. Hij doceerde 
media-ethiek aan de Universiteit Gent 
en maakte een doctoraat over Pius XII 
en de vernietiging van de Joden. Johan 
Braeckman was zijn promotor. 

Johan Braeckman is hoogleraar 
Wijsbegeerte aan de Universiteit Gent. 
Hij was jarenlang Socrates Hoogleraar 
aan de Universiteit van Amsterdam. Als 
scepticus en filosoof stelt hij kritische 
vragen bij elke vorm van mythisch en 
irrationeel denken. Hij specialiseerde zich 
in Darwins evolutietheorie en publiceerde 
meerdere boeken en hoorcolleges, over 
diverse onderwerpen. Zijn belangrijkste 
studieobject is de mens.

“In gesprek met Johan Braeckman” 
is een uitgave van Houtekiet. ISBN 
9789089249784. Prijs € 24,99.

Op dinsdag 11 januari om 19uur30 
gaan Johan Braeckman en Dirk Verhofstad 
live met elkaar in gesprek in de gezellige 
huiskamer van “De Geuzetorre”. Er is géén 
moderator en géén vragenuurtje achteraf. 
We organiseren wel een “meet and greet” 
met beide auteurs na hun gesprek, u kunt 
een exemplaar van hun boek laten signeren 
en blijven nakeuvelen bij een drankje 
aan de bar. Inkomtickets zijn enkel in 
voorverkoop beschikbaar en kosten 5 
euro. Op vertoon van uw ticket krijgt u na 
afloop van het gesprek een gratis drankje 
aan de bar!  

© Gwenny Cooman

JUNI 2022: FEESTMAAND “50 
JAAR VLC OOSTENDE”
U leest het goed! Volgend jaar bestaat de vzw 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende 
maar liefst 50 jaar. Vanzelfsprekend zal 
dat uitgebreid gevierd worden: markeer 
nu al de maand juni 2022 als feestmaand 
in uw agenda, er staat heel wat op stapel. 
Vanaf januari leest u er alles over in De 
Fakkelkrant. 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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TENTOONSTELLING
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VLC HUISKAMERGESPREK
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TERUGBLIKKEND OP …

…  “Pétanque au Ricard” op zondag 12 september 

… de Vermeylenfonds-lezing “De figuur van Tijl Uilenspiegel”  
door Jacques Mertens op maandag 20 september 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

START MANILLENPRIJSKAMP OPNIEUW SUCCESVOL
Na een lange periode van stilstand konden de manillers in het VLC de start nemen van 
een nieuw kampioenschap. De eerste speeldagen hebben wel nog te kampen met enkele 
najaarsreizen  en ook het nog profiteren van het prachtig weer om een laatste stranddag 
mee te pikken , maar toch mochten we respectievelijk 35 en 36 spelers verwelkomen. 
Na die twee eerste speeldagen blijven nog slechts 3 kaarters met het maximum pronken. 
Freddy Buffel kon twee keer meer dan 400 punten scoren en Ingrid Schoolmeester en 
Luc Ruysschaert ,  konden met veel overtuiging hun inhaalbeurt succesvol afronden. 
De prijskamp is nog in zijn aanvangsfase en de komende weken hopen wij nog enkele 
kaarters er bij te krijgen, zodat we opnieuw aan ons gemiddelde van 11 tafels komen.
Hieronder de rangschikking na 2 speeldagen.  
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1 BUFFEL FREDDY 6 6 826

2 RUYSSCHAERT LUC 6 6 778

3 SCHOOLMEESTER INGRID 6 6 772

4 DELHOUGNE RAOUL 6 5 723

5 DUTRIEUE RENÉ 6 5 673

6 VANDERWAL DIANE 6 4 744

7 PERARD MARCEL 6 4 731

8 VANDAMME JEAN 6 4 703

9 CAPITAINE NICOLE 6 4 678

10 HOSTE RONNY 6 4 676

11 HOOGE BERNARD 6 4 664

12 LAMBRECHT ROBERT 6 4 616

13 DENIZELLES GILBERT 6 3 685

14 COLPAERT ANNIE 6 3 683

OOK QUIZ SEIZOEN 
OPNIEUW VAN START
Na een verplichte Corona pauze starten 
de Geuze quizzers opnieuw boordevol 
enthousiasme. Eerst werd een passend 
en ingetogen eerbetoon gehouden voor 
de overleden James Piolon. 
We starten met een nieuwe formule 
waarbij een maandelijkse rangschikking 
op het einde van het seizoen de winnaar 
zal bekronen.  

