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Algemeen
De Fakkelkrant is een contact-, informatie- en 

actieblad van het Vrijzinnig Laïciserend Centrum 

Oostende vzw.

De inhoud ervan wordt groten deels bepaald door 

de bijdragen van de lezers en de publicaties 

van de Oostendse vrij zinnige verenigingen 

HV/Ouders Oostende; VJOC De Kim; Vermeylen-

fonds Oostende; Willems fonds Oostende; UPV 

Kern Jan Dufour, Centre OP, HuisvandeMens 

Brugge, Vrienden van het Gemeenschaps onderwijs 

Oostende en het Comité Feest Vrij zinnige Jeugd 

Oostende. 

Ondertekende artikels die in de Fakkel krant 

worden op genomen drukken niet nood zakelijk het 

stand punt uit van de Vrijzinnige gemeen schap. De 

redactie eigent zich het recht toe de publicatie van 

in gezonden artikels te weigeren of in te korten.

Wie op zondagmorgen komt aperitieven of 

deelneemt aan eender welke activiteit in gericht 

door het VLC Oostende vzw of door de Grijze 

Geuzen Oostende is verplicht over een lid kaart 

met lid nummer te beschikken en die ook op zak 

te hebben! Een lidkaart bekomt u door simpel-

weg het luttele bedragvan € 5 over te schrijven 

op rekening nummer BE63 0010 7861 1708 

(BIC  GEBABEBB) van het Vrijzinnig Laïciserend 

Centrum, Kazernelaan 1, 8400 Oostende. Vermeld 

duidelijk uw naam en adres en als mededeling uw 

oud lid nummer, uw geboorte datum, uw telefoon-

nummer en geef ook aan of u al dan niet een 

Fakkel krant wenst te ontvangen. 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 6 oktober

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 Hoog van de toren geblazen

 5 - 6 Terugblikkend op...

 7 - 8 Opinie

 9 - 13 Grijze Gheuze

 14 HV/Ouders Oostende

 15 Willemsfonds
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VLC ZONDAGMORGENAPERITIEF
Tenzij de coronamaatregelen opnieuw 
verstrengd zouden worden kunt u tot nader 
order weer elke zondag in “De Geuzetorre” 
terecht van 10uur30 tot 14uur30 voor het 
VLC Zondagmorgenaperitief. 
De veiligheidsmaatregelen blijven 
onverminderd van kracht, wij vragen de 
bezoekers met aandrang om die strikt op 
te volgen!

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

SEPTEMBER: OPENINGSUREN 
SECRETARIAAT VLC OOSTENDE
Op maandag 6 september en op maandag 
13 september zal het secretariaat van het 
VLC Oostende gesloten zijn. We blijven 
permanent per mail beschikbaar op 
info@vlcdegeuzetorre.be

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

TENTOONSTELLING VERMEYLENFONDS 
OOSTENDE VERLENGD
De tentoonstelling van Jeannine Korthals 
& Germaine Nyssen (twee kunstenaressen 
van het Bredense Arte4 collectief) opgezet 
door het Vermeylenfonds Oostende, wordt 
met twee maanden verlengd tot eind 
oktober.   

ZONDAG 12 SEPTEMBER: SPECIALE 
APÉRO IN HET KADER VAN DE “MAAND 
VAN DE VRIJE TIJD”
September is de maand waarin het rijke 
verenigingsleven en vrijetijdsactiviteiten 
opnieuw van start gaan. Tijdens de Maand 
van de Vrije Tijd grijpen verschillende 
cultuur, sport- en jeugdverenigingen en 
organisaties in Oostende de kans om 
zichzelf voor te stellen. Ook het VLC 

Oostende ontbreekt niet op het appel! 
Op zondag 12  september “pimpen” wij 
onze zondagmorgenaperitief “op zijn Frans” 
met een petanque tornooitje en een Ricard 
Bar! Iedereen welkom vanaf 10uur30!

ACTIVITEITEN GRIJZE GEUZEN
Ook onze senioren staan weer te trappelen 
om hun activiteiten te hervatten. Het bestuur 
heeft dan ook een mooi programma in 
elkaar gebokst om in stijl weer van start te 
gaan na de lange, gedwongen inactiviteit. Er 
staan o.a. een show-namiddag, een uitstap 
en een wijndegustatie op de planning! 
U leest er alles over in de rubriek Grijze 
Geuzen verderop in deze Fakkelkrant!

