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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen HVV/

HV; HVV/OVM; VJOC De Kim; Vermeylen fonds 

Oostende; Willems fonds Oostende; UPV Kern 

Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens Brugge, 

Vrienden van het Gemeenschaps onderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer BE63 0010 7861 1708 

(BIC  GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld 

duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw 

oud lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. In de toekomst 

zullen regel matig controles plaats vinden van de 

lidkaarten op zondagmorgen of tijdens activiteiten!

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en 

bijdragen kunnen over gemaakt worden op volgend 

adres:

VLC Oostende vzw “De Geuzetorre”

Kazernelaan 1 - 8400 Oostende

Tel: 059 50 10 40 

E-mail: vlc.geuzetorre@skynet.be

Website: www.vlcdegeuzetorre.be

BTW nummer BE 0412.094.107

Het secretariaat is elke werkdag open

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

Bericht aan de lezers
Uw persoonsgegevens worden, behoudens 

bezwaar van uw kant, opgenomen in een bestand 

dat beheerd wordt door het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum Oostende vzw.

Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te 

informeren over de activiteiten van de diverse 

vrijzinnige verenigingen. Overeen komstig de wet tot 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 

opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 

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

kennis geven van uw gegevens in ons bestand en 

ze eventueel corrigeren.

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

Tel. 059-50 10 40

vlc.geuzetorre@skynet.be

Bericht aan de redactieleden
Deadlines Fakkelkrant 2020

Vuistregel: bijdragen dienen ons te bereiken vóór 

de eerste woensdag van de even maanden!

• november-december: vóór woensdag 7 oktober

Druk, vormgeving en mailing
Lowyck drukkerij - Oostende

Cartoons
www.seamoose.be

Redactie
Kurt Heddebauw
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inhoud “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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VLC ZONDAGMORGENAPERITIEVEN
De coronaregeling die we de voorbije 
maanden hebben gehanteerd wordt 
door getrokken tot eind dit jaar voor 
wat de zondagmorgenaperitieven van 
het VLC betreft. Dat betekent dat De 
Geuzetorre om de twee weken open 
is op zondag, telkens van 11 uur tot 
13 uur. We vragen uitdrukkelijk om de 
aangeduide veiligheidsmaatregelen strikt 
op te volgen!

Op volgende data kunt u terecht voor een 
aperitiefje:
•  zondag 13 en 27 september 
• zondag 11 en 25 oktober
• zondag 8 en 22 november
• zondag 6 en 20 december

Voor al deze data worden nog vrijwilligers 
gezocht om een handje toe te steken! 
Graag uw naam opgeven aan de bar of 
via het secretariaat! 

VLC JAZZMATINEE
De VLC Jazzmatinees van zondag 
13  september en zondag 1 november 
worden afgelast. Als de situatie het 
toelaat trekken we de jazz trein met The 
Broadway Jazz Gang weer op gang in 
2021!

CORONA-MAATREGELEN:  
VEILIGE ONTVANGST VAN 
BEZOEKERS IN DE GEUZETORRE 
Bezoekers kunnen terecht aan het corona-
proof onthaal in De Geuzetorre voor 
vragen, info of bijstand. Er is een plexi-
scherm voorzien, we bieden hand gel, 
ontsmettings alcohol en indien nodig een 
mond masker aan en garanderen zo een 
optimale bescherming tegen de overdracht 
van virussen. We vragen uit drukkelijk om 
maximum per twee personen de onthaal-
ruimte te betreden en de social distancing 
regels te respecteren.

CORONA-MAATREGELEN:  
ORGANISEREN VAN ACTIVITEITEN 
IN DE GEUZETORRE
Activiteiten in De Geuzetorre worden toe-
gestaan onder strikte voorwaarden. Bij 
niet-naleving hiervan zal de gebruikers de 
toegang tot het gebouw ontzegd worden.

