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Editoriaal

Het
schouderklopje…
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Lieve De Cuyper
André Laveyne

…mag niet ontbreken! Hoe dikwijls kregen we dit al
te horen?
Het wordt nog steeds geciteerd, meestal door
pedagogen. Hoewel, het bezit van dit diploma is
geen vereiste om hiervan doordrongen te zijn.
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Bart Simoens (Seamoose) gemaakt in opdracht van het
VLC Oostende vzw en eerder verschenen in ‘De Fakkelkrant’
Bericht aan de lezers en de auteurs
Dit tijdschrift wordt gratis verspreid binnen de vrijzinnig
humanistische gemeenschap regio Westhoek Noord.
Wens je dit tijdschrift te ontvangen stuur dan je adresgegevens naar ylien.strubbe@demens.nu. Je gegevens
worden, behoudens bezwaar, opgenomen in een bestand
beheerd door het huisvandeMens Diksmuide en uitsluitend gebruikt voor de verspreiding van dit tijdschrift.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
door derden geleverde artikels. De kernredactie behoudt
zich het recht om ingeleverde artikels te wijzigen, in
samenspraak met de auteurs.
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En… we kregen flink wat schouderklopjes na het
verschijnen van ‘de Sprokkel’. Ook uit onverwachte
hoeken. Dat dit deugd doet, hoeft geen betoog.
Ik laat je graag meegenieten :
‘Een dikke duim voor de Sprokkel’
‘Frisse en verzorgde publicatie’
‘Proficiat met deze verwezenlijking en … doe zo voort!’
‘Eindelijk een vrijzinnig informatief boekje voor de Westhoek!’
De vele inspanningen zijn niet tevergeefs geweest. Zoveel is meteen duidelijk
geworden. Langs deze weg wil ik – als verantwoordelijk uitgever- zeker nogmaals iedereen danken voor haar of zijn inzet. Groot of klein, zonder hetgeen
er geen nieuw tijdschrift zou verschenen zijn.
Het komt er nu op aan vol te houden. Heel wat publicaties zijn wegens
gebrek aan ‘input’ snel aan het laatste nummer geraakt. Een fout die niet
mag gemaakt worden. Op dat vlak werd ik al door meerdere mensen gerustgesteld. Velen zijn al bereid gevonden om ons tijdschrift van een artikel te
voorzien. Leuk om horen.
Indien je, beste lezer, ook deze kriebel voelt opkomen, aarzel dan niet en
contacteer ons. Je mening omtrent één of ander maatschappelijk gebeuren,
verdient het wellicht om het vrijzinnig landschap ingestuurd te worden.
Doen!
We rekenen op je !!!
Bob Rossel
voorzitter VOC Westhoek

rechtzetting vorige editie pg19: Eddy Deboyser is voorzitter van het
Comité vzw Panne Instituut

Ac tueel
Persvoorstelling de Sprokkel

In het huisvandeMens Diksmuide vond op 14 juni de plechtige voorstelling van het eerste nummer van de Sprokkel plaats.
Ook de pers was aanwezig en achteraf werd er een persbericht uitgestuurd. Er verschenen artikels in Het Wekelijks Nieuws Kust en in het Nieuwsblad. Ook op www.ediksmuide.be, www.westhoek.be en www.vbro.be.Het persbericht vind je
bij de rubriek nieuws op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be. Een kort verslag:
Nieuw vrijzinnig humanistisch tijdschrift voor de Westhoek Sprokkel van de persen
...Het tijdschrift wordt verdeeld bij zo’n kleine 900 adressen van leden van vrijzinnige verenigingen. Daarnaast vertrekt er
steeds een exemplaar naar de lokale bibliotheken waar geïnteresseerde lezers het kunnen doorbladeren. Het eerste nummer bevat een mooi overzicht van de georganiseerde vrijzinnige gemeenschap in de regio. Het wordt eveneens verdeeld
in de klassen Zedenleer van het KA Veurne...
bron: Het Wekelijks Nieuws Kust 22 juni 2012 - er staat ook een mooie foto bij - dit is slechts een stukje uit het artikel

In het HuisvandeMens mocht men de eerste Sprokkel voorstellen. Dat wordt een driemaandelijks tijdschrift dat zal verspreid worden binnen en buiten de vrijzinnig humanistische gemeenschap in de noordelijke Westhoek. Met Sprokkel wil
men informeren over de vrijzinnige activiteiten en nieuws. Binnen de vrijzinnige gemeenschap was er duidelijk een nood
aan een goed kanaal voor communicatie over en door haar werking. Het nieuw tijdschrift moet een middel ter versterking,
verbinding en groei van de gemeenschap worden dat ook helpt om zich te manifesteren en om de zichtbaarheid van de
vrijzinnigen in de Westhoek te verhogen.
bron: ediksmuide 20 juni 2012

Lentefeesten en Feesten Vrijzinnige Jeugd in de pers
Wat de verslaggeving in de pers betreft zijn niet alle verschenen artikels bekend. Alvast pikten we dit artikel over het Feest
Vrijzinnige Jeugd in de Westhoek op:

Vrijzinnige jeugd viert feest
in het Casino van Koksijde werd het Feest Vrijzinnige Jeugd georganiseerd. Het Feest Vrijzinnige Jeugd symboliseert voor
de twaalfjarigen het afscheid van de kindertijd en wijst op de openstaande deur naar de volwassenheid. Niet minder dan
32 feestelingen zetten zelf, onder begeleiding van de leerkrachten zedenleer, een feestspektakel op het podium. Een
350-tal ouders, genodigden en sympathisanten was getuige van dit feestelijke gebeuren. Na de feestelijke huldiging en
het uitdelen van talrijke cadeautjes, waaronder een boekenbon geschonken door het Panne-instituut en een medaille, 40
jaar geleden ontworpen door de stichter-kunstenaar Paul Baeteman, werden de aanwezigen door de voorzitster van de
Oudervereniging voor de Moraal Westhoek Françine Wandelaere uitgenodigd op een receptie.
bron: Het Wekelijks Nieuws Kust 22 juni 2012 - er staat ook een mooie foto bij
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Ac tueel
Jongeren eerst!
Jongeren, vooral de leeftijdscategorie tussen 16 en 25
jaar, bereiken we (waarmee we het netwerk van Vlaamse
vrijzinnige organisaties bedoelen) niet zo goed. Daar willen we wat aan doen. Als we vertrekken vanuit de noden
en behoeften van de jongeren zelf: What’s in it for them?
gaan we vast al de goede richting uit. Jongeren zoeken
steun op logistiek, promotioneel, financieel en inhoudelijk
vlak. Het vrijzinnig netwerk kan helpen hierbij.
We willen dat jongeren ons vrijzinnig humanistisch aanbod als iets van hen herkennen. We willen dat ze een
eigen plek hebben (minstens één per regio), eigen trefmomenten, dat er herkenbare communicatie is en een
toegankelijke dienstverlening.
De leerkrachten Niet-Confessionele Zedenleer zijn bevoorrechte partners om mee samen te werken en we denken aan het opzetten van overleg tussen leerkrachten,
jongerenambassadeurs en betrokken lidorganisaties
binnen het vrijzinnig landschap. Deze toekomstvisie mag
in deze Sprokkel best in de kijker worden gezet. Dus
jongeren: wij vergeten jullie niet, je hoort nog van ons!
Hujo, de vrijzinnig humanistische jeugdvereniging, wil
kinderen en jongeren van 6 tot 30 jaar verenigen en hen
de kans geven om ‘wereldwijze’ idealen te vormen. Hujo
heeft geen lokale groep/uitvalsbasis in de Westhoek.
Onze jongeren kunnen wel mee op hujovakantie. Hujo
organiseert vakanties voor kinderen en jongeren van 6
tot 15 jaar, opgedeeld in drie leeftijdsgroepen (6-9 jaar,
10-12 jaar en 13-15 jaar). Wie 16 of ouder wordt, kan
mee als begeleider. De actuele werking van Hujo wordt
verder in dit tijdschrift belicht.

Onderzoek naar het toekomstbeeld van de
jeugd
Bij het doorbladeren van de Morgen viel ons oog op een
interview met Lilith Roggemans, sociologe aan de VUB. De
aanleiding van het interview was haar onderzoek naar de
toekomstidealen van de jeugd. 3000 personen tussen 14
en 36 - waaronder ongelovigen, christelijken en moslims beantwoordden vragen zoals: wat is de ideale leeftijd om
de eerste keer seks te hebben? Wanneer sta je voor het
altaar en op welke leeftijd wil je met pensioen? Omdat het
thema van deze Sprokkel ‘Jeugd’ is krijgt een korte reflectie
hier een plaats.
Wat bleek? Individuele keuzes zijn een mythe. Er is een
structuur, een traditie en die biedt een houvast. Vlaamse jongeren willen grotendeels op dezelfde leeftijd gaan werken,
samenwonen en een kind krijgen. Of ze nu ongelovig,
katholiek of moslim zijn. De keuzes van jongeren zijn dus
voorspelbaar, in het pad dat ze zelf voor ogen hebben. Er
waren wel enige verschillen: de vrijzinnige jeugd vindt 16,5
jaar de ideale leeftijd om voor de eerste keer seks te hebben, de katholieke jeugd 17,5 jaar en de moslimjeugd 21,5
jaar. De vrijzinnige en de katholieke jeugd vindt 20,5 jaar de
ideale leeftijd voor een eerste werkervaring tegenover de
moslimjeugd die 18,5 jaar ideaal vindt. Huwen en kinderen
krijgen, hierover denkt de moslimjeugd het vroeger te doen
dan de andere, op 24,5 tegenover 26-27 jaar. Wanneer ze
denken op hun toppunt van de carrière te zijn: ongelovig:
op 36,5 jaar, katholiek op 33,5 jaar, moslim: op 30 jaar. De
overige resultaten: Wat is de ideale leeftijd voor een eerste
werkervaring? Ongelovig: 20,5 jaar, katholiek: 20,5 jaar en
moslim 18,5 jaar. Op pensioen? Allen denken rond de 60
jaar. Kinderen krijgen: allen denken rond de 25-26 jaar. Samenwonen: 23-24 jaar. Een huis kopen: 24-25 jaar.
De verschillen die er zijn, zijn grotendeels terug te brengen tot religieuze voorkeuren. Gelovigen zijn traditioneler.
Aan de sociologe werd deze vraag gesteld: “Algemeen
was de verwachting toch dat we, sinds het juk van de kerk
afgeworpen is, meer eigen keuzes maken?” De repliek:
“Dat is inderdaad een veel gehoorde hypothese maar dit
onderzoek haalt die visie onderuit. Het idee was dat eens
de sociale controle van de kerk zou wegvallen, we in een
samenleving met individuele keuzes zouden leven. Maar er
zijn nieuwe gelijkaardige mechanismen van sociale controle
in de plaats gekomen. We sturen onze kinderen naar scholen waar grotendeels hetzelfde denkpatroon heerst en we
vertellen ze nog steeds dezelfde verhaaltjes voor het slapengaan. Dat levert dezelfde ideaalbeelden op als vroeger.
bron: artikel De Morgen 19 juni 2012

de Sprokkel heeft een facebookfanpagina!
Misschien zijn er veel lezers actief op facebook. Dan is het goed te weten dat je fan kan worden van de Sprokkel op
facebook. We zullen er informatieve berichtjes plaatsen zoals een teaser over de volgende editie. Jullie mogen ons via
de pagina laten weten wat je vindt van de Sprokkel. Tips, suggesties, vragen: er mag leven in de brouwerij komen! Je
vindt de pagina als je zoekt op ‘de sprokkel’.
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Discussietekst