2022: 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! 

HOOG VAN DE TOREN GEBLAZEN
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TERUGBLIKKEND OP …

… de vernissage van de tentoonstelling van het 
Vermeylenfonds Oostende op zondag 4 juli
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TERUGBLIKKEND OP …

… de Dag van de Vrijzinnige Toerist op zondag 25 juli 
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OPINIE

MILA

“Mila” is het pseudoniem van een Franse tiener die in 2020 live op 
Instagram uitzond en veel reacties kreeg. Onder andere van jongens die 
haar vroegen naar haar seksuele voorkeuren. Wanneer ze antwoordde 
dat Arabische en zwarte meisjes haar niet aantrekken, maar dat ze valt 
voor witte blonde, krijgt ze scheldtirades vanwege allochtone jongens 
die haar uitmaken voor hoer en vuile lesbienne. In naam van Allah. Mila, 
die eerlijk gezegd wat provocatie niet schuwt, post een video waarin ze 
zegt: “Ik haat religie. De Islam is een schijtreligie en die god van jullie 
kan mijn vingers in zijn hol krijgen.” 

Het resultaat zijn doodsbedreigingen aan de lopende band (meer 
dan honderdduizend!). Zij en haar familie staan sedertdien onder 
permanente politiebewaking en zij is ondergedoken in een internaat, 
gezocht door de overheid. Na de moord op Samuel Paty post Mila 
opnieuw een filmpje, waarin ze bevestigt dat haar vingers nog steeds 
in Allah’s kont zitten. In Frankrijk is godslastering niet strafbaar. Dat 
dateert niet van de komst van veel islamieten, maar maakt deel uit van 
de laïcité. Ook voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 
heeft iedereen “the right to offend, shock and disturb”. Maar het gevaar 
dreigt voor vrijdenkers: in de Verenigde Naties werd reeds een voorstel 
ingediend van een aantal landen om de insult of religion strafbaar te 
stellen. Het voorstel werd niet gehaald, maar is een teken aan de wand. 
Nadia Geerts, werkzaam op de studiedienst van de MR, zegt in een 
commentaar op de zaak Mila het volgende: 

“Nogal wat progressieve mensen voelen zich comfortabel bij felle 
kritiek op het katholieke klerikalisme, maar als het gaat over de Islam, 
wordt die godsdienstkritiek opeens veel minder compromisloos. De 
Islam geldt immers als een religie van een groep in onze samenleving 
die sowieso onder discriminatie heeft te lijden. Aan die houding van 
progressief links ligt echter een soort misprijzen ten grondslag: alsof 
de moslims, in tegenstelling tot andere burgers, niet perfect in staat 
zouden zijn om de fundamenten van onze democratie te begrijpen, 
waaronder het recht op godsdienstkritiek. Zelf ben ik soms banger van 
al die mensen die solidair zijn met islamistische denkbeelden in naam 
van de tolerantie, de wokecultuur of het intersectionele feminisme, dan 
van de kleine kern diehard islamisten”. (Knack 30.06.21). 

Daar zit ze op de zelfde golflengte van critici van regressief links, 
zoals de Britse extremisme-bestrijder Maajid Nawaz, die de term 
populariseerde. Regressief links verdedigt minderheden tegen kritiek 
om ze te beschermen tegen haat, om rechtse partijen te bestrijden en 
om assimilatie tegen te gaan. Zo wordt de vrijheid van meningsuiting 
opgeofferd om minderheden niet te kwetsen. Dit leidt tot zelfcensuur, 
eigenlijk censuur op stille wijze door die minderheden opgelegd. In 
het bijzonder de Islam dringt zijn waarden op, terwijl de meerderheid 
geacht wordt de “universele” liberale waarden te respecteren. 

De Fakkelkrant nr 5 - 2021 7



OPINIE

Was de aanstelling van Ihsane Haouach als regeringscommissaris bij 
het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen een signaal dat 
vrijzinnigen zeer goed moeten opletten? Haar uitlating dat de scheiding 
tussen Kerk en Staat in vraag moet gesteld worden in het licht van 
de “veranderende demografie” (lees de toename van moslims in onze 
maatschappij) deed gelukkig nogal wat wenkbrauwen fronsen bij 
vrijzinnige politici. Exit Haouach op eigen (?) verzoek. 