Activiteiten moeten altijd vastgelegd 
worden per vooraf gaande mail gericht aan 
het secretariaat: vlc.geuzetorre@skynet.be.

Tot 2021 wordt het aantal aanwezigen 
per activiteit maximaal begrensd tot 
50  personen, ook al laat de opper vlakte 
een groter aantal 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 
mond masker is verplicht.

De Raad van Bestuur zal evenwel elke 
aan vraag apart bekijken en per activiteit 
beoordelen of die al dan niet kan plaats-
vinden. 

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 verplaatst worden, ontsmetting 
van tafels en stoelen na gebruik is verplicht 
en valt onder de verantwoordelijkheid van 
de gebruiker. Het VLC Oostende vzw voorziet 
ontsmettingsmiddel en poetsdoekjes. 

De bar wordt enkel bemand door de ver-
ant woordelijke(n), bediening gebeurt aan 
de tafels, onder géén beding aan de bar! 

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 
voor ziet 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 aan wezige deel nemers aan de 
activiteit en moet die kunnen voorleggen 
indien hierom gevraagd wordt door een 
overheids instantie.

Na afloop van elke activiteit moet de 
huis bewaarster telefonisch verwittigd 
worden bij het verlaten van het gebouw: 
0486 03 72 38.

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, 
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behalve voor personen die onder hetzelfde 
dak wonen. Handen ontsmetten bij het 
binnenkomen en het dragen van een 
mondmasker is verplicht.

Er wordt verplicht vergaderd in de 
Toneelzaal, 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 verantwoordelijkheid van de 

gebruiker. Het VLC Oostende vzw voorziet 
ontsmettingsmiddel en poetsdoekjes.

De bar blijft tijdens vergaderingen gesloten, 
er mogen geen consumpties uit de 
koelkasten gehaald worden.

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 
toegankelijk en mag niet gebruikt worden 
voor vergaderingen.

De verantwoordelijke houdt een lijst 
bij van de aanwezige deelnemers aan 
de vergadering en moet die kunnen 
voorleggen indien hierom gevraagd wordt 
door een overheidsinstantie.

Na afloop van elke vergadering moet de 
huisbewaarster telefonisch verwittigd 
worden bij het verlaten van het gebouw: 
0486 03 72 38.

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 
dienstverlening gegarandeerd per mail en 
per telefoon.

TENTOONSTELLING  
SEPTEMBER – OKTOBER: 
BEELDEND KUNSTENAAR SABIN
In overleg met alle partijen werd beslist om 
geen vernissage te organiseren voor de 
tentoonstelling van beeldend kunstenaar 
Sabin. De tentoonstelling zelf vindt wel 
plaats en die kan uiteraard bezocht worden 
tijdens de aangegeven uren! Zie de affiche 
verderop in deze Fakkelkrant!

OPENINGSUREN SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Nu de zomermaanden voorbij zijn hanteren we in de mate van het mogelijke weer de 
gebruikelijke openingsuren op het secretariaat van het VLC Oostende.

SEPTEMBER NOVEMBER

MA DI WO DO VR ZA ZO MA DI WO DO VR ZA ZO

1 2 3 4 5 6 1

7 8 9 10 11 12 13 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30

OKTOBER

MA DI WO DO VR ZA ZO

1 2 3 4
open van 8u30 tot 12 uur  
en van 13u30 tot 16u30

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 herfstvakantie, open van 8 tot 12 uur

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31 gesloten
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En helaas nog eens: hoofddoeken
5 juli 2020: in Brussel, op de Kunstberg, hebben meer dan duizend 
vrouwen met een hoofddoek betoogd voor het “recht” om de hijab 
op hun school te mogen dragen. Volgens de inrichters waren er 
“duizenden”. De Francisco Ferrer Hogeschool (Franstalig) verbiedt 
immers religieuze symbolen op haar domein. 

Als oud-voorzitter van de jeugdvereniging Francisco Ferrer Club, 
Oostendse afdeling van de Humanistische Jongerenbeweging 
(waar is de tijd?), was mijn aandacht natuurlijk gewekt. 