Gedachten zijn vrij

Hoe vrij-zinnig is onze opvoeding naar kinderen toe?

Je hoort wel eens het verhaal van ‘wij zijn vrijzinnig en geven onze kinderen ook een vrijzinnige opvoeding’.
Maar wat houdt deze vrije opvoeding wel in?
In deze benadering is het belangrijk van beide noemers te
scheiden. Ieder heeft het recht om vanuit zijn invalshoek
zich vrijzinnig te noemen, zolang de vrijzinnig humanistische waarden zich weerspiegelen in een levenshouding
die staat voor respect, gelijkwaardigheid, menselijkheid en
verdraagzaamheid en dit in de context van een ondogmatische visie. De vraag die overblijft, is dan ook of met een
vrije opvoeding te geven de rol van de ouders hiermede
gedaan is, of is er meer aan de hand?
Je kan de krant niet openslaan of via een ander mediakanaal en je hoort of leest dat tieners zich te veel bedrinken of
meisjes een aanval of aanranding in scène zetten.
Is dit wel het juiste beeld dat wij van onze kinderen hebben?
Dat alcohol een sterk onderschat gegeven is bij tieners is
een feit, het kan al te gemakkelijk verstopt worden zodat
ouders daar direct geen juiste kijk op hebben.
Zelf vinden jongeren in zo’n zuippartij daar direct geen negatieve graten in, maar beseffen wel dat dit voor hun ouders wel een probleem is en het niet zullen goedkeuren.
Openhartig praten ze er niet direct met hun ouders over, ze
zoeken vooral een antwoord bij hun vrienden.
Als ouder is het tevens moeilijk om na te gaan met wie of
wat hun kinderen hierover spreken, voor een groot stuk is
de sociale controle verdwenen en trekken jongeren in de
gegeven omstandigheden al te snel terug op hun kamer,
vergezeld van hun gsm of praten via Twitter of Facebook.
Hier speelt, denk ik, vooral het gegeven van niet willen
onderdoen voor anderen of niet als ‘seut’ beschouwd te
worden en jammer genoeg geven ouders hier misschien al
te gemakkelijk aan toe, een feest met overtollige dranken
moet voor hun kinderen kunnen. Ze mogen niet als ouderwets bestempeld worden. Ze willen dat hun kind populair
is, toch wel toffe ouders zijn, misschien in de benadering
van te veel vriend(in) te zijn voor hun kind.
Het is mijn inziens vooral belangrijk dat ouders luisteren
naar de signalen van hun kinderen en dat er duidelijke

afspraken worden gemaakt van wat kan en niet kan. Op
deze wijze leer je van het leven te proeven, met alle gevolgen vandien. Het komt er op neer dat er langs beide kanten
vertrouwen is.
In de gehele context is het soms onduidelijk, maar wij hebben allen onze pubertijd gekend, met vallen en opstaan,
maar wat al snel over het hoofd wordt gezien, is dat men
vooral in deze periode signalen uitstuurt, aandacht vraagt,
aandacht trekt en men zich vooral onbegrepen voelt.
Misschien is dit in deze snel veranderde maatschappij een
gevolg van dat tieners zich thuis ook niet altijd begrepen
voelen. Beide ouders gaan uit werken, kinderen zijn vaak
op hun eigen aangewezen en moeten in dit gegeven vooral
nog goed presteren ook.
Is het niet zo dat ouders mogen falen, kinderen niet….?
Misschien gaan wij als ouders hier te veel over de schreef
en verwachten wij van onze kinderen dat ze vooral braaf
zijn, goed presteren en uiteindelijk een goede job te pakken
krijgen.
Ik stel mij soms de vraag of wij hierdoor onze kinderen een
goede dienst bewijzen. Moet een kind niet vooral kind zijn,
met heel wat dromen, zelf zoekend naar wie ben ik en wat
wil ik….
En onze rol ? Blijven positief aanmoedigen met een open
kijk op de wereld, de uitdaging tegemoet.
Ja vooral vrij, maar zinnig.

Marc Van Muylem

* reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via
yllien.strubbe@demens.nu - zo mogelijk komen we terug op het thema in een volgende editie en nemen we je reactie op
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Uitgelicht

De jeugd van tegenwoordig
beeldvorming van en over humanistische jongeren
Imago
Op Hujo Goes (de algemene vergadering van Hujo vzw)
werden in het voorjaar van 2011 drie thema’s gekozen die
vervolgens in een poll op de site werden gegoten. Na een
erg spannende strijd tussen R.E.S.P.E.C.T., Mediargwaan
en ImaGO! kwam één winnend thema naar voor dat uiteindelijk het thema voor 2012-2013 is geworden: ImaGO!
Eens de poll afgesloten was, ging onze alom gekende
inhouTcel met dit thema aan de slag. Eerst en vooral werd
de richting van het thema gekozen. We gingen ofwel de
richting van het commercieel imago van bedrijven en merken uit, ofwel kozen we om te werken rond beeldvorming
bij jongeren. Het werd al snel duidelijk dat iedereen het interessanter vond om aan de slag te gaan met subculturen
en beeldvorming bij jongeren.
Na deze beslissing werd de gekozen richting verder uitgewerkt en getoetst aan onze vrijzinnig humanistische waarden. We willen jongeren aansporen om respect te hebben
voor de waardigheid van de mens en solidair te zijn met de
medemens. Ze moeten bereid zijn om vanuit verschillende
perspectieven naar de maatschappij te kijken, maar ook
kunnen stil staan bij hun eigen omgeving en de invloed van
die omgeving op de beeldvorming van jongeren.

Uit onderzoek is gebleken dat
de jeugd ofwel als traditioneel
en destructief ofwel als inventief en innovatief wordt gezien.
Kinderen en jongeren zijn dus
enerzijds onverantwoordelijk
en vormen maar al te vaak ‘een
probleem’, maar tegelijkertijd
vormt jong zijn een ideaal dat
duidt op creativiteit en activiteit.
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Uit onderzoek is gebleken dat de jeugd ofwel als traditioneel en destructief ofwel als inventief en innovatief wordt
gezien. Kinderen en jongeren zijn dus enerzijds onverantwoordelijk en vormen maar al te vaak ‘een probleem’, maar
tegelijkertijd vormt jong zijn een ideaal dat duidt op creativiteit en activiteit.
Als we dan gaan kijken naar de wereld van de jongeren
zelf, weten we dat jongeren zichzelf zelden als lid van een
subcultuur (denk maar aan gabbers, skaters, jumpers,…)
zien, maar dat ze andere jongeren wel categoriseren op
basis van dit soort opdelingen. Het is belangrijk dat aan
die verschillende categorieën geen waardeoordelen worden gekoppeld, want zo ontstaan vaak vooroordelen en
stereotiepen gebaseerd op kenmerken die niet altijd voor
elke persoon uit die groep gelden.
Hujo vindt het belangrijk dat de diversiteit onder kinderen
en jongeren voldoende en evenwichtig in beeld wordt gebracht. Hujo staat daarnaast ook voor de flexibiliteit om
visies of overtuigingen op basis van rationele argumenten
bij te stellen. We willen in onze acties dan ook benadrukken hoe belangrijk het is voor de ontplooiing van een eigen
identiteit, dat we respect opbrengen voor elkaar en elkaars
keuzes.
We willen naast de beeldvorming van humanistische jonge-