Ook (zelfs?) Dyab Abou Jahjah stelt dat het islamisme een krachtige 
bondgenoot heeft gevonden in de woke beweging. Het islamisme 
verschuilt zich achter thema’s zoals antiracisme, gendergelijkheid en 
antikolonialisme om de eigen agenda te volgen, namelijk de afbraak 
van de universele waarden waar onze seculiere samenleving op steunt. 
Djemila Benhabib, Canadese schrijfster van Algerijnse en Cypriotische 
afkomst, staat al gans haar leven op de barricades tegen het 
moslimfundamentalisme. Zij waarschuwt voor het entrisme: term die 
slaat op “geluidloze infiltratie”. Woke is het schild waar fanatiekelingen 
zich achter verschuilen, zegt ze. Woke islamisten zijn uit op het 
vernietigen van de seculiere samenleving. “In progressieve kringen is 
het een taboe om te stellen dat het dragen van een hoofddoek ook een 
ideologische dimensie heeft” (Abou Jahjah, Knack 28.06.21).

Tot daar een aantal ergerlijke vaststellingen. Maar ze spelen zich af 
tegen een achtergrond vol fundamentele vragen. De aanvallen op de 
waarden die nog steeds vervat zijn in die van de Franse Revolutie 
(vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid) verschuilen zich achter een 
discours dat heel positief klinkt: feminisme (de vrouw heeft de vrije 
keuze om al dan niet een hoofddoek te dragen, ook in publieke 
functies en op school) en verdraagzaamheid (je zal de godsdienstige 
gevoeligheden van anderen niet schofferen). Dit is een poging om 
de Franse laïcité te vervangen door Angelsaksische ideologieën 

die toelaten dat er zogenaamde safe spaces ontstaan waarin een 
minderheid volgens eigen normen en waarden kan leven (in afwachting 
dat ze een meerderheid uitmaken?). Dan maken rechtbanken plaats 
voor shariatribunalen! Het doet zich in Engeland reeds voor. Ik ben 
geen voorstander van een maatschappij waar men naast elkaar leeft in 
plaats van met elkaar. De enclaves van Chassidische Joden, zoals men 
ook in Antwerpen kent, zijn ook geen voorbeeld van integratie. Maar die 
zijn niet uit op het opdringen van hun normen naar de andere burgers. 
Islamisten wél. De dhimmitude, het onderwerpen van niet-moslims 
door moslims, een praktijk dat andersgelovigen en ongelovigen een 
“beschermde status” toekent, is een eufimisme voor afstand doen van 
de eigen rechten. Wat Houellebecq soumission heeft genoemd. 

Het respecteren van andermans vrijheid is een delicate oefening. 
Het kan echter niet zijn dat onze humanistische ideeën vervangen 
worden door religieuze dogmatiek. De notie universalisme leent zich 
blijkbaar gemakkelijk tot interpretaties om het eigen gelijk te bewijzen. 
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is allang 
onder druk van de Islamlanden. Die vinden dat hun godsdienstige 
waarden voorrang verdienen. De Verklaring van Caïro, ondertekend 
door 45 landen is duidelijk: vrije mening is beperkt tot meningen die 
in overeenstemming zijn met de sharia, mannen en vrouwen hebben 
geen gelijke rechten en er is geen godsdienstvrijheid, enkel de Islam 
wordt toegestaan. Moslimbroeders vallen onze Westerse en Europese 
seculiere denkbeelden frontaal aan. Dit ontkennen is blind zijn. Onze 
godsdienstvrijheid wordt misbruikt om via onderricht binnen en buiten 
de school, jongeren als ideologische soldaten te vormen. Het is al een 
hele tijd dat leraars soms bang zijn om in een klas met leerlingen 
met migratieachtergrond bepaalde onderwerpen aan te snijden, 
bijvoorbeeld de holocaust, de evolutietheorie, het kolonialisme, slavernij 
en slavenhandel, vrouwenemancipatie, seksuele voorkeur,… Het wordt 
een lange lijst waar sommige leerlingen agressief op kunnen reageren, 
door hun ouders gesteund. En alstublieft, beste lezer, ik wil bij deze 
benadrukken dat ik geenszins alle mensen van allochtone origine of 
een andere ideologie er van beschuldig fanatiekelingen te zijn. Gelukkig 
zijn er heel wat die het vrije denken en handelen verdedigen. Ik heb 
er reeds enkelen aangehaald. Vooral vrijgevochten vrouwen met een 
migratieachtergrond vallen het Islamisme hard aan (hoe zou dat 
komen?). Zo wordt het Brusselse Observatoire des Fondamentalismes 
geleid door Fadila Maaroufi , antropologe en derde generatie van 
Marokkaanse Berbers. Zij kreeg nog op 5 juli van dit jaar een video 
toegestuurd waarop een onthoofding te zien was, met de tekst “ik wens 
je een langzame en pijnlijke dood”. 