Vooreerst, voor wie die geschiedenis niet kent, wie was Francisco 
Ferrer? Geboren in 1859 in Catalonië, zoon van een katholiek en 
monarchistisch gezin. In 1973 wordt hij naar Barcelona gestuurd, 
om te werken in een bedrijf dat gerund wordt door een militante 
antiklerikaal. Door hem maakt Ferrer kennis met vrijdenkers 
en wordt vrijmetselaar. In 1880 wordt Ferrer controleur bij de 
spoorwegen, wat hem in staat stelt om politieke vluchtelingen 
over de grens naar Frankrijk te loodsen. In 1886 neemt hij deel 
aan de Catalaanse opstand van generaal Villacampa, waardoor 
hij naar Parijs moet vluchten (tot 1901). Hij frequenteert daar 
republikeinse en anarchistische kringen en treedt toe tot het 
Grootoosten van Frankrijk. Die milieus zijn zeer begaan met het 
belang van het onderwijs. Francisco Ferrer gaat in 1901 terug 
naar Barcelona, waar hij zijn Moderne School sticht. In 1909 
barst de politieke hel los in Spanje, rond een conflict met Marokko 
en het oproepen van reservisten voor het leger. Betogingen en 
stakingen alom. Ferrer wordt er van beschuldigd aanstoker 
te zijn en wordt gevangen genomen. Men klaagt hem aan als 
“de verantwoordelijke voor de groeiende belangstelling voor het 
laïcisme en het rationalisme, wat oorzaak is van de ellende die de 
Heilige Kerk treft en gans Spanje in vuur en vlam zet”. Francisco 
Ferrer wordt geëxecuteerd te Montjuich op 13 oktober 1909 na 
een schijnproces. In 1911 krijgt hij een standbeeld in Brussel en 
wordt erkend dat zijn terechtstelling een fout was.

De Haute Ecole Francisco Ferrer is in haar schoolreglement zeer 
duidelijk. Ze richt zich tot studenten zonder onderscheid van geslacht, 
sociale klasse, ras of overtuiging. Het doel van het onderricht 
is competenties te ontwikkelen op het domein van algemene 
cultuur, samenwerking en solidariteit en verantwoordelijkheid. 
Attitudes als nieuwsgierigheid, zelfbewustzijn, kritische zin en 
wetenschappelijk inzicht zijn cruciaal. De missie van de school is 
het Vrij Onderzoek. Het is in die visie dat het verbod op het dragen 
van uiterlijke levensbeschouwelijke kentekens wordt opgenomen. 

Vier studentes, die blijkbaar het schoolreglement niet hadden 
gelezen (sic), gingen in 1917 naar de rechtbank van eerste aanleg 
om de neutraliteitsbepaling in het reglement aan te vechten. Dit 

zou strijdig zijn met de Belgische Grondwet (godsdienstvrijheid). 
Zij ontkennen daarbij niet dat de hijab een teken is van hun 
godsdienst. De zaak wordt doorgespeeld naar het Grondwettelijk 
Hof. Dit bepaalt in haar arrest van 4 juni 2020 dat de bepaling 
van de school NIET in strijd is met de grondwet. Dus gaan de 
moslima’s de straat op! 

Ik vind het een beangstigende evolutie. Het kan niet dat men 
zich wil inschrijven in een school zonder het schoolreglement te 
aanvaarden. Dan moet de rechtspraak maar oordelen, er wordt 
geprocedeerd. De rechtbank stelt de jongedames in het ongelijk. 
Dit wordt niet aanvaard (!!!). Voor mij méér dan een brug over. Niet 
alleen het schoolreglement, ook de Belgische wet (Grondwet!) 
wordt herleid tot een vodje papier. 

Zoiets werkt verdere polarisering in de hand. Moeten straks de 
verdedigers van de seculiere maatschappij op straat om de eigen 
grondwet te laten eerbiedigen? 