Uitgelicht
“Jongeren stellen nu veel meer ‘waarom’vragen dan de voorgaande generaties
en zijn tot veel bereid, als ze maar weten
waar het toe dient. Authenticiteit, echtheid: daar zijn ze vandaag naar op zoek.”
ren ook werken aan de beeldvorming over humanistische
jongeren. We willen onze lokale groepen en al onze leden
zo goed mogelijk ondersteunen om vanuit een vrijzinnig humanistisch perspectief een eigen moraal, sociale visie of
levenshouding te ontwikkelen. Jongeren zijn voor Hujo de
toekomst. Zij zijn het die een humanistische wereld kunnen
waarmaken.
Het uiteindelijke doel van ons imaGO-jaarthema is dus
onze vrijwilligers aansporen om stil te staan bij hun imago
en dat imago te toetsen aan de vrijzinnig humanistische
waarden. We willen ze prikkelen om creatieve en ludieke
acties op te zetten, die hun levenshouding weerspiegelen.
Verder wil Hujo, door die acties extra zichzelf in de kijker te
zetten, sneller herkend worden als dé vrijzinnig humanistische jeugdvereniging bij uitstek.
De jeugd van tegenwoordig
Zelfs bij de oude Grieken werd ‘de jeugd van tegenwoordig’ al gezien als een probleem en werden er doembeelden
de wereld ingestuurd. Tegenwoordig doet de jeugd volgens
velen niets anders dan hele dagen gamen en zich voor de
buis laten meeslepen in een constante stroom van videoclips met blingbling behangen pimps. Als je daarnaast nog
eens de berichtgeving over doorgedraaide scholieren die
hun leerkracht bedreigen erbij neemt, is de sombere prognose al snel bevestigd.
Hujo is dit negatieve beeld meer dan beu. Deze fenomenen
blijken niet representatief voor de jeugd in het algemeen
en er zijn er heel wat jongeren die zich zowel op school als
daarbuiten op een positieve manier inzetten. De problemen
waarvan sprake is, zijn volgens ons op de eerste plaats
een gevolg van de onophoudelijke stroom van consumptiemiddelen en –diensten die door volwassenen op de jeugd
worden afgevuurd.
Onderzoek naar de invloed van gamen, alsook jeugdsociologisch onderzoek naar de waarden bij jongeren, ondersteunt ons standpunt, want de jeugd van tegenwoordig is
‘tegenwoordig’ (www.dejeugdistegenwoordig.be). Jongeren stellen tegenwoordig veel meer ‘waarom’-vragen dan
de voorgaande generaties. Ze zijn tot veel bereid, als ze
maar weten waar het toe dient. Jongeren zijn vandaag op
zoek naar authenticiteit en echtheid.
Authenticiteit staat gelijk aan geloofwaardigheid. We willen
er dan ook voor zorgen dat iedereen ons gelooft als we
zeggen dat we kritisch in het leven staan. Dat we zaken
durven in vraag stellen en problemen durven aankaarten
met een onderbouwde argumentatie. Door onze acties willen we deze geloofwaardigheid onderstrepen en zorgen dat

mensen ons kennen als kritische jongeren die zich niet zomaar laten passeren.
Festivalstand
Tijdens de zomer trekt onze Imago-evenementenstand
richting de festivals. Mensen die onze festivalstand passeren, kunnen in onze caravan een foto laten nemen met één
van onze humanistische waarden die wij hoog in het vaandel dragen. Autonomy, freedom, respect, participation, responsability en pluralism zijn de keuzemogelijkheden, maar
waar halen we deze termen nu eigenlijk vandaan?
Die komen natuurlijk uit onze humanistische achtergrond,
een manier van leven die uitgaat van de waardigheid van
de mens en inspiratie vindt in het menselijke kunnen. Bij
onze humanistische levensbeschouwing vertrekken we
(zoals het woord al doet vermoeden) vanuit de mens zelf
en streven we, zowel maatschappelijk als persoonlijk, naar
menselijke ontplooiing en ontwikkeling.
We zijn ervan overtuigd dat de mens tijdens de evolutie
is ontstaan uit natuurlijke processen en hierdoor dus sterk
verbonden blijft met de natuur. We zien het dan ook als
onze plicht en verantwoordelijkheid om, naast het streven
naar een eerlijke kans op een goed leven voor iedereen,
ook de natuur met zorg te behandelen en onnodig lijden
van dieren te voorkomen.
Humanisme omvat ook het proberen om een goed, zinvol
en mooi persoonlijk leven te leiden. We zoeken hiervoor
inspiratie in de natuur, in cultuur en in andere mensen. In
contact met anderen komen onze persoonlijke inzichten
en visies op het leven tot uitdrukking. Mensen kunnen van
elkaar genieten, elkaar aan het lachen maken, elkaar troosten, inspireren en tot voorbeeld dienen.
De beste voorbeelden hiervan vind je dan ook terug in onze
Hujo-vakanties, waar onze animatoren deze waarden op
de kinderen proberen over te brengen door ze altijd in hun
handelingen tot uiting te laten komen. Naast deze humanistische waarden kan er ook gekozen worden om met één
van onze quotes op de foto te gaan.
Tom Dewanckele
Verantwoordelijke vrijwilligersbeleid, logistiek en projecten Hujo vzw
Meer info: www.hujo.be
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Jong & vrijzinnig
De keuze voor nc-zedenleer vroeger en nu
Leerkracht Frauke over vroeger: “Ik had geen keuze, met mijn 6 lentes, het waren mijn ouders die
beslisten! Dat was in 1982, 30 jaar geleden.”
Bij het verschijnen van deze Sprokkel zitten er opnieuw
heel wat nieuwe leerlingen in mijn klas. Frisse gezichtjes
die allen, of hun ouders, kozen voor het vak nc-zedenleer.
Ik stel dan ook allen de vraag “waarom kozen jullie nczedenleer als levensbeschouwelijk vak?”: “Omdat mijn
vriend(in) ook ncz volgt.” “Omdat ik dit vorig jaar ook volgde.”
“Omdat ik nu wel mocht kiezen.”
Toch zijn er ook enkelen die het volgende antwoorden:
“omdat ik vrijzinnig ben!”
Voor mij, als leerkracht, is het belangrijk dat al mijn
leerlingen in de loop van het schooljaar hun eigen idee kunnen vormen over vrijzinnigheid en
zo het volgend schooljaar een meer bewuste
keuze maken. Ooit startte ik zelf zo in het
1ste leerjaar, in het wijkschooltje te St-Idesbald. Daar volgde ik als enige ncz, toen de
bewuste keuze van mijn ouders in deze, toen,

toch wel christelijke omgeving. Tijdens de eerste ontmoeting met mijn leerkracht, een toch wel duister figuur (mijn
moeder zal het bevestigen!), en het klaslokaal (jawel, het
bezemhok zonder raam!), wou ik het liefst snel weglopen
naar de les godsdienst waar het wel gezellig bleek te zijn.
Ik had geen keuze, met mijn 6 lentes, het waren mijn ouders die beslisten! Dat was in 1982, 30 jaar geleden.
Gelukkig bleven zij toen bij hun standpunt, besef ik nu!
Na 2 jaar kreeg ik er in het hoofdgebouw te Koksijde een
ncz-studiegenootje bij. Nooit meer alleen in de les ncz, ik
begon het fijn te vinden en kon mij richten op het vak zelf!
Eens we overstapten naar het secundair onderwijs waren
er ook plots meer vrijzinnigen in onze streek…ook de leerkracht gaf échte lessen!
Mijn interesse en kritische zin groeide, waardoor ik uiteindelijk samen met mijn lagere schoolvriendin, Els, de studies
aanvatte voor leerkracht nc-zedenleer.
Na 15 jaar klaservaring merk ik dat ‘vrijzinnigheid’ veel ruimer is dan ik ooit dacht. Vrijzinnigheid betekent ook iets
in onze samenleving. Vele vrijzinnigen hebben er voor gezorgd dat dit nu zo is! Het is daarom aan ons om te bewaken dat de vrijzinnigheid kan blijven bestaan. Ook onze
jongere generaties zijn hier bewust mee bezig.
Frauke Rossel, lerares nc-zedenleer KA Veurne
Frauke sprokkelde reacties op haar verhaal bij een
aantal van haar leerlingen! Dit kwam er uit de bus:
Tim (13j): Leuk om te weten hoe nc-zedenleer was in jouw
tijd! Raar dat je de enige was die ncz volgde.
Thibault (14j): Ik denk dat de bezemkast eng was. Leuk
om te weten dat er in St.Idesbald 30 jaar terug bijna geen
vrijzinnigen waren.
Manon (14j): Het is raar als je kijkt hoeveel er is veranderd in
het geloof van de mens. Wat er niet allemaal kan gebeuren
in een paar jaartjes tijd.

Louis(13j): Ik zou nooit godsdienst volgen. Ik wil leven om te
leren, niet l eren hoe te leven. Geen verplichtingen, maar vrijheid.
Andreas (14j): Ik kan me voorstellen dat het een moeilijke
keuze was voor de ouders om je kind die richting te laten
die niemand doet in een tijd waar iedereen gelovig was.
Bella (14j): Ik vind het een super mooi artikel. Zelf doe ik
nc-zedenleer, ik heb dat altijd al gedaan en daar ben
ik blij om. Ikzelf zou niet graag alleen in de klas zitten.
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Luna (14j): Vroeger volgde iedereen godsdienst en nu ncz.
Godsdienst zal waarschijnlijk uitgesloten worden in alle scholen.
Anaïs (13j) : Ik ben blij dat mijn ouders ncz hebben gekozen. Het verbaasde mij wel want aan mijn moeders kant is
iedereen gelovig.
Noah (13j) : Vanaf het 1ste middelbaar volg ik ncz. Mijn
mama mocht vroeger niet zelf kiezen.

Jong & vrijzinnig
De keuze voor nc-zedenleer vroeger en nu
Leerling Lennert vandaag: “Mijn ouders hebben een paar jaar terug gekozen voor mij en dat vind ik
nog steeds leuk. Ik vind het wel jammer dat nc-zedenleer vroeger nooit gewaardeerd werd.”
Robbe (12j) : Ik kan me moeilijk inbeelden hoe het vroeger
was. Je ziet dat iets wat je vroeger niet leuk vond naar je
droom kan leiden en dat je soms de keuzes van je ouders
gewoon moet accepteren.

Eady 13j) : Mijn ouders hebben voor mij gekozen om nc-zedenleer te volgen omdat ik nog te klein was om mijn eigen
keuzes te maken. Zelf geloof ik niet in een of andere god
maar ik ben wel geïnteresseerd in andere godsdiensten.

Yoni (14j) : ..Ik volg al heel mijn leven nc-zedenleer, zelf zou
ik nooit in een god geloven maar dat wil niet zeggen dat ik
geen respect heb voor de mensen die er wel in geloven.

Esther (13j) : Vrijzinnig is om vrij te zijn van je mening en ik
vind het jammer dat mijn leerkracht ‘gedwongen’ werd om
ncz te volgen terwijl ze dat zelf niet wou.

Nena(13j) : Met de jaren wordt het zo veel meer duidelijker
en leuker om dingen bij te leren waar de ‘gelovigen’ soms
het besef niet van hebben dat het bestaat.

Eldar (13j): Nooit gedacht dat er steeds meer vrijzinnigen
zouden zijn want nu volgt het hele 2de jaar nc-zedenleer bij
ons op school!