Het is onze plicht om dergelijke mensen te steunen, uit principe en uit 
welbegrepen eigenbelang. En het is de plicht van de overheid om de 
vrijheid van de burgers te beschermen. 

Luc Bentein
09.08.21
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CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE

LICHAAMSBEWEGING 
MAANDAG 10 UUR
Na een onderbreking van 11 maanden 
door de corona-virus kunnen we 
vanaf 6 september terug starten 
met onze wekelijkse turnsessies. De 
moeilijkheidsgraad van de oefeningen 
zal voorzichtig progressief zijn. Leden die 
al geruime tijd de lessen volgen werden 
per mail verwittigd. Nieuwe leden moeten 
zich telefonisch aanmelden voor 4 
september bij Monique Vanhoutte (0479 
74 73 54)

HERNIEUWDE HOOP OP EEN 
SUCCESVOLLE HEROPSTARTING 
VAN DE  MANILLENPRIJSKAMP.
Na al die maanden verplichte opschorting 
van onze kaartnamiddagen, hopen wij in 
september opnieuw van start te gaan 
met een vernieuwd kampioenschap in 
het manillen. We zijn ervan overtuigd dat 
velen onder U verlangend uitkijken naar 
deze heropstarting.
Toch gaan we nog rekening moeten 
houden met enkele verplichte maatregelen 
om de gezondheid te waarborgen, zoals 
het ontsmetten van de handen bij het 
binnenkomen en het dragen van een 
mondmasker tot wanneer je aan een 
tafel neerzit. Ook bij het trekken van de 
tafels zal de verantwoordelijke zorgen dat 
dit in de beste omstandigheden verloopt. 
De bediening zal hoogstwaarschijnlijk 
nog enkel gebeuren aan de tafel en niet 
aan de bar, tenzij er ondertussen nog 
nieuwe versoepelingen zouden worden 
aangekondigd. 
De kalender voor het ganse werkjaar wordt 
ter plaatse uitgedeeld . Hierbij echter 
reeds de geplande kaartnamiddagen 
voor de komende maanden:
September : 8 en 22 .    Oktober :  6 en 20.
De inschrijvingen starten vanaf 13u30 
tot 13u55 en blijven gehandhaafd op  € 
2.Wij vragen echter vriendelijk om niet 
op het laatste nippertje toe te komen, 
zodat wij de trekking van de tafels niet te 
laat moeten aanvangen. De deelnemers 
dienen echter wel in het bezit te zijn van 

een lidkaart van het VLC 2021. Wie dit 
nog niet betaald heeft , dient wel eerst 
langs het secretariaat langs te gaan om 
zich in orde te stellen. 
Wij hopen onze kaarters opnieuw in grote 
getale te mogen verwelkomen zodat we 
vanaf september opnieuw al onze troeven 
mogen/kunnen uitspelen in een sfeer van 
gemoedelijkheid en vriendschap.
Lieven Brusseel.

OPROEP .
Het organiseren van de kaartnamiddagen, 
gepaard gaande met de bediening van 
de consumpties vraagt uiteraard de 
nodige medewerkers. Wegens diverse 
omstandigheden is de vaste ploeg van 
voor de coronacrisis afgeslankt en 
hebben wij momenteel een tekort aan 
vrijwillige medewerkers achter de bar. 
Daarom richten wij nu deze oproep 
naar enkele vrijwillige medewerkers om 
– hetzij in een beurtrol, hetzij als vaste 
medewerker meestal om de 14 dagen – 
te willen meewerken bij de werking van 
de bar. Wie zich geroepen voelt , kan 
contact opnemen met L. Brusseel (0477 
37 41 71)                        Met dank vooraf!