Andere collateral damage loert overigens om de hoek: de 
Franstalige ministers van de Brusselse regering zijn voorstander 
van het opheffen van het verbod op het dragen van religieuze 
kentekens voor leerlingen van het hoger onderwijs, met ingang 
van het komende schooljaar. De Hogeschool Francisco Ferrer 
behoort tot het Brusselse Franstalige onderwijs… Misschien is 
het al zover bij het verschijnen van dit opiniestukje.

De Spaanse held met standbeeld in Brussel draait zich om in zijn 
graf.

Luc Bentein
08.07.20

OPINIE
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Nieuws van het Grijze Geuzen front

TERUG VAN WEGGEWEEST
Toen we half maart getroffen werden door het Corona-virus konden we 
nooit ver moeden dat ons werkings jaar en al onze gevarieerde activiteiten 
zo’n deuk gingen moeten trotseren. Nood gedwongen werden al onze 
geplande activiteiten af gelast. Vandaag hopen we beperkt terug te kunnen 
starten in september, zij het nog met het in stand houden van diverse 
regel geving, die de veiligheid moeten waarborgen.

ONZE VASTE ACTIVITEITEN 
OP EEN RIJTJE

MAANDAG
De lichaamsbeweging gaat terug 
starten in september. De maat-
regelen van de Covid-19 zullen moeten 
gerespecteerd worden, daarom zal de 
groep opgesplitst worden met maximum 
15 deelnemers per groep. Groep A start 
op maandag 7 september en groep B op 
14 september. Inschrijven is noodzakelijk 
voor de indeling in 2 groepen.
•  moniquevanhoutte@msn.com 

of 0497 74 73 54.

Koersbal zal voorlopig niet starten 
wegens te veel beslommeringen inzake 
ont smetten. Indien hierin ver soepeling 
zou komen dan zal het secretariaat de 
deel nemers via een mail op de hoogte 
brengen. Normaal echter zou het 
Koersbal opnieuw van start gaan op 
9 november .

DINSDAG
Het breien start terug onder Magda elke 
dinsdag om 14 uur vanaf 8 september. 
Enkel de 4de dinsdag – wanneer de 
maandelijkse quiznamiddag door gaat – 
is er geen breien.
•  dinsdag 8 september 
•  dinsdag 15 september
•  dinsdag 22 september

•  dinsdag 29 september 
•  dinsdag 6 oktober
•  dinsdag 13 oktober
•  dinsdag 20 oktober
Deze namiddagen gaan door met inacht-
name van de veiligheidsvoorschriften die 
gelden volgens de aanbevelingen van het 
VLC.

Quiz: voorlopig geen nieuwe start.

WOENSDAG
De heropstart van de prijskamp in het 
manillen wordt tot nader order uit-
gesteld.
 
DONDERDAG
Ook Marcel Rotsaert verzamelt opnieuw 
zijn scrabble-vrienden op 3 september 
en dit meestal om de 14 dagen. 
•  donderdag 3 september
•  donderdag 17 september
•  donderdag 1 oktober
•  donderdag 15 oktober
Aanvang: 14 uur stipt.
We spelen in de Lewyllie-zaal (waar de bar 
is) en volgens de veiligheidsvoorschriften 
van het VLC.

Fred’s Cook Club: wordt tot nader order 
uitgesteld.

Spaanse Conversatie: de conversaties 
worden hervat (zie schema).