Yara (14j) : Het is leuk om als leerlinge van jou, jouw verhaal
eens te kennen. Ikzelf doe van het 1ste leerjaar al ncz met
een volle klas :)

Emma (bijna 13j): Amai! Het verschil tussen de lessen ncz
vroeger en nu is wel zeer groot! Ikzelf vind het nog altijd
een superkeuze van mijn ouders om mij ncz te laten volgen
vanaf het 1ste leerjaar. Wat is het ook moedig van onze
leerkracht om door te zetten, ondanks de saaie lessen in
het bezemkot!
Bram (14j): Tof dat je hebt volgehouden en er nu les over
geeft!
Lennert (13j): Vroeger hebben mijn ouders gekozen voor
mij en dat vind ik nog steeds leuk. Ik vind het wel jammer
dat nc-zedenleer vroeger nooit gewaardeerd werd!
Céline (14j): Sinds dit schooljaar kies ik om ncz te volgen,
dat was een bewuste keuze en mijn ouders stonden er ook
helemaal achter. Ik ben blij dat ik nu ncz volg en dat ik het
vak beter kan leren kennen.

Leerlingen van het KA Veurne die meegewerkt hebben:
allen bedankt voor jullie tekstjes!
redactie de Sprokkel
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Activiteiten in de regio

Herman Konings over ‘trends voor het volgende decennium’
Datum Dinsdag 2/10/2012
Uur 20u00
Organisator Davidsfonds Koksijde i.s.m. met de andere cultuurfondsen Koksijde
Plaats Theaterzaal C.C. Casino

Trendwatcher Herman Konings zet in zijn boek onder de intrigerende titel Latte
Macchiato enkele trends voor het volgende decennium op een rijtje. Hij komt spreken op uitnodiging van Davidsfonds Koksijde i.s.m. onder meer het Vermeylenfonds
Koksijde/Oostduinkerke.
Prijs leden: ledenprijs Davidsfonds.

Koksijde Casinoplein 11 Koksijde
Info & inschrijven Marie-Thérèse Meulebrouck - mmortier@base.be - 0475 97 21 98

Beeldenroute
Datum Vrijdag 5/10/2012

Wandeling in Lo langs de jaarlijkste beeldenroute en bezoek aan de koekjesfabriek

Uur 15u

Jules Destrooper.

Organisator Willemsfonds Veurne-De Panne
Plaats Marktplein
8647 Lo
Info & inschrijven Jan Vetters - 058 31 36 57

Het betere boek
Datum Zaterdag 6/10/2012

Organisatie door Willemsfonds Nationaal en het Liberaal Archief van een boeken-

Uur 9u45

beurs gepaard gaande met lezingen en uitreikingen van een aantal literaire prijzen.

Organisator Willemsfonds Koe-

We verzamelen op de markt van Koekelare om vandaar met eigen vervoer naar

kelare

Gent te rijden.

Plaats markt, 8680 Koekelare
Prijs 10 euro voor leden en 12
euro voor niet-leden
Info & inschrijven André Laveyne - andre.laveyne1@telenet.be - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97

Uitreiking van de 24e Remi Devisscher Willemsfondsprijs
Datum Donderdag 11/10/2012

Kerkhof Koekelare: Om 13u45 wordt er een bloemenhulde gehouden aan het graf

Uur 13u45 (aan het kerkhof) - 14u

van Remi Devisscher.

(wijkschool de toekomst Koekelare)

Om 14u00 is er een uitreiking van speelgoed en/of didactisch materiaal aan de

Organisator Willemsfonds Koekelare

kleuters van de wijkschool ‘De Toekomst’ (GO!) in de Veldstraat ter herinnering aan

Plaats Kerkhof:Galgestraat -Wijk-

het jarenlange verblijf van de bibliotheek van het Willemsfonds in de bovenzaal van

school: Veldstraat 58 Koekelare

het gebouw.

Info & inschrijven André Laveyne - andre.laveyne1@telenet.be - 051 58 07 41 - 0485 58 97 97

Stoute meisjes, gevaarlijke vrouwen
Datum Donderdag 11/10/2012

Lezing door Prof. Dr. Stef Decoene, Vrije Universiteit Brussel over een kritisch on-

Uur 14u30

derzoek betreffende de vrouwelijke persoonlijkheid. Zijn vrouwen meer sociaal en

Organisator UPV Westkust

minder gewelddadig?

Plaats Zaal de Brug
Ter Duinenlaan 32 Koksijde
Prijs 2,5 euro koffie inbegrepen
Info & inschrijven Marc Mortier - mmortier@base.be - 0475 97 21 98
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Activiteiten in de regio

Mensenrechtendag - laat mensenrechten niet links liggen
Datum vrijdag 19/10/2012

Interactieve dag voor leerlingen van het vijfde, zesde en zevende jaar secundair

Uur start om 9u

onderwijs. Geïnteresseerde leerkrachten kunnen steeds contact opnemen. Enkel

Organisator

HuisvandeMens

toegankelijk voor leerlingen en begeleiders van de ingeschreven scholen.

Diksmuide
Plaats J-Club de Panne

Info & inschrijven huisvandeMens Diksmuide - diksmuide@deMens.nu - 051 55 01 60

Tentoonstelling 2 x kunst
Datum Zaterdag 20/10/2012 tem

Officiële opening op zaterdag 20 oktober 2012 om 20u00

vrijdag 26/10/2012

Andere dagen op van 10u00 - 12u00 en van 14u00 - 17u30

Organisator Willemsfonds Nieuw-

Kunstenaars : Eric Baeyens en Chris Missiaen

poort
Plaats

Stadshalle

Nieuwpoort

Marktplein
Info & inschrijven Maurice Bellefroid - info@willemsfondsnieuwpoort.be - 058 23 60 56

In gesprek met...Anne-Flor Vanmeenen
Datum Zondag 21/10/2012

Anne-Flor Vanmeenen is vrijzinnig humanistisch consulent

Uur 11u

en komt spreken over ‘Pijn- een knooppunt van lichaam,

Organisator VOC Westhoek en

geest, omgeving, cultuur’.

HVV/OVM Westhoek
Plaats Zaal de Brug
Ter Duinenlaan 32, Koksijde
Info & inschrijven Bob Rossel - robert.rossel1@telenet.be Marc Van Muylem - vamuylem@skynet.be

Sterven voor dummies
uDaum Donderdag 25/10/2012

Informatienamiddag over levenseinde. Welke documenten kan je vooraf regelen?

Uur 14u

Kan ik euthanasie krijgen wanneer ik dement word? Wat is het verschil tussen eu-

Organisator

huisvandeMens

Diksmuide

thanasie en palliatieve zorg? … Op deze en andere vragen zal de vrijzinnig humanistisch consulent een antwoord geven.

Plaats HuisvandeMens Diksmuide Esenweg 30 Diksmuide
Info & inschrijven huisvandeMens Diksmuide - diksmuide@deMens.nu - 051 55 01 60

Au coeur volant - een ontmoeting tussen Ensor en Einstein
Datum Donderdag 25/10/2012

Toneelvoorstelling met o.a. Kurt Defrancq en Jean-Paul Van Bendegem. Een volle-

Uur 20u

dig nieuwe voorstelling die in première ging in De Haan, plaats waar de ontmoeting

Organisator

Vrijzinnige

Koepel

Westhoek

in 1933 plaats heeft gevonden in restaurant Au Coeur Volant.
Prijs VVK 12 euro - ADD 15 euro

Plaats Zaal witte burg, Oostduinkerke
Info & inschrijven Bij de verantwoordelijken van de lokale vrijzinnige verenigingen in Koksijde, Nieuwpoort, De Panne en Veurne
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Activiteiten in de regio

Prijsuitdeling zomerzoektocht en fotozoektocht - met lezing
Datum Vrijdag 26/10/2012

18u: gratis bezoek aan tentoonstelling ‘Zeeschatten. Vinden. Veroveren. Verliezen’.

Uur 18u tot 21u

Deze tentoonstelling is een levenslustig verhaal over de zee die geeft en neemt; een

Organisator Willemsfonds - Erf-

avontuurlijke ontdekkingstocht op de zeven wereldzeeën. Ontdek de rijkdom van de

goedvereniging Ernest Schepens

zee en de armoede van de mens.

Plaats Navigo Nationaal visserijmuseum, Pastoor Schmitzstraat
5 Oostduinkerke

19u: voordracht door Maja Wolny, conservator van NAVIGO. Gevolgd door de prijsuitdeling en een receptie. Iedereen welkom, leden en niet-leden.

Info & inschrijven willemsfonds.westvlaanderen@skynet.be - www.erfgoedkringernestschepens.be

Bezoek tentoonstelling Chantal Borremans
Datum Vrijdag 26/10/2012

De tentoonstellng loopt van vrijdag 26 oktober 2012 tot en met zondag 4 november

Uur 15u-18u

2012. Vernissage op donderdag 25 oktober om 19u30. De wereld van Chantal Bor-

Organisator Willemsfonds

remans behaagt zowel door esthetische als door intellectuele eigenschappen. Over

Koksijde

de zuiver picturale kwaliteiten van haar werk kan er veel gezegd worden, maar één

Plaats Keunekapel, H. Christiaen-

essentiële karakteristiek is het bekomen van een uiterste verfijning met zeer ruwe en

laan 4° Sint Idesbald

bijna primitieve materialen. Deelnemen aan het bezoek is gratis.

Info & inschrijven Raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Facts en fiction. Waar krijgen we kanker van?
Datum Donderdag 8/11/2012

Lezing door Prof. Dr. Rik Schots, UZ Brussel. De mechanismen voor het ontstaan

Uur 14u30

van kanker worden stilaan ontrafeld. Maar waarom krijgt de ene persoon kanker en

Organisator UPV Westkust

de andere niet? Wie heeft een verhoogd risico op kanker? Wordt dat risico vooral

Plaats Zaal de Brug

door erfelijke factoren bepaald of door de manier waarop we leven. Prof. Schots

Ter Duinenlaan 32, Koksijde

geeft op een toegankelijke manier een overzicht van de wetenschappelijke gege-

Prijs 2,5 euro koffie inbegrepen

vens die op deze vraag een antwoord bieden.