DATA BREI NAMIDDAGEN SEPTEMBER  

 •  Dinsdag 7 september 

 •  Dinsdag 14 september

 •  Dinsdag 21 september

DATA SCRABBLE NAMIDDAGEN 
SEPTEMBER

 •  Donderdag 2 september

 •  Donderdag 16 september

MAANDAG 27 SEPTEMBER:  
EEN LEUKE NAMIDDAG IN 
HET PARK: MINIGOLF .

Op maandag 27 september gaan we 
opnieuw een poging doen en profiteren 
van een aangenaam herfstzonnetje om te 
genieten van een gezellig partijtje minigolf 
in ons Leopoldpark.  We verzamelen 
om 14u en in groepjes van 4 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. Om 
alles in goede banen te kunnen leiden 
dient er echter vooraf ingeschreven 
en overgeschreven te worden op de 
rekening van De Grijze Geuzen op het 
nummer BE28 0015 0621 8020 alsook 
een telefoontje naar Monique Vanhoutte 
op het nummer 0497/74 73 54. Dit alles 
dient te gebeuren VOOR VRIJDAG 24.09. 
Wij moeten immers de tijd hebben om 
de groepen samen te stellen en tevens 
de uitbaters in te lichten over de grootte 
van de groep. Bij zeer slecht weer wordt 
deze activiteit uitgesteld en worden de 
ingeschreven deelnemers verwittigd.
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SEPTEMBER 2021 :   
HEROPSTARTEN VAN HET KOERSBAL .

Na de lange onderbreking door Corona 
en het deze zomer reeds hervatten van 
de Petanque – namiddagen , kunnen we 
eindelijk terug de tweewekelijkse 
activiteit van het Koersbal aankondigen. 
Jammer genoeg hebben we afscheid 
moeten nemen van onze organisator 
Georges, maar zijn echtgenote Nicole wil 
zijn werk voortzetten en samen met nog 
enkele andere vrijwillige medewerkers - 
waaronder ook bestuurslid Ivan  - zullen 
zij de vele getrouwe deelnemers opnieuw 
verwelkomen en zorgen voor de 
ontspannende namiddagen waarbij de 
ballen in alle behendigheid worden  
gerold. Deze gezellige activiteit start 
telkens om 14u00 in het VLC. De 
deelname is gratis, maar je moet wel lid 
zijn van het VLC.

KALENDER:

 •  September 06 en 20

 •  Oktober 04 en 18

 •  November 08 en 22

 •  December 06 en 20.

EEN NIEUW INITIATIEF VAN 
DE GRIJZE GEUZEN .
WIJNDEGUSTATIE VAN WITTE 
EN RODE KLASSEWIJNEN UIT 
GEKENDE FRANSE STREKEN.
Na een mislukte poging in april, die 
werd verhinderd door het corona 
virus, pakken de Grijze Geuzen uit met 
een nieuw initiatief. Op VRIJDAG 05 
NOVEMBER eerstkomend organiseren 
De Grijze Geuzen  in het VLC voor het 
eerst een ware wijndegustatie  waarbij 

niet minder dan 6 klassewijnen uit de 
diverse gekende Franse wijnregio’s aan 
bod komen.
De voordracht en presentatie vangt aan 
om 14u00.
Ons nieuw bestuurslid van De Grijze 
Geuzen, Jacky Strumane, zal onze 
gastspreker zijn voor deze gelegenheid 
en de aanwezigen ook inwijden in een 
beetje geschiedenis van de wijnhuizen 
in binnen en buitenland.  Jacky, die  
in het verleden lid was van diverse 
wijnverenigingen , zal ons onderhouden 
en laten proeven van 3 gekende witte 
en daarna ook 3 beroemde rode wijnen 
, die nog kunnen aangeschaft worden 
aan betaalbare prijzen. Voor wat de witte 
wijnen betreft hebben we gekozen om 
een goede chardonnay wijn, een fijne 
chablis wijn en een lekkere Elzas  wijn. 
Na een kleine pauze komen we aan 
3 gekende rode wijnen uit de streken 
Bourgogne, St. Emilion en tot slot een 
Côte du Rhone.
Om al die lekkernijen te proeven, 
vragen wij een inschrijving van € 7. 
Om de kwaliteit van de uiteenzetting en 
de proeverij te bewaren is het aantal 
inschrijvingen  beperkt tot 35 personen. 
Deze inschrijving EN overschrijving 
dienen vooraf EN UITERLIJK VOOR 