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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MAANDAG 7 SEPTEMBER
EEN NIEUWE START EN  
HET IS METEEN … BINGO
Na onze gedwongen lange rustperiode 
starten we het nieuwe werkings-
jaar traditioneel met een eerste 
bingo-namiddag. Deze gaat door op 
maandag 7 september met start om 
14u30. Zoals gewoonlijk worden de 
deelnemingsformulieren verkocht aan 
€ 1 (met een maximum van 2 blaadjes 
perpersoon). Onze bingo-meester Ivan zal 
met de nodige waakzaamheid opnieuw 
alles in de goede banen leiden. Wie het 
eerst de bovenste rij vol krijgt wint € 5. 
De gelukkige die het volledige blad als 
eerste mag aankruisen, die loopt met 
de rest van de pot naar huis. En dan is 
er koffie … Na de pauze krijgen we nog 
een 2de ronde en laten we de trommel 
opnieuw volop draaien op zoek naar een 
nieuwe gelukkige winnaar. 

VRIJDAG 18 SEPTEMBER 
WE VERKENNEN OPNIEUW 
ONZE STREEK OP DE FIETS!
Op vrijdag 18 september zouden we voor 

de 4de maal een fietszoektocht inrichten 
in de ruime omgeving van Oostende. 
Uiteraard wordt het moeilijk om een 
volledig nieuw parcours te kunnen 
uitdokteren. We hebben immers slechts 
een halve cirkel en we zijn nog niet toe 
aan pedalo’s om tussen de kabeljauwen 
te gaan fietsen. Toch zal onze voorzitter 
proberen om nieuwe horizonten op te 
zoeken langs kalme landelijke wegen. 
Hier en daar een pittig zoekertje mag 
natuurlijk niet ontbreken. Uiteraard zoekt 
hij opnieuw een fijne rustplaats, waar we 
een kleine hap kunnen nuttigen. Zoals in 
het verleden maken we er een trip van 
over een ganse dag en is de start gepland 
tussen 9 uur en 9u30. De aankomst 
is voorzien tussen 17u00 en 17u30. 
Het inschrijven vooraf is noodzakelijk 
om te kunnen afspraken maken met 
de uitbaters van de stopplaats. Deze 
inschrijving dient uiterlijk te gebeuren 
voor 14 september per mail naar 
lievenbrusseel@telenet.be of op het 
secretariaat van het VLC. Hierbij vermeld 
je uw naam, adres en telefoonnummer. 
In geval van slecht weer (regen of harde 
wind) kan de activiteit uitgesteld of 

afgelast worden en kunnen wij bijgevolg 
alle ingeschrevenen verwittigen.

MAANDAG 28 SEPTEMBER
EEN LEUKE NAMIDDAG IN 
HET PARK: MINIGOLF
Op maandag 28 september gaan we 
hopelijk profiteren van een aangenaam 
herfstzonnetje om nog eens te genieten 
van een gezellig partijtje minigolf in 
ons Leopoldpark. We verzamelen om 
14 uur en in groepjes van vier personen 
trachten we onze kunsten te tonen op 
een gevarieerd parcours. De deelname 
is gesteld op € 6 en in die prijs is ook 
nog een consumptie inbegrepen na 
de wedstrijd. Om alles in de goede 
banen te kunnen leiden dient er echter 
vooraf ingeschreven en overgeschreven 
te worden bij Lydia De Ridder en dit 
voor 25  september op het nummer 
BE  28  0015  0621  8020. We moeten 
immers de tijd hebben om de uitbaters 
te kunnen inlichten en ook de groepen te 
kunnen samenstellen.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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In deze rubriek wil de raad van Bestuur van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum Oostende vzw een laatste  
hulde brengen aan overleden geestesgenoten en haar medeleven betuigen aan de getroffen families.

DE HEER JOZEF “JOE” CORDY
Weduwnaar van mevrouw Regina Vermeulen. Geboren 
te Oostende op 15 januari 1937 en er overleden op 
10 januari 2020. De Vrijzinnige Afscheidsplechtigheid 
vond plaats in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De 
Geuzetorre Oostende op vrijdag 17 januari 2020.

MEVROUW FERNANDA KREUGER
Weduwe van de heer Albert Vens. Geboren te Oostende 
op 18 februari 1925 en er thuis overleden op 22 januari 
2020. De Vrijzinnige Afscheidsplechtigheid vond plaats 
in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre 
Oostende op woensdag 29 januari 2020.