Info & inschrijven Marc Mortier - mmortier@base.be - 0475 97 21 98

Bezoek tentoonstelling Azim Hamayunmohd
Datum Vrijdag 16/11/2012 tem

Kleur is voor Azim het startpunt voor zijn abstracte doeken. Zijn gevoelens en herin-

zondag 25/11/2012

neringen gaan soms ver terug in de tijd en worden intens getransformeerd in zijn

Uur 15u-18u

werken. In de opwinding en verwachtingen van een nieuwe onbetreden dag, kiest

Organisator Willemsfonds Koksijde

hij intuïtief kleurschakeringen en werkt hij gevoelsmatig verder aan zijn canvas. Ver-

Plaats Keunekapel, H. Christiaen-

nissage op donderdag 15 november om 19u30.

laan 4° Sint Idesbald
Info & inschrijven Raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Jan Frans Willemsconcert
Datum Zaterdag 17/11/2012

Dit is een concert dat deel uitmaakt van een hele reeks concerten die de betekenis

Organisator Willemsfonds Nieuw-

van Jan Frans Willems voor de muziek in zijn tijd belichten. Concerten die Willems

poort

als het ware had kunnen bijwonen met muziek van zijn vrienden en kennissen.

Uur 20u tot 23u30
Plaats C.C. Ysara, Dienstweg Havengeul 7, 8620 Nieuwpoort
Info & inschrijven Maurice Bellefroid - info@willemsfondsnieuwpoort.be - 058 23 60 56

12

Activiteiten in de regio

Is er een toekomst voor Europa?
Datum Donderdag 22/11/2012

Discussienamiddag ingeleid door Marc Mortier. Na de korte inleiding wordt een

Uur 14u30-16u30

open gesprek gevoerd met de deelnemers en op hun vragen nader ingegaan. Prijs

Organisator

Vermeylenfonds

2,5 euro koffie inbegrepen.

Koksijde - Oostduinkerke
Plaats Zaal de Brug
Ter Duinenlaan 32 Koksijde
Info & inschrijven Marie-Thérèse Meulebrouck - mmortier@base.be - 0475 97 21 98

Deelname punchconcert Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia
Datum Vrijdag 23/11/2012

De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Veurne viert dit jaar haar 190-jarig bestaan.

Uur 20u

Ze ontstond in 1822 en werd sindsdien een veel gevraagd muziekkorps in bin-

Organisator Willemsfonds Veurne

nen- en buitenland voor concerten, serenades en parades. zie meer info op www.

- De Panne

ceciliaveurne.be

Plaats De Zonnebloem, Zuidstraat Veurne
Info & inschrijven Ivan Winnock - 058 31 23 57 - ivan.winnock@skynet.be

In gesprek met...Johan Braeckman
Datum Zondag 25/11/2012

Prof. Johan Braeckman is verbonden aan de Univer-

Uur 11u

siteit Gent en komt spreken over ‘Kritisch denken bij

Organisator VOC Westhoek en

volwassenen’.

HVV/OVM Westhoek
Plaats Zaal de Brug
Ter Duinenlaan 32, Koksijde
Info & inschrijven Bob Rossel - robert.rossel1@telenet.be - 0489 45 16 82 Marc Van Muylem - vamuylem@skynet.be

Opening Euro-Kartoenale
Datum Vrijdag 7/12/2012

Opening van tentoonstelling Europkartoenale ‘Schoenen’ in het gemeentehuis van

Uur 19u30

de Panne met receptie aangeboden door het gemeentebestuur.

Organisator Willemsfonds Veurne-De Panne
Plaats

Gemeentehuis,

Zeelaan

21, De Panne
Info & inschrijven via het Willemsfonds

Dierproeven ten gunste van de mens - lezing door Prof. Dr. Charles Suzanne
Datum Donderdag 13/12/2012

Dierproeven: wat is het probleem? Er kan niet worden ontkend dat veel biologische

Uur 14u30

kennis gebaseerd is op vroegere en actuele dierproeven. Maar sommigen willen af

Organisator

Vermeylenfonds

van het idee dat het menselijk belang moet domineren over het belang van dieren.

Koksijde-Oostduinkerke

Professor Charles Suzanne (specialist bio-ethiek, VUB) licht toe. Prijs 2,5 euro koffie

Plaats Zaal de Brug

inbegrepen.

Ter Duinenlaan 32 Koksijde
Info & inschrijven Marc Mortier - mmortier@base.be - 0475 97 21 98
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Activiteiten in de regio

Joelfeest
Datum Vrijdag 14/12/2012

Thema: Oertijd en prehistorie. Dansanimatie aanwezig. Kaarten te verkrijgen bij de

Uur 19u tot 21u

leerkrachten NC-Zedenleer. Wie verkleed is krijgt een gratis drankbonnetje. Tijdens

Organisator HVV-OVM Westhoek

een joelfeest wordt midden in de winterkou de terugkeer van de lente en het licht

Plaats Zaal De Boare, Koningsplein 1, De panne

gevierd – het feest is dus sterk beladen met natuursymboliek. Het ‘joel’ in Joelfeest
verwijst naar het joelen of juichen (van vreugde) van de mens over deze terugkeer

Info & inschrijven Françine Wandelaere - 058 51 71 85

Winter BBQ
Datum Zondag 16/12/2012

Diamontage met reisverslag van ca. 45 min. Aansluitend volgt er BBQ. Maximum

Organisator VOC Westhoek

aantal deelnemers aan BBQ: 50.

Plaats de Brug
Ter Duinenlaan 32 Koksijde

Info & inschrijven Bob Rossel - robert.rossel1@telenet.be - 0489 45 16 82

Jaarlijks banket
Datum Donderdag 20/12/2012
Organisator Willemsfonds Koksijde
Plaats Restaurant Karso, Strandlaan 205, Koksijde

Info & inschrijven Raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Bezoek tentoonstelling Chris Vandenheede en Lieve Baert
Datum Vrijdag 21/11/2012 tem

Chris Vandenheede stoffeert haar schilderijen met organische vormen die als oer-

zondag 6/01/2013

materie uitstrekken, die bezit nemen van het hele schilderij of die, integendeel, er

Uur 15u-18u

zich in terugtrekken om plaats te maken voor de geraffineerde ondergrond. Schep-

Organisator Willemsfonds Koksijde

pend vanuit het hart, bouwt Lieve Baert met kleiplaten een wand omheen een ruim-

Plaats Keunekapel, H. Christiaen-

te, en geeft zo gestalte aan haar geestelijke wereld. Vernissage op donderdag 20

laan 4° Sint Idesbald

december om 19u30.

Info & inschrijven Raymond Van Duüren - 058 51 30 50

Activiteiten na december
Wil je je activiteit laten opnemen in deze kalender bezorg dan de nodige
gegevens aan ylien.strubbe@demens.nu.
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Visietekst

Zien en denken

“Ik ben niet uit de ene kerk gestapt om in de andere
binnen te treden.”
Deze uitspraak horen we wel meer wanneer we mensen
aanspreken om aan te sluiten bij een vrijzinnige vereniging.

besteed en zijn specifieke vieringen voorzien. Deze hebben
een diepmenselijke inhoud.

Even opschrikken toch, maar veel wordt duidelijk wanneer
we even empatisch nadenken. Het gaat hier veelal om
mensen die in hun jeugd ‘in de kerk’ werden geïntroduceerd zonder dat ze daar enig besef in hadden, zomaar,
omdat het nu eenmaal gebruikelijk was bij de meerderheid
van de bevolking. En van het ene kwam het andere. Bij
de schoolkeuze stond natuurlijk de ‘vrije’ school voorop.
De ‘christelijke opvoeding’ aldaar zorgde langzaam maar
zeker dat men de voorschriften van de katholieke kerk leerde kennen en dat men verwacht werd ze ook na te leven.
Ondertussen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de
katholieken het in onze streken niet zo nauw nemen met
deze voorschriften.

Vergeten we niet dat zij, als ‘heidense’ praktijken destijds
werden gekopieerd door de katholieke kerk. Thans moeten
de katholieken erkennen dat de inhoud van onze plechtigheden van een bijzondere aard is en de mens hierbij centraal stelt, zonder verwijzingen naar ‘geopenbaarde’ waarheden en voorschriften. In het vrijzinnig humanisme komt
het op de mens aan.

Wanneer men nu besluit achter deze ‘kerkelijke traditie’ een
punt te zetten omdat men tot de vaststelling is gekomen
dat het ook anders kan betekent dit duidelijk een breuk met
het verleden: men stapt uit de kerk. Zodoende wordt men
een vrijdenker, een vrijzinnige, een vrijzinnig humanist en zo
meer. En voor dat vrije denken heeft men geen kerk nodig,
zo stelt men. Dit is inderdaad ook zo. Maar we mogen niet
vergeten dat de mens een sociaal wezen is en dat groepsvorming bijdraagt tot persoonlijke verrijking en ontwikkeling. Het afwijzen van (lidmaatschap van) van de vrijzinnige
gemeenschap is dus een kans die men mist.

Binnen de vrijzinnige gemeenschap is het de bedoeling dat de
individuele mens, omringd door
geestesgenoten, zich volledig en
onbelemmerd

kan

ontplooien.