27 oktober eerstkomend te gebeuren 
bij onze penningmeester Monique 
Vanhoutte. Best ook een telefoontje naar 
Monique op het nummer 0497/74 73 54 
om alles te bevestigen. De inschrijvingen 
zijn slechts geldig na storting op het 
rekeningnummer van De Grijze Geuzen: 
BE28 0015 0621 8020.   
Wij hopen dat dit nieuwe initiatief op een 
goede respons van ons gewaardeerd 
publiek mag rekenen.

UITSTAP GRIJZE GEUZEN NAAR DE 
VOLKSSPORTROUTE IN POPERINGE.
Op vrijdag 8 oktober gaan de Grijze 
Geuzen opnieuw op uitstap. Deze keer 
werd  gekozen voor een topper waarvan  
wij in het verleden reeds hebben genoten 
maar steeds opnieuw naar herhaling 
werd gevraagd, nl. De volkssportroute in 
Poperinge. Deze reis was reeds gepland 
voor het voorjaar 2020,doch diende 
noodgedwongen te worden uitgesteld.
Het wordt zeker opnieuw een dag vol 
plezier onder begeleiding van een gids 
en animator langs de verschillende 
afspanningen met telkens een drankje 
of een hapje terwijl de kunsten in één 
of ander niet alledaags volksspel dienen 
getoond.

CRONYCKEN VAN ENE GRIJZE GHEUZE
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Met een aperitief en de lekkere stoofvlees 
met frietenschotel over de middag en als 
afsluiter nog een belegde  boterham met 
groentegarnituur als afsluiter zal de dag 
niet meer stuk kunnen. 
Verzamelen aan de Geuzetorre om 8u30 
om ten laatste om 9u00 te vertrekken.
De deelname in de kosten bedraagt  
€ 55. Dit omvat het ganse programma 
met de gids/ animator ter plaatse, het 
middagmaal en de avondboterham alsook 
sommige drankjes. Bij de maaltijden zijn 
de dranken niet inbegrepen.
De inschrijving is ENKEL GELDIG door 
over te schrijven op de rekening van De 
Grijze Geuzen BE28 0015 – 0621- 8020 
en NA telefonisch contact met Monique 
Vanhoutte op nummer 0497/ 74 73 54. 
Het aantal plaatsen op de bus is beperkt 
tot 54. 
TENEINDE IEDEREEN DE KANS TE 
GEVEN OM IN TE SCHRIJVEN MOGEN 
DE INSCHRIJVINGEN PAS STARTEN OP 
DINSDAG 14.09.21. Voordien zullen de 
inschrijvingen niet worden aanvaard en 
gestorte bedragen terug worden gestort. 

Zie ook de afzonderlijke affiche hierna!

SHOW-NAMIDDAG “THAT’S 
ENTERTAINMENT
De Grijze Geuzen Oostende presenteren 
op woensdag 13 oktober 2021 een 
spetterende show-namiddag met 
beelden van prachtige en kleurrijke 
shows uit de beroemdste musicals 
en cabarets, onvergetelijke scenes 
uit bekende muzikale films, slapstick, 
sketches, burleske en absurde humor en 
dansmuziek uit de 50-er en 60-er jaren!
Aanvang : 14.00 stipt
LET WEL : Inschrijven is gratis 
maar wel verplicht: Rotsaert Marcel 
(059 26 61 48) ofwel via e-mail 
marcel.rotsaert1@telenet. Aantal 
personen met naam vermelden!

Zie ook de afzonderlijke affiche hierna!

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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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 2021 start een nieuwe serie van 2 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 Euro voor de 2 lessen. 

Inschrijven telefonisch bij Martine: St.Amandsberglaan, 17, 8400 Oostende, Tel. 059/702211

e-mail adres: bilomartine@hotmail.com

Na inschrijving ontvang je verdere inlichtingen.

GROEP 1
Woensdagavond van 19u30 tot 22u30
13 okt, 1 dec

GROEP 4
Woensdagnamiddag van 14u tot 17u
20 okt, 8 dec

GROEP 2
Donderdagnamiddag van 14u tot 17u
14 okt, 2 dec

GROEP 5
Woensdagavond van 19u30 tot 22u30
20 okt, 8 dec

GROEP 3
Donderdagavond van 19u30 tot 22u30
14 okt, 2 dec

GROEP 6
Donderdagavond van 19u30 tot 22u30
21 okt, 9 dec

Cursus bloemschikken jeugd.