DE HEER GILBERT RAMOUDT
Echtgenoot van mevrouw Anita Desport. Geboren in 
Oostende op 1 april 1926 en aldaar overleden op 17 
februari 2020. De Vrijzinnige Afscheidsplechtigheid 
vond plaats in het Vrijzinnig Laïciserend Centrum De 
Geuzetorre Oostende op woensdag 6 maart 2020.

DE HEER LEO DEPOORTER
Echtgenoot van mevrouw Erna Vanhoutte. Geboren 
op 23 april 1936 en overleden op 21 juli 2020. De 
Vrijzinnige Afscheidsplechtigheid vond plaats in het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre Oostende 
op woensdag 29 juli 2020.

DE HEER ROLAND VAN TYGHEM
Echtgenoot van mevrouw Fernanda Heuzel. Geboren 
op 16 oktober 1927 en overleden op 17 maart 2020. 
De Vrijzinnige Afscheidsplechtigheid vond plaats in het 
Vrijzinnig Laïciserend Centrum De Geuzetorre Oostende 
op vrijdag 21 augustus 2020.

IN MEMORIAM
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Cursus bloemschikken 

VOLWASSENEN
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. Vanaf oktober 2020 start een nieuwe 
serie van twee lessen bloemschikken. Je maakt er eenmaal per 
maand 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: € 60 voor de twee lessen 
• inschrijven telefonisch bij Martine:  

St. Amandsberglaan 17, 8400 Oostende 
tel.: 059 70 22 11 
e-mailadres: bilomartine@hotmail.com

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

Groep 1
woensdagavond 
van 19u30 tot 22u30
30 september, 2 december

Groep 4
woensdagnamiddag 
van 14 uur tot 17 uur
7 oktober, 9 december

Groep 2
donderdagnamiddag 
van 14 uur tot 17 uur
1 oktober, 3 december

Groep 5
woensdagavond 
van 19u30 tot 22u30
7 oktober, 9 december

Groep 3
donderdagavond 
van 19u30 tot 22u30
1 oktober, 3 december

Groep 6
donderdagavond 
van 19u30 tot 22u30
1 oktober, 3 december

JEUGD.
Inlichtingen zie cursus volwassenen.

• bijdrage: € 10 per les

Groep 1
woensdagnamiddag 
van 14 uur tot 16 uur
herfstles 21 oktober
winterles 16 december

Groep 4
woensdagnamiddag 
van 15u30 tot 17u30
herfstles 21 oktober
winterles 16 december

OVM
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Activiteitenkalender september – oktober 2020

SEPTEMBER

DINSDAG 1 SEPTEMBER ∙ 20 uur
Concert Symfonieorkest Vlaanderen 
‘Louise Farrenc’. Solist Johannes Moser 
(cello). (abonnementenactie) 

ZONDAG 13 SEPTEMBER ∙ 10.30 uur
(ter vervanging van de vrijetijdsmarkt) 
Een kennismaking met de werking 
van het Willemsfonds. Wandeling 
langs de kaai en de zee: 'Pöezie en 
meer'. Afspraak stationsplein 10u30. 
Inschrijven.

MAANDAG 21 SEPTEMBER ∙ 14 uur
Bijwonen van de opera ‘Tragedie. 
Degand omarmt Carmen’ door de 
International Opera Academy in de 
Bijloke Gent. (onder voorbehoud)

OKTOBER

MAANDAG 5 OKTOBER ∙ 18.30 uur
Cursus ontwikkeling van het 
Nederlands: 'Rol van steden 
vs. platteland' door Prof. Freek 
Van de Velde. 

DONDERDAG 8 OKT ∙ 20 uur
Concert Symfonieorkest Vlaanderen, 
‘Beethoven 7’. Solist Tjeknavorian (viool). 
Concertgebouw Brugge.