Dat is dus echt niet wat we een
‘kerk’ zouden noemen.
Marc Mortier

Bovendien is het zo, dat de vrijzinnigheid geen ‘kerk’ is en
dat het ‘vrije en zelfstandig denken’ het devies is van onze
gemeenschap. We hebben geen paus, geen bisschoppen
noch enige ‘leraren’ die ons verkondigen wat we moeten
geloven en doen. Zoals professor Kruithof het stelde is de
mens zelf de ‘zingever’ aan het leven.
Vrijzinnige plechtigheden afdoen als een afkooksel van
kerkelijke plechtigheden is kort door de bocht gaan. Aan
belangrijke momenten van het leven, zoals geboorte, stappen naar de volwassenheid, huwelijk, overlijden wordt inderdaad ook in de vrijzinnige gemeenschap veel aandacht

* reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via
yllien.strubbe@demens.nu - zo mogelijk komen we terug op het thema in een volgende editie en nemen we je reactie op.
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Ontmoetingcentrum en huisvandeMens

VOC Westhoek

huisvandeMens Diksmuide

Kerkuittreding: een specifieke belevenis

Laat mensenrechten niet links liggen

De hype rond kerkuittreding en het afstand nemen van het
rooms-katholieke geloof lijkt verminderd, maar het verschijnen
van ‘De Sprokkel’ heeft ons er toch toe aangezet ons persoonlijk
gevecht met de kerk wat in de verf te zetten. In 1940, bij het uitbreken van de 2e Wereldoorlog, zijn zowel mijn ouders als mijn
schoonvader met zijn eigen familie met vissersboten, voor het
oprukkende Duitse leger, naar Engeland gevlucht. Daar huwt mijn
schoonvader met mijn schoonmoeder. In 1942 word ik in Leigh
(centraal Engeland) geboren en mijn echtgenote in 1943 in Preston (zelfde streek). Zoals het toen de gewoonte was worden wij
er ook (ergens) gedoopt. In 1945 keren wij allemaal terug naar
België. In 1954 doen wij, steeds binnen de familietradities, allebei
onze plechtige communie en in 1964 huwen we zelfs voor de
kerk. Dat was toen gewoon allemaal zo! Na ons huwelijk worden
we, allebei, meer en meer geconfronteerd met het absurde van
het katholiek geloof. We gaan meer en meer de filosofische toer
op en kiezen uiteindelijk, zonder enige druk van wie ook, voor de
vrijzinnigheid. Sinds jaren zijn we dan ook lid of bestuurslid van
een aantal vrijzinnige verenigingen. Onze twee kinderen zijn wel
nog gedoopt maar deden hun lentefeest en onze drie kleinkinderen zijn zelfs niet meer gedoopt. Op 10 november 2010, midden
de vele reacties, verzenden wij, allebei, onze afzonderlijke uittredingsaanvraag naar het Bisdom Brugge. Op 2 december 2010
ontvangen wij van de vicaris-generaal van dat Bisdom volgend
laconiek antwoord: “U dient zich te richten tot het Bisdom in Engeland waartoe uw geboorteparochie behoort.” That’s it!!!
We hebben er helemaal geen idee van om welke parochies het
hier zou kunnen gaan. Het is intussen meer dan 60 jaar geleden, we waren daar amper 5 jaar en iedereen die er iets over zou
kunnen weten is intussen overleden. Daarom sturen wij, op 24
december 2010, een tweede brief naar het Bisdom Brugge: verwijzing naar hun ‘zielige’ uitvlucht, een vraag om meer info over
de Britse parochies en ook het feit dat wij bij hen meer dan voldoende gekend moeten zijn (overschrijven van onze geboorteakten, plechtige communies en in ons trouwboekje, op 19.12.1964,
Parochia Fametinimi Corde Fem Ostendae-Paracia).
Sindsdien doodse stilte en niets meer.
We weten ook wel dat de kerkuittreding slechts een administratieve pennentrek is, maar toch vragen wij ons af tot welke instanties we ons nog zouden kunnen richten? Weet iemand dit?
Prettig detail: onze kinderen en schoonkinderen zijn intussen allemaal en met succes uit de katholieke kerk getreden.
Evette en Daniel Schoonjans-Zeebroek
Bestuursleden VOC Westhoek

Kan jij overleven met één euro per dag? Het is een vraag als een
ander… Het antwoord ligt voor de hand. NEEN. Toch verwachten
we dit van heel wat mensen over de wereld. Straatkinderen in
Brazilië, jongeren in Congo… het zijn maar enkele voorbeelden.
Het werd de inspiratie voor onze activiteit om mensenrechten
naar de leefwereld van jongeren te brengen.
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd door
de Verenigde Naties goedgekeurd in 1948. Nu 64 jaar later stelt
deze nog altijd tot doel om voor iedereen een menswaardig bestaan mogelijk te maken en een georganiseerde menselijke samenleving tot stand te brengen. Het verdrag steunt op morele
waarden, waarvan de belangrijkste menselijke waardigheid en
gelijkheid zijn. Maar eveneens staan vrijheid, respect, solidariteit,
verdraagzaamheid, rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid
centraal. Deze principes vormen de hoekstenen van het vrijzinnig
humanistisch gedachtegoed en van onze samenleving.
Toch kunnen we de krant niet openslaan, of in dezer dagen, de
internetpagina’s afschuimen, zonder te lezen dat er overal ter
wereld mensen zijn waarvan deze basisrechten geschonden
worden. De oorlog in Rwanda of Congo, onverdraagzaamheid
in onze samenleving… bijna dagelijks vinden we dit terug in de
krantenkoppen. ‘De dag van de Mensenrechten’, op 19 oktober,
wordt een interactieve dag, gevuld met inhoudelijke en creatieve
workshops, de film Shooting Dogs en een infomarktje om de
mensenrechten zo tot leven te brengen. De leerlingen van het
vijfde, zesde en zevende jaar Secundair Onderwijs kunnen een
keuze maken uit de verschillende mogelijkheden, naargelang hun
interesse uit o.a. Straatkinderen in Brazilië, Ahazaza, Olievatenpercussie, Het Safispel en vele andere. Het belooft met andere
woorden een toffe dag te worden met veel variatie.
Hebt u als leerkracht of begeleider van leerlingen interesse gekregen voor deze activiteit? Dan kan u contact opnemen met het
huisvandeMens Diksmuide.
Ylien Strubbe
Vrijzinnig humanistisch consulent
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huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
Tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu | www.deMens.nu
Openingsuren: ma-vrij 9u - 16u30
Permanentie Koksijde: Sociaal Huis, Ter Duinenlaan 34.
Woe13u30 -16u ylien.strubbe@deMens.nu, 0472 13 22 84

Lokale vereniging

Vrijzinnige Koepel Westhoek

De Vrijzinnige Koepel Westhoek
nodigt u vriendelijk uit op
donderdag 25 oktober 2012 om 20 u in de zaal “De Witte Burg”
( Witte burg 92 ) te

Op 1 augustus 2012 ging het stuk in première in De Haan, waar
het meermaals werd opgevoerd.
Begin oktober gaat het naar Gent. De Vrijzinige Koepel van de
Westhoek is bijzonder fier het als première voor de Westhoek te
kunnen brengen op donderdag 25 oktober a.s.

Oostduinkerke voor de opvoering van

Reservaties : Geert Steenkiste via 058 62 42 59 of 0496 70 13 04
of geertsteenkiste@hotmail.com

“Au coeur volant”

Tickets aan 12 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa.

met als hoofdrolspelers : KURT DEFRANCQ en debuterend acteur JEAN PAUL VAN BENDEGEM (bekend professor in de wetenschapsfilosofie).
Inspiratie werd gevonden bij de historische ontmoeting tussen Albert Einstein en James Ensor op 2 augustus 1933 te De Haan.
Deze ontmoeting wordt gereconstrueerd bij een etentje, gebracht
door regisseur/chef-kok Herwig Deweerdt en actrice/serveerster
Ann Verhelst.

Bestuur Vrijzinnige Koepel Westhoek

In 1933 de ontmoeting van een wereldberoemde Nobelprijswinnaar voor fysica, Albert Einstein, die de wetenschappelijke wereld
grondig door elkaar had geschud met zijn relativiteitstheorie en
de na een moeilijke start de internationaal erkende artiest James
Ensor, die met zijn heel aparte stijl op zijn beurt de kunstenaarswereld verbaasde maar tenslotte wist te overtuigen van zijn uniek
talent.
In 2012 de ontmoeting van een professor met een schitterend
universitair parcours; een wetenschapsfilosoof Jean Paul Van
Bendegem met de veelgevraagde acteur in theater, film en televisie Kurt Defrancq.
Tijdens het diner laten ook zij zich gaan en praten vrijuit over wetenschap, kunst, leven, liefde en werk. Dit alles wordt pittig gekruid door vinnige tussenkomsten van een charmante serveerster
Ann Verhelst.

Vrijzinnige Koepel Westhoek
contactpersoon: Geert Steenkiste, Voetbalstraat 44a, 8630
Veurne
Tel. 058 62 42 59
geertsteenkiste@hotmail.com
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Lokale vereniging

Willemsfonds Koekelare

Zijn culturele verenigingen nog aantrekkelijk voor jongeren?
Wanneer wij ons huidig ledenbestand bekijken merken we een
bijna totaal gebrek aan jongeren op. Welgeteld hebben we 1 lid
dat jonger is dan 40 jaar.
Hoe komt dat? Zijn wij oudmodisch, houden wij teveel vast aan
wat voor ouderen interessant is? Het is inderdaad zo dat jongeren andere belangstellingen hebben die wij, ouderen, niet altijd
kunnen volgen en waarderen. Jongeren gaan veel beter om met
de mogelijkheden die nieuwe technieken op het vlak van communicatie en onderlinge interactie bieden. Met andere woorden,
wij kunnen niet meer mee.
Willen wij ook nog mee? Bij ons, ouderen, primeert het cultureel
rustige: een museumbezoek, een toneelvoorstelling, kortom het
educatieve. Jongeren zijn meer gericht naar het avontuurlijke, het
uitdagende dat niet in onze culturele verenigingen te vinden is.
Een jongere betaalt liever meer dan 100 euro voor Werchter of
Pukkelpop dan 5 euro om een museum, een kasteel te bezoeken
of om een interessante gespreksronde bij te wonen. Jongeren
beschikken veel meer dan vroeger over financiële mogelijkheden
om die festivals bij te wonen, alleen of met vrienden op reis te
gaan, om zich de meest gesofistikeerde computer, ipad of gsm
aan te schaffen. De wereld is daardoor voor hen veel kleiner geworden dan voor de ouderen.