Inlichtingen zie cursus volwassenen

Bijdrage: 10 Euro per les

GROEP 1
woensdagnamiddag van 14u tot 16u
herfstles 27 oktober, winterles 15 december

GROEP 2
woensdagnamiddag van 15u30 tot 17u. 30
herfstles 27 oktober, winterles 15 december

HV/OUDERS OOSTENDE
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Activiteitenkalender september-oktober 2021

SEPTEMBER

31 AUG TOT 2 SEPTEMBER
Cultuurreis naar Bonn met bijwonen van een concert 
binnen het Beethovenfestival.

ZATERDAG 11 SEPTEMBER THEMADAG CONGO AAN ZEE. 10u30
Auteurslezing Herlinde Leyssen ‘Kongokorset, T14u 
Tijd voor Diversiteit met Mulume Tsitenghe, verhaal 
en muziek uit zijn jeugd, 16u Binti film en om 19u30 
zangeres Liki. In samenwerking met FMDO, Avansa , 
11.11.11 en Human Sense Project.

ZONDAG 19 SEPTEMBER 
In het kader van 100 jaar vrouwenstemrecht (voor de 
gemeenteraad) en van de Maand van de Vrije Tijd: de 
Markante Vrouwenwandeling. Vertrek om 10u30 voor 
Petrus en Pauluskerk.

MAANDAG 27 SEPTEMBER 14u30
Blauwe maandag. Toneel “Angélique” door Leen 
Persijn. In samenwerking met Vief Kwiek, Vief Blauwe 
Diamanten en Open-VLD Vrouwen

OKTOBER

MAANDAG 4 EN 11 OKTOBER 18u30 
Cursus Dialectologie: Wie zoekt, die vindt ...Wie dialect 
zoekt, die vindt …”,  Prof. Veronique De Tier (UGent) – 
Hotelschool Ter Duinen, Koksijde

DONDERDAG 7 OKTOBER 14u30 
Causerie  “De tand van Lumumba, een verhaal over 
kolonisatie” door dhr. Luk Vanloock. 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 7 OKT 20.00 uur
Concert  Symfonieorkest Vlaanderen, ‘Sibelius’. Solist 
Marie-Ange Nguci, piano. Concertgebouw Brugge

ZATERDAG  9 OKTOBER 
daguitstap Gent – het betere boek Thema “Bevrijd de 
zinnen”

DONDERDAG 14 OKTOBER 14u30
Causerie “Tolstoj, schrijver en humanist” door dhr. . 
Fernand Vanderheeren 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 21 OKTOBER 14u30
Causerie  “Bela Bartok, grondlegger van de 
etnomusicologie” . door dhr. Ronald Vanquaethem. 
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

DONDERDAG 28 OKTOBER 14u30
Causerie  ‘In wiens woorden kunnen we wonen ? 
Religies en ideologieën in historisch perspectief. Dhr. 
Ben Wuyts? Ism het Vermeylenfonds.
VLC De Geuzetorre, Kazernelaan 1, Oostende

WILLEMSFONDS

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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IN MEMORIAM

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 WILFRIED DESCHACHT

weduwnaar van mevrouw Mariette De Coninck
geboren te Nieuwpoort op 23 april 1934

en overleden in het AZ Sint-Jan, campus H. Serruys te Oostende, op 2 augustus 2021.

De uitvaartdienst, rond de asurne vond plaats in het crematorium Polderbos
op DINSDAG 10 AUGUSTUS 2021

gevolgd door de asverstrooiing op de strooiweide van de begraafplaats te Stene.

Namens het VLC bestuur betuigen wij ons medeleven. Wij nemen afscheid van een geliefd man, vader en opa.
Wilfried was mede oprichter van het VLC in 1972 in de hoedanigheid van adjunct-coördinator 

en gewezen voorzitter VLC Oostende (destijds “coördinator”) van 1973 tot 1976.
Op zondag 18 maart 2012 verzorgde hij de inleiding van de tentoonstelling “40 jaar VLC Oostende in Woord en Beeld”
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