 
DONDERDAG 8 OKTOBER ∙ 14.30 uur
Causerie 'Water: elke druppel telt.' 
door Prof. Marc Van Molle. 
VLC De Geuzetorre,  
Kazernelaan 1, Oostende

MAANDAG 12 OKTOBER ∙ 18.30 uur
Cursus ontwikkeling van het 
Nederlands: 'De grote assen in het 
Dialectlandschap' door Prof. Freek 
Van de Velde. 

ZATERDAG 10 OKTOBER 
Daguitstap Gent: het betere boek.

DONDERDAG 15 OKTOBER ∙ 14.30 uur
Causerie 'De Amerikaanse 
verkiezingen' door Prof. Matthijs. 
VLC De Geuzetorre,  
Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 22 OKTOBER ∙ 14.30 uur
Causerie 'Giacomo Puccini, onbetwiste 
opvolger van Giuseppe Verdi.'  
door dhr. Ronald Vanquaethem. 
VLC De Geuzetorre,  
Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 29 OKTOBER ∙ 14.30 uur
Causerie 'In wiens woorden willen 
we wonen? Religies en ideologieën in 
historisch perspectief.' door Dhr. Ben 
Wuyts. I.s.m. het Vermeylenfonds.
VLC De Geuzetorre,  
Kazernelaan 1, Oostende

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

WILLEMSFONDS
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En de winnaar is … LEIF! Zij ontvangen 
op 25 oktober de Prijs De Maakbare Mens.

WAT DOET LEIF?
∙ Streeft naar een waardig levenseinde 

voor iedereen.
∙ Organiseert opleidingen van de 

LEIFartsen, LEIFnurses en andere 
zorgverleners. 

∙ Biedt informatie via de LEIFpunten,  
een website en de LEIFlijn. 

∙ Weegt mee op het beleid en voert 
actief het maatschappelijke debat.

De Maakbare Mens wil met deze prijs de 
drijvende krachten achter LEIF een hart 
onder de riem steken en hen huldigen 
voor de morele moed die ze aan de dag 
leggen om het recht op zelfbeschikking 
bij het levenseinde te garanderen.

WIM DISTELMANS,  
VOORZITTER LEIF,  
AAN HET WOORD:
" LEIF is bijzonder vereerd én verheugd 
als laureaat. Deze prijs ondersteunt 
de inzet van de LEIFartsen, -nurses en 
-consulenten en onze talloze vrijwilligers 
in het groeiend aantal LEIFpunten. Het 
is vooral een grote erkenning van de 
aandacht én het respect van LEIF voor 
de keuzes, de wil en de zelfbeschikking 
van iedereen, zowel potentiële patiënten 
als zieke mensen, ongeacht hun achter-
grond, educatie, ont wikkeling, over-
tuiging, status, cultuur, kleur, ... Niet 
onbelangrijk in onzekere tijden met 
politieke vol machten en autoritaire, 
on democratische tendensen. Mensen-
rechten én patiënten rechten blijken ook 
bij het levenseinde nog steeds luxe te 
zijn."

www.demaakbaremens.org
INSCHRIJVEN

Zondag 25 oktober
De Centrale, Gent of online

EUTHANASIE, TOPPUNT VAN AUTONOMIE?

Dag van
De Maakbare

Mens

NIP

MET UITREIKING PRIJS DE MAAKBARE MENS

www.demaakbaremens.org
INSCHRIJVEN

Zondag 25 oktober
De Centrale, Gent of online

EUTHANASIE, TOPPUNT VAN AUTONOMIE?

Dag van
De Maakbare

Mens

NIP

MET UITREIKING PRIJS DE MAAKBARE MENS

PRIJS DE MAAKBARE MENS 2020
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BESCHERM JE TEGEN VIRUSSEN

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

WAS REGELMATIG JE HANDEN.

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

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

BLIJF THUIS ALS JE ZIEK BENT.

1

2

3

4

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

ALLE INFO OP

www.info-coronavirus.be
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