Willemsfonds Koekelare heeft in zijn lange geschiedenis een paar
keer extra aandacht besteed aan de jongeren. Op 9 juni 1945
werd een jeugdkring opgericht met een dubbel doel. Enerzijds
jonge krachten werven, die later als actieve leden tot de plaatselijke afdeling en ook tot het plaatselijk bestuur zouden toetreden.
Anderzijds wilde men de jeugd de gelegenheid bieden om de vrije
tijd op een aangename en ‘leerrijke’ wijze door te brengen. In die
tijd, kort na de Tweede Wereldoorlog waren de mogelijkheden
voor de jongeren beperkt tot plaatselijke bals, verenigingsfeesten
en de bioscoop. Door de beperkte verplaatsingsmogelijkheden
waren contacten met jongeren uit andere gemeenten en steden
niet evident.
Tijdens de winterperiode werden er gespreksavonden, zang- en
declamatiewedstrijden georganiseerd. In de zomer werden er uitstappen gedaan, te voet, met de fiets en een zeldzame keer met
een bus. Voor de schoolgaande jeugd werden ook poppenvoorstellingen ingericht en op 10 november werd er met St-Maarten
rondgegaan om de kinderen van de leden met snoep en speelgoed te verrassen.
Deze jeugdkring heeft het uitgehouden tot 1963. De prille twintigers van het bestuur waren ondertussen al zeer rijpe dertigers
geworden. Opvolgers hadden ze niet en de jeugd van 1963 kon
de naoorlogse activiteiten niet meer pruimen.
Conclusie: om de jeugd aan een culturele vereniging te binden
moet je je razendsnel aan de veranderende omstandigheden
kunnen aanpassen. Dit gebrek aan flexibiliteit is niet alleen eigen
aan het Willemsfonds maar aan alle traditionele culturele verenigingen.

André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare

“Een jongere betaalt liever meer dan 100 euro voor Werchter
of Pukkelpop dan 5 euro om een museum, een kasteel te bezoeken of om een interessante gespreksronde bij te wonen.”

18

Willemsfonds Koekelare contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare
Tel 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be | www.willemsfonds.be
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Lokale
Voorbijevereniging
feesten

Lentefeest Westhoek
zondag 13 mei 2012
Casino Koksijde
Op zondag 13 mei 2012 heeft in het Casino van Koksijde de HVV/OVM afdeling
Westhoek voor een recordaantal feestelingen haar Lentefeest georganiseerd.
Met het Lentefeest zetten 6-jarigen op
een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in een wereld, waar het
leven wat ernstiger wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de eerste leerjaren en ook de eerste levensvragen.
De overstap naar de grote school is gezet.
Niet minder dan 43 feestelingen zetten zelf, onder begeleiding van Saskia Ghysels en Ann Cordy een feestspektakel met als thema
‘Vriendschap’ op het podium. Op hun eigen manier en met hun woorden maakten zij duidelijk wat de vrijzinnige Fakkel voor hen betekent. De kinderen komen uit 11 verschillende gemeenschap- en gemeentescholen uit de regio Alveringem, Veurne, De Panne, Koksijde
en Nieuwpoort. Ouders, genodigden en sympathisanten waren getuige van dit feestelijk gebeuren. Na de feestelijke huldiging en het
uitdelen van talrijke cadeautjes werden de aanwezigen door de voorzitster Oudervereniging voor de Moraal Westhoek Françine Wandelaere uitgenodigd op een receptie. Het was voor vele moeders tevens een prachtige moederdag.
Marc Van Muylem
Secretariaat HVV-OVM Westhoek
“Een kind is geen vat om te vullen, maar een vuur om aan te steken”

Lentefeest Koekelare

donderdag 17 mei 2012

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit. Aenean commodo ligula
eget dolor. Aenean massa. Cum sociis
natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem.
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Lentefeest Koekelare
Wat onwennig stonden wij, organisatoren, voor het eerst in de ruim 40-jarige geschiedenis van het Lentefeest (voorheen
Mini-Lentefeest) in het Cultureel Centrum
‘De balluchon’ te Koekelare. Het theaterforum gaf ronduit een imposante en
plechtige indruk. De driehonderd zitjes
werden tot in de nok toe ingenomen en
de familieleden bleven maar toestromen!
Iedereen gespannen? Nee, hoor! Voor
de 40 feestelingen was het HUN moment! Om ter mooist uitgedost kwamen
zij, aanvankelijk met grote vraagogen
aan mama’s hand het cc binnengestapt.
Meteen greep de metamorfose plaats
toen de juffen zedenleer ze meetroonden om ze op hun ‘theaterentree’ voor
te bereiden. Ceremoniemeester Redgy
Van den Bergh entertainde ondertussen
het publiek en gaf enkele praktische tips.
Onder een staande ovatie van het publiek
betraden de veertig feestelingen hand in
hand met de leerkrachten moraal in lange
rij de zaal. Allen hadden ze een witte ballon met fakkelsymbool en hun naam erop
in de hand. Bijzonder gesmaakt was de

gelijktijdige projectie van de foto’s van de feestelingen, gepaard
met naamvermelding. Daarvoor had onze computerspecialist Rudy
Maenhout gezorgd.
Vóór de kinderen hun nummertjes opvoerden, namen de persfotografen onder een jarenoude beuk in het park de traditionele “familiefoto”.
Spontaniteit is eigen aan kinderen. Zij traden op, soms houterig, soms
met zwier en stijl, zeker niet “gemaakt”. Wat tijdens de repetitie lukte,
ging “in het echt” soms verkeerd …
Eén kniesoor vond het optreden “amateuristisch” … Who cares ! De
kinderen kregen hun verdiende applaus. Hun populariteit werd extra
benadrukt door de talrijke flitsfoto’s voor het familiealbum.
Zij gaven inderdaad een stukje van zichzelf …
Bij een (Lente)feest horen ook geschenken. Van de regionale O.V.M.
kregen de feestelingen allen een zilveren fakkelmedaille met dito ketting. Daarbovenop werd de rugzak volgepropt met allerhande cadeautjes die de 7-jarige oogjes lieten schitteren.
Een ontroerend moment was zeker toen de feestelingen een rode roos
in de zaal gingen geven aan mama, oma of tante. Dit gebaar, samen
met een klinkende zoen, deed her en der een traantje wegpinken.
Een kind is geen vat om te vullen, maar een vuur om aan te steken”
Bij dit bezinningsmoment willen wij, vrijzinnigen, telkens enkele van
onze principes aan ouders en familieleden overmaken.
Hierbij een selectie:
- Leer uw kind oprechtheid en rechtvaardigheid in denken en doen, ;
- Leer het luisteren naar de stem van zijn geweten;
- Mag dit geweten zijn hoogste rechter zijn;
- Dat het steeds het goede doet omwille van het goede zelf ;
- Laat uw kind niet te lichtzinnig oordelen, noch veroordelen;
- Maak van uw kind een goed, liever dan een handig mens.
Onder de tonen van ‘Het vredeslied – de Stem van de Kinderen’, uit
de 9de symfonie van Beethoven vormden kinderen en volwassenen
de vriendschapsketen.
Hierbij las Redgy Van den Bergh als eerbetoon aan wijlen Yves Catry,
bezieler van het Lentefeest diens gedicht voor.

LIEVE MENSEN
Maak mij niet
te wijs.
Laat me zelf een
toorts aansteken
om in haar
aarzelend licht
mijn waarheid
te zoeken.
Maak mij niet
te krachtig.
Laat mijn toorts
niet opvlammen
tot een brandstapel
voor andersdenkenden.
Maar geef me
liefde en en
schoonheid.
Laat me binnen de cirkel
van dat
warme licht
zoeken, vinden, bouwen
en dus mezelf
worden.

artikel:
Freddy
SANDRA,
bestuurslid
OVM Koekelare

FVJ Westhoek
zaterdag 26 mei 2012
Casino Koksijde
Op zaterdag 26 mei 2012 vierde HVV/
OVM Westhoek haar hoogdag. In het
Casino van Koksijde werd het Feest Vrijzinnige Jeugd georganiseerd. Het Feest
Vrijzinnige Jeugd symboliseert voor de
12-jarigen het afscheid van de kindertijd
en wijst op de openstaande deur naar de
volwassenheid. Niet minder dan 32 feestelingen zetten zelf, onder begeleiding van
de leerkrachten zedenleer, een feestspektakel op het podium.
Een 350-tal ouders, genodigden en sympathisanten waren getuige van dit feestelijk gebeuren. Na de feestelijke huldiging en het uitdelen van talrijke cadeautjes, waaronder een boekenbon geschonken door het “Panne instituut” en een medaille, 40 jaar geleden ontworpen door de stichter- kunstenaar Paul Baeteman, werden de aanwezigen door de voorzitster van de Oudervereniging voor de Moraal Westhoek Françine Wandelaere uitgenodigd op een welgesmaakte receptie.
Marc Van Muylem
Secretariaat HVV-OVM Westhoek
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40 jaar feest FVJ Westhoek