Als eerste quizmaster toonde Daniël zich 
va zijn beste kant, bijgestaan door Johan 
als griffier. Voor een “teusje” konden we 
terecht bij onze nieuwe barmeid.
Zitten er smulpapen onder ons? De 
reeks over gastronomie scoorde immers 
verbluffende resultaten! Uiteindelijk 
werden Lut en Lieve de winnaars van de 
middag.

Tot volgende maand waar de vrouw 
centraal zal staan!
(Jacky Strumane) )

12 NOVEMBER : OP BEZOEK IN HET 
VERNIEUWDE MUSEUM ENSOR.
Onze Grijze Geuzen gaan ook op een 
culturele uitstap en wat kan men 
beter kiezen dan een trip in eigen stad 
Oostende en het vernieuwde James 
Ensorhuis.
Afspraak aan het Ensorhuis op de hoek 
van de Vlaanderenstraat en de
Van Iseghemlaan om 13u50 op 12 
november eerstkomend. In dit Ensorhuis 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

werkte en leefde de Oostendse 
kunstenaar tot aan zijn dood in 1949.
Via audioguides krijgen we een perfect 
ingesproken rondleiding in groepjes van 
max 10 personen zodat iedereen op 
eigen tempo het museum kan bezoeken.

Inschrijven dient vooraf te gebeuren 
bij onze penningmeester Monique 
Vanhoutte door storting van € 8 op het nr. 
BE 28 0015 0621 van de Grijze Geuzen 
en dit uiterlijk op 08.11.21.  
Graag ook een telefoontje vooraf naar 
Monique 0497 74 73 54..

26 NOVEMBER:   
DIGIREPORTAGE SRI LANKA
Op 26.11 mogen we opnieuw Patrick 
Pottier verwelkomen bij de Grijze Geuzen 
met een nieuw schitterend reisverslag 
naar het mooie SRI LANKA. Afspraak dus 
op 26.11.21 om 14u00.

Deze montage gaat over een rondreis 
door Sri Lanka, het vroegere Ceylon. Sri 
Lanka is een eiland in de Indische Oceaan, 
gescheiden door de Golf van Mannar van 
India. Het telt 22 miljoen inwoners en is 
tweemaal groter dan België. Colombo is 
de grootste stad met 650.000 inwoners 
en is de hoofdstad van het land. De 
voornaamste exportproducten zijn thee, 
koffie en kaneel.

Het Boeddhistisch land heeft een 
Singalese bevolking, men spreekt er 
voornamelijk Singalees maar ook Tamils 
en Engels. Men heeft er ook andere 
religies zoals het Hindoeïsme, Islam en 
Christenen. Het land werd gekoloniseerd 

door Portugal, Nederland en Groot 
Brittannië. Het werd onafhankelijk in 1948.

De grootste etnische minderheidsgroep 
is de Tamils in het Noorden van het land 
gekend door de burgeroorlog van de 
Tamiltijgers die 30 jaar duurde met 60.000 
duizend doden. Er kwam een gewapende 
vrede in 2009. De Tamiltijgers zijn gekend 
als een van de meest gewelddadige 
terreurorganisaties ter wereld.

De zware tsunami na een zeebeving in 
de Indische oceaan op 26 december 
2004 veroorzaakte in Sri Lanka alleen al 
1,5 miljoen daklozen en 40.000 doden. 
Deze catastrofe wordt gezien als een van 
de ergste natuurrampen in de recente 
geschiedenis.
Het land kwam weer in het nieuws door 
de aanslagen in 2019 in Colombo met 
200 doden. 