zaterdag 28 april 2012

Fragment uit de feestrede uitgesproken ter gelegenheid van de Academische Zitting 40 jaar Feest Vrijzinnige Jeugd
Westhoek
Veertig jaar terug, rijpte bij Paul en Reneé Baeteman in navolging van Oostende, waar dit jaar het 53ste Feest Vrijzinnige Jeugd gevierd
wordt, de idee om in de Westhoek een Feest Vrijzinnige Jeugd te organiseren. Het idee was er, maar waar beginnen, dat was een ander
paar vrijzinnige mouwen! Waar zou het feest doorgaan? Wie zou wat doen? Waar zouden de centen vandaan komen? Ze begonnen
met zijn vieren: Roger Janssens, Wim Tosseijn, Renée en Paul Baeteman waren de enthousiaste pioniers… Paula Petit vervaardigde
voor de feestelingen alvast bloempjes ter herkenning van de deelnemende kinderen… De centenkwestie dan… Alle vrijzinnigen die ze
kenden kregen prompt een bedelbrief in de bus en het eerste resultaat overtrof alle verwachtingen! Renée werd alvast tot secretaris en
penningmeester gebombardeerd… Roger zorgde langs zijn werk om voor de cadeautjes, die aan de organisatoren niets kostten. Wim
haalde er de muziek bij die bij Paul thuis op band werd gezet. Hij zorgde ook voor het optreden van Mary Porcelein en Eva Maria. Alle
ouders kregen meiklokjes uit de tuin aangeboden, ’t was immers ook moederdag!
De uitbater van zaal Armorial in De Panne, Pelfrène, stelde gratis haar infrastructuur met alles erop en eraan ter beschikking van het
nieuwbakken Feest Vrijzinnige Jeugd. (let wel, ’s avonds diende alles terug in orde te zijn, want er was nog een bal). ’s Middags kregen
de kinderen een gratis maaltijd aangeboden. De zoon van de uitbater, stond aan het fornuis en het enige dat betaald moest worden,
waren de grondstoffen. Vanuit Oostende kwam een volle bus vrijdenkers morele steun bieden… het Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek
was definitief uit de startblokken!!!
Na een achttal jaren werd de verdere organisatie en uitbouw van het het Feest Vrijzinnige Jeugd en later ook het Lentefeest in handen
van de vrijwilligers van OVM Westhoek gegeven, samen met de leerkrachten n.c.z., wat heden nog steeds het geval is. Ondertussen
zou Paul Baeteman voorzitter worden van HVV West-Vlaanderen en vanaf 1 april 1990, kende ik het voorrecht samen met Paul, samen
met het provinciaal bestuur HVV West-Vlaanderen en samen met de vele vrijwilligers ter plaatse intensief te werken aan de verdere
uitbouw en realisatie van de verschillende feesten in West-Vlaanderen. Vergeten we vooral niet de enorme inzet van onze leerkrachten
niet-confessionele zedenleer, zonder wiens tomeloze inzet de realisatie van onze feesten onmogelijk zou zijn.
Mede onder voorzitterschap van Paul Baeteman stelde HVV West-Vlaanderen zichzelf de ambitieuze doelstelling dat “elk kind in zijn/
haar nabije omgeving de mogelijkheid diende geboden om deel te nemen aan een regionaal Feest Vrijzinnige Jeugd en of
Lentefeest...” Een uitbouwplan kreeg langzaam maar zeker vorm!
Heden, in 2012, kunnen wij dankzij de talloze vrijwilligers fier en gelukkig vaststellen dat in West-Vlaanderen op liefst 15 verschillende
locaties een Lentefeest en of een Feest Vrijzinnige Jeugd georganiseerd wordt…
We kunnen met een gerust hart stellen
dat heden één van de hoogtepunten in de
jaarlijkse vrijzinnige werking van de lokale
vrijzinnige gemeenschap en ook daarbuiten in de provincie West-Vlaanderen het
Feest Vrijzinnige Jeugd (12jarigen) en het
Lentefeest. (6jarigen) geworden zijn! Als
overgangritus beleven kinderen die in het
lager onderwijs niet-confessionele zedenleer volgen samen met hun familie een
bezinningsgedeelte, dat uiteindelijk zou
moeten leiden tot vrije, naar vrijheid zoekende mensen… We kunnen slechts proberen hen als vrijzinnige te doen streven
naar waarheid, een zoektocht die nooit
eindigt…
Steven Dudal
Educatief medewerker
HVV West-Vlaanderen
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In de kijker
Pioniers uit de Westhoek. Het viel op dat beiden nog steeds ontroerd geraken, wanneer ze
aanwezig zijn op het FVJ, door de manier waarop hun project nog steeds een positieve invulling krijgt.
Op 28 april l.l. vierde HVV/OVM Westhoek het 40-jarig bestaan
van het Feest Vrijzinnige Jeugd (FVJ).
Voor deze gelegenheid sprak Dhr Steven Dudal, educatief medewerker HVV West-Vlaanderen, tijdens de academische zitting de
feestrede uit (cfr. 40 jaar FVJ Westhoek).
Voor ons de aanzet en gelegenheid om met twee pioniers uit die
tijd een gesprek te voeren, namelijk Paul Baeteman, toenmalig
voorzitter en Roger Janssens, één van de enthousiaste medewerkers.
Beiden terecht fier op het geleverde werk, waren direct bereid
om in gesprek te gaan. Hoewel Roger, op zijn gekende manier,
me de vraag stelde “moet da nou wel manneke”, waren ze op de
afspraak.
Het viel op dat beiden nog steeds ontroerd geraken, wanneer ze
aanwezig zijn op het FVJ, door de manier waarop hun project nog
steeds een positieve invulling krijgt.
Roger, Paul, hoe is het allemaal begonnen?
Roger: In die tijd moesten de kinderen uit de Westhoek voor hun
FVJ naar Oostende. Dat was zo een 12-tal jaren voor we zijn opgestart. Het ging dan vooral om kinderen van middenstanders.
Paul: Het is op vraag van de ouders van de feestelingen dat we
hier in de regio gestart zijn. Het ging er allemaal amateuristisch
aan toe, maar dat kon toen nog. Je mocht al eens een steek laten
vallen, het werd wel geapprecieerd.
R: Bovendien moesten we het stellen met beperkte middelen om
het feest te kunnen organiseren en toch behaalden we een goed
resultaat. Het is pas in 1972 dat we een zelfstandige werking opstartten.
Om hoeveel feestelingen ging het, was er wel een cliënteel?
R: Een echt cliënteel was er niet, trouwens we bereikten zelfs de
leerkrachten zedenleer niet. Bovendien was het niet zo evident
om hier te starten. Een paar enkelingen bleven liever in Oostende.
P: Alles moest gebeuren zonder concrete afspraken, er werd veel
werk achter de schermen verricht, maar we waren gelukkig dat
we toch een 10 à 15 feestelingen bereikten, wat de jaren daarop
steeds uitbreidde.
Wat waren toen de obstakels?
P: Wel we moesten alles improviseren en zelf entertainen. Van
het culturele tot de animaties en de gelegenheidsentertainer, alles
moest met de weinige pioniers gerealiseerd worden. Mijn echtgenote deed het secretariaat en bewaakte de weinige centen.
R: En na dit alles waren er natuurlijk de maaltijden, de aankoop
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ervan, de zaal zetten en opruimen. Bovendien werkten we los
van het OVM-bestuur, geen ondersteuning van de leerkrachten
zedenleer, het was een persoonlijk initiatief met steun van de ouders. Het is pas veel later dat het OVM-bestuur bijsprong.
P: Trouwens op dat ogenblik kregen we enkel wat beperkte financiële ondersteuning vanuit Nieuwpoort en Middelkerke.
R: En of dit nog niet genoeg was, Wim Tosseyn, een van de mede-pioniers, een Limburgse onderwijzer, die zijn Limburgse accenten aan onze werking opdrong, wat voor mij (lachend) niet zo
vanzelfsprekend was.
Hoe is het na de startperiode verder verlopen?
P: Ik ben 12 jaar voorzitter geweest tot mijn zoon aan het FVJ
deelnam en toen heb ik de fakkel doorgegeven.
R: Op een bepaald moment is er een betere band ontstaan met
de scholen, onder andere met de steun van Frans Maes.
P: Het werd allemaal wat officiëler, we hadden dan ook de steun
gekregen, niet alleen van de leerkrachten zedenleer maar ook van
de inspectie. Uiteraard waren we blij dat we nog steun kregen uit
Oostende.
R: Laten we niet vergeten dat de ouders onze steunpilaren waren,
het was in dat opzicht de harde kern.
Het is toch allemaal de goede richting uitgegaan?
R: Natuurlijk, met zelfbereddering en persoonlijk contact zijn we
ver gekomen.
P: Zeker, we waren een groep die ervoor ging en we zijn toch fier
met wat we bereikt hebben.
Hebben jullie nog een boodschap voor de vrijzinnige werking
in de Westhoek?
R & P: We wensen alle vrijzinnige verenigingen het allerbeste en
succesvolle ontmoetingen toe. Het doel blijft voor iedereen hetzelfde, een positieve uitstraling voor de vrijzinnigheid in al zijn facetten.
Bedankt Paul en Roger voor dit gesprek en de warme wensen.
Interviewers: kernredactieleden
Ylien Strubbe en Marc Van Muylem

23

Ber
de re icht aan
dact
ieled
JAAR
en
P
LANN
Resp
ING
ectee
– DE
AD
het to r deze
dead LINES
estur
lines
en va
n geg
v
Editie
even oor
2
s:
janua 013
ri-feb
vrijda
ruarig 30
maar
nove
t:
Editie
m
b
e
aprildond
mei-ju r
erdag
ni:
28 fe
brua
ri

VOC Westhoek
Veurnelaan 109, 8670 Koksijde
Tel. 059 30 65 30
Gsm 0489 45 16 82
robert.rossel1@telenet.be

huisvandeMens Diksmuide
Esenweg 30, 8600 Diksmuide
Tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu
www.demens.nu

Willemsfonds Koekelare
contactpersoon: André Laveyne, Brugse Heirweg 17,
8680 Koekelare
Tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Willemsfonds Nieuwpoort
contactpersoon: Maurice Bellefroid, Recollettenstraat 42,
8620 Nieuwpoort Tel. 058 23
60 56 Gsm 0475 66 43 42

Willemsfonds Veurne-De Panne
contactpersoon: Ivan Winnock,
Sasstraat 7, 8630 Veurne
Tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be

Willemsfonds Koksijde
contactpersoon: Raymond Van
Duüren, Strandlaan 273, 8670
Koksijde. Tel. 058 51 30 50

HVV Zahir gespreksgroepen
contactpersoon: Marc Van
Muylem, Coossemanslaan 2
GV 01, 8670 Koksijde
Tel. 058 519 094 Gsm 0498 566
130 | vanmuylem@skynet.be

Vrienden van het GO! Westhoek
contactpersoon: Annie Decleer,
14e Artilleriestraat 7, 8600 Diksmuide
Tel. 058 51 36 33 | vriendengo.
westhoek@gmail.com

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: Françine
Wandelaere, Kerkhofstraat 11,
8670 Koksijde Tel. 058 51 71 85
Gsm 0478 44 95 27 | Francine.
wandelaere@gmail.com

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide-Torhout-Gistel
contactpersoon: André Laveyne
Brugse Heirweg 17, 8680 Koekelare Tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Uitstraling permanente vorming Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
Astridplein 3-401, 8670 Koksijde Gsm 0475 97 21 98
mmortier@base.be

Vrijzinnige Koepel Westhoek
contactpersoon: Geert Steenkiste, Voetbalstraat 44a, 8630
Veurne
Tel. 058 62 42 59
geertsteenkiste@hotmail.com

Vermeylenfonds
KoksijdeOostduinkerke
contactpersoon:
Maurits
De Picker, Koninklijke Baan
190A/301, 8670 Koksijde Gsm
0477 29 38 37 | depicker.maurits@skynet.be
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info@willemsfondsnieuwpoort.be

Comité vzw Panne Instituut
contactpersoon: Eddy Deboyser, Duinhoekstraat
98, 8660 De Panne Tel. 058 41 22 19 Gsm 0473 89 39
14 | deboyser.eddy@skynet.be