Sri Lanka heeft tropische bossen, bergen, 
stranden en een rijk cultureel erfgoed. 
Er zijn acht plaatsen geklasseerd door 
Unesco waarvan we er zeven bezoeken; 
Polonnaruwa / Anaradhapura / Singiriya / 
Dambulla / Galle / Kandy en Horton Plains.

Deze montage duurt twee keer 45 
minuten met natuurlijk een pauze 
tussenin.

DATA BREINAMIDDAGEN  
NOV- DEC. 2021
• Dinsdag 9 november
• Dinsdag 16 november
• Dinsdag 30 november

• Dinsdag 7 december
• Dinsdag 14 december
(Aanvang : 14.00 u stipt)

DATA SCRABBELNAMIDDAGEN  
NOV – DEC 2021
• Donderdag 4 november 
• Donderdag 18 november

• Donderdag 2 december
• Donderdag 16 december
(Aanvang : 14.00 u stipt)

VRIJDAG 10 DECEMBER OM 12U IN 
DE GEUZETORRE. 2DE EDITIE VAN HET 
WINTERFEEST VANDE GRIJZE GEUZEN
Na de uiterst geslaagde  eerste editie van 
het winterfeest van onze Grijze Geuzen 
in de nieuwe formule met een etentje, 
waren we er stellig van overtuigd dat 
dit voor herhaling vatbaar was. Corona 
heeft er echter anders over beslist, zodat 
deze geplande activiteit in 2020 niet kon 
doorgaan.

De 2de editie is echter nu 
geprogrammeerd voor vrijdag 10.12 
eerstkomend en we zijn verheugd jullie 
uit te nodigen op een lekker etentje in 
een gezellige sfeer .

We starten met een sprankelend glaasje 
cava of fruitsap als aperitief en een paar 
aperitiefhapjes. Vervolgens serveren 
we jullie als voorgerecht een duo van 
garnaalkroket en kaaskroket .

Nadien kunnen we als  hoofdgerecht 
een pavé van kalkoen presenteren met 
een groentekrans en champignonsaus 
geflankeerd van een gratin dauphinois . 
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

Om de laatste gaatjes te vullen kunnen 
we niet zonder een lekker stukje taart 
met slagroom en het kopje koffie of thee.

Al dit lekkers kunnen wij U samen met 
een zacht muziekje als achtergrond 
aanbieden aan de spotprijs van  33 euro . 

Ondertussen komt ook de Joelman even 
langs .

Inschrijvingen dienen uiteraard vooraf 
te gebeuren en dit kan ENKEL door 
per overschrijving te betalen bij onze 
penningmeester MONIQUE VANHOUTTE 
op de rekening van DE GRIJZE GEUZEN 
op het nr.BE28 0015 0621 8020  en 
dit uiterlijk voor 6 DECEMBER. Liefst 
ook een telefoontje naar Monique om te 
bevestigen op het nr. 0497/74.73.54. 

De deuren gaan open om 11u45 ! 

Om organisatorische redenen en ook om 
een goede service te kunnen waarborgen 
kunnen we slechts 104 inschrijvingen 
aanvaarden, die aan tafels van 
8 personen worden geplaatst. 
Wie samen met vrienden wenst te 
zitten, gelieve bij de inschrijving te 
vermelden op uw storting bij wie je 
graag wilt samen zitten. In de mate 
van het mogelijke zal aan die wens 
worden voldaan.

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.
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HV/OUDERS OOSTENDE
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HV/OUDERS OOSTENDE
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VRIENDEN VAN HET GEMEENSCHAPSONDERWIJS

De Fakkelkrant nr 6 - 202116



WILLEMSFONDS

Activiteitenkalender november-december 2021

NOVEMBER
ZATERDAG 6 NOV 20.00 u 
Concert voor Stefaan: Wereldmuziek Olla vogala met 
Wouter Vandenabeele, Osama Abdulrasol en Bao 
Sissoko. CC De Grote Post.

DINSDAG 9 NOVEMBER 19u30 
Lezing “De wetsdokter vertelt” door Dr. Bolt, 
wetsdokter. VLC De Geuzetorre. Samenwerking met 
Avansa (Vroeger Vormingplus).

DONDERDAG 18 NOV 20.00 u 
Concert  Symfonieorkest Vlaanderen, Dvorak, solist 
Johannes Moser, cello. Concertgebouw Brugge.

VRIJDAG 19  NOVEMBER 
Vernissage ( op persoonlijke uitnodiging) 
tentoonstelling Imago 2020. De tentoonstelling loopt 
tot 5 december. Anglicaanse Kerk, Langestraat 101, 
Oostende

Workshop rond dementie met kunstenaar Rik Delrue, 
datum nog te bepalen

DECEMBER

ZATERDAG 12 DECEMBER 10u 
Algemene ledenvergadering met aperitiefconcert met 
Red River Dixieband en lunch. Info zie website

VRIJDAG 17 DECEMBER 20u
Uitstap naar Gent. Feestconcert van de International 
Opera Academy in de Bijloke Gent: Mozartconcert met 
het NOB. Vertrek bus 18u.

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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HUIS VAN DE MENS

Het zingevend gesprek?  Warm aanbevolen!

Loop je al een tijdje je onbehagen weg te drukken? Of zit je kniediep in 
de problemen en zak je steeds verder weg in jouw stille leed?  
Vind je geen energie meer voor je tranen of krijg je je kwaadheid niet 
(meer) naar buiten gevloekt - laat staan verwerkt?  
Of is het andersom, en laat je je innerlijke pijn juist loeihard knállen als 
een bom in je nabije omgeving?   

Verdriet, angst, schaamte, woede, eenzaamheid, teleurstelling, 
verwarring, ongeloof…  ’t Kan veel zijn voor een mens.  
En voor heel wat mínder durft levensmoeheid de kop opsteken, met 
gítzwarte scenario’s in het hoofd.

Grote emotionele zwaarte kun je niet blijvend in je eentje dragen. Er 
zijn sterke schouders nodig die je op die momenten ondersteunen. En 
sterke schouders niet alleen! 
In het huisvandeMens kan je terecht met je zorgen. Je bent er 
oprecht welkom voor een gesprek van mens tot mens. Een vrijzinnig 
humanistisch consulent luistert er met warmte en respect naar jou en 
geeft je ruimte om emoties te luchten.  
Niets moet. Je krijgt de tijd en onze onverdeelde aandacht om op 
verhaal te komen. Jij staat centraal en geeft het tempo van het gesprek 
aan.  
Zo gaan we samen op weg. Vooral leg jij dat moeilijke pad niet langer 
alleen af, je wordt gesteund en je mag stilstaan bij datgene wat jou 
raakt. 

Heb je behoefte of nood aan …
iemand die actief luistert en kíjkt naar wie jij bent als mens,
iemand die invoelt waar jij mee worstelt en samen met jou tracht 
knopen en kronkels te ontwarren, 
iemand die niet oordeelt of veroordeelt, bij wie jij tot rust komt en mag 
zeggen wat je ten diepste denkt en voelt? 
Dan ben je bij het huisvandeMens aan het thuisadres!
Samen met jou gaan wij op zoek naar betekenisgeving, veerkracht en 
verbinding.   

Onze unieke gesprekshulpverlening vertrekt vanuit de waarden van het 
vrijzinnig humanisme en heeft oog voor jouw existentiële levensvragen.  
Het uiteindelijke doel is niet om jou binnen onze hulpverlening vast 
te houden, maar juist om op het gepaste moment los te laten, in 
vertrouwen.  Een gesprek kan alle richtingen uit en we schuwen geen 
enkele bestemming.  Jij geeft richting en bepaalt in vrijheid.  
Wij werken uiterst discreet en hebben beroepsgeheim.   
Omdat wij iedereen gelijke kansen willen geven om te groeien als 
mens, is onze gesprekshulp bovendien kosteloos.  

Een zingevend gesprek met een consulent van het huisvandeMens?
Warm aanbevolen!

Huis van de Mens Brugge Hauwerstraat 3C, 8000 Brugge - 050 33 59 75 - 050 34 51 69 - brugge@deMens.nu
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NACHT VAN DE VRIJDENKER
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