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Vrijheid is een woord dat veel mensen aanspreekt en
inspireert. Voor velen is vrijheid een positief iets, iets
wat ze willen nastreven voor zichzelf en anderen.
Maar wat betekent vrijheid eigenlijk? Het is in ieder
geval een begrip dat vele ladingen dekt en er kunnen
verschillende interpretaties over bestaan. Zo kunnen
we volgens Henry Sturman spreken over een:
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‘Geestelijke vrijheid’ waarbij de mens in elke situatie uit de mogelijkheden die
er zijn, vrij is om te kiezen.
‘Burgerlijke vrijheid’ waarbij mensen rechten van anderen respecteren die
een bepaalde handelingsvrijheid gebaseerd op zelfbeschikking geven.
‘Actieve vrijheid’ die kan verwijzen naar het hebben van mogelijkheden
‘Sociale vrijheid’ een vrijheid die verwijst naar een sociale structuur, waarbinnen anderen weinig beslissingen over jou kunnen nemen en je weinig
verplichtingen hebt tegenover anderen
‘Persoonlijke vrijheid’ is de vrijheid om te doen wat je leuk vindt, zonder dat je
jezelf beperkt door vooroordelen van jezelf en anderen over wat kan en hoort

Voor mij betekent vrijheid in ieder geval dat iedereen mag doen en laten wat hij
wil, gaan en staan waar hij wil en leven zoals hij zelf kiest, zolang hij daarmee
niet de vrijheid van een ander schendt.
Dat houdt in dat vrijheid niet verward mag worden met vrijblijvendheid. Het
betekent niet dat alles is toegestaan, dat je met grenzeloos handelen anderen
zomaar schade kunt berokkenen. Een klein beetje onvrijheid van handelen
heb je nu eenmaal in acht te nemen om in alle vrijheid met elkaar om te kunnen gaan. Waardoor het begrip vrijheid niet los te koppelen is van het begrip
verantwoordelijkheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn niet twee tegengestelde polen, maar twee kanten van dezelfde munt. Wanneer je de vrijheid
neemt om je eigen keuzes te maken, dan ben je daarvoor volledig zelf verantwoordelijk. Wie anders?
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‘Wie vrij is, is ook verantwoordelijk. Wie verantwoordelijk is, is vrij!’
Misschien iets om ‘met zijn allen’ over na te denken en vooral naar te handelen zodat we samen de vrijheid in onze democratische samenleving kunnen
verzekeren.

Marc Van Muylem
voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde

Wordt fan van de Sprokkel op facebook!
www.facebook.com/desprokkel

ACTUEEL
LEIF West-Vlaanderen
LEIFzitdag in De Panne: vanaf 4 november in De
Boare (i.p.v. in Trefpunt Huis van Gust)
OPGELET: nieuwe locatie en zittijden ten opzichte
van eerdere communicatie (vorige Sprokkel)
Sinds kort kunnen mensen uit de regio Panne met vragen rond het levenseinde en voorafgaande zorgplanning
terecht op de LEIFzitdag in De Boare in De Panne, in het
Jip-lokaal, Koningsplein 1. Dit elke eerste vrijdag van de
maand tussen 11u en 15u.
Verpleegkundige Nieke Daveloose staat in voor de permanentie van de LEIFzitdag in De Panne. Zij helpt je

doorheen alle vragen en maakt je
LEIF West-Vlaanderen
wegwijs in een aantal documenten. Een afspraak maken kan via 050 34 07 36 (bereikbaar elke werkdag van 9 tot 17u).
Fiscaal attest bij gift aan LEIF West-Vlaanderen
Goed nieuws: LEIF mag fiscale attesten afleveren in
2016 en 2017. Wie LEIF West-Vlaanderen steunt met
een gift kan vanaf 40 euro een fiscaal attest ontvangen.
De overschrijving dient te gebeuren op rekening BE44
0016 8405 0645 - BIC: GEBABEBB van LEIF WestVlaanderen. De inkomsten vanuit giften worden aangewend voor de dagelijkse werking.

Niet-Confessionele Zedenleer
Op zaterdag 22 oktober vond er een interactieve studiedag plaats rond het vak niet-confessionele zedenleer, naar
aanleiding van 45 jaar deMens.nu/Unie Vrijzinnige Verenigingen. Een 270-tal leerkrachten, inspectieleden, lectoren
en anderen met een hart voor én mening over het vak nietconfessionele zedenleer verzamelden in Antwerpen.

Eddy Borms, coördinator van het inspectiecollege deed in
zijn betoog omstandig uit de doeken waarom het geven
van het vak niet-confessionele zedenleer een engagement
inhoudt en het dus niet zomaar vervangen kan worden
door een 'neutraal' vak. Hiervoor werden zowel de rede als
de beleving bij het publiek aangesproken.

Door de vele vragen en ideeën die de studiedag hebben
verrijkt, zal het project van de niet-confessionele zedenleer
verder worden gezet, met alle betrokkenen: leerkrachten,
leerlingen, inspectieleden, vrijzinnig humanistische organisaties,… Samen zullen zij mee kunnen bouwen aan een
eigentijds en sterker vrijzinnig humanistisch vak, het vak
niet-confessionele zedenleer 2.0.

NCZ morgen
Corinne Leys, lector aan de Artesis Plantyn Hogeschool
Antwerpen, en Marc Van Camp, voormalig docent aan de
Erasmushogeschool Brussel, schetsten de uitdagingen
waar het vak NCZ voor staat.

Op www.nczedenleer.be vind je een verslag van deze studiedag. Hierbij een blik op wat naar voor gebracht werd
over NCZ vandaag en morgen:
NCZ vandaag
De seculiere samenleving staat vandaag voor enkele grote
beproevingen. Alain Vannieuwenburg, ethicus en promovendus aan de universiteit van Leiden, plaatste enkele
uitdagende kanttekeningen bij de these dat religie op de
terugweg is. Hij hield een stevig onderbouwd pleidooi voor
een actief secularisme waarbij het onderwijs een belangrijk
rol heeft te pelen in het expliciteren van de fundamenten
van onze liberale democratische rechtsstaat.

Corinne Leys benadrukte de sterke punten van het vak en
pleitte ervoor om de algemene uitgangspunten en doelstellingen van het vak te behouden. Marc Van Camp ging
dieper in op de knelpunten en gaf in een bevlogen betoog
aanzetten tot een blauwdruk van een vak NCZ 2.0.
Zie verder www.nczedenleer.be
Reportage en opiniestuk
Er is eveneens een reportage gemaakt in KA Etterbeek, in
de les NCZ, uitgaande van de vraag: ‘Wat vinden de jongeren vak het vak NCZ?’
In Knack d.d. 31 oktober verscheen ook een opiniestuk
van Sylvain Peeters, voorzitter van deMens.nu/UVV.
“Niet-confessionele zedenleer is een vak met lef”.
Je vindt beide terug via www.demens.nu

Nieuwe collega voor huisvandeMens Diksmuide
In december verwelkomde huisvandeMens Diksmuide een nieuwe collega: Stefanie Proot. Zij ging aan de slag als
administratief medewerker.
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De kijk van …
Nele
Nieuwjaarsbrief
Beste lezer,

verklaring zijn voor het feit dat meer mensen sterven in de
herfst, maar toch blijft het een ietwat vreemde ‘trend’ die
Wanneer je dit leest is het nieuwe jaar alweer van start gewij telkens opnieuw ondervinden.
gaan. Misschien bekom je van het overweldigende feestIn de zomer hebben wij ook beduidend minder gesprekgedruis? Of doen je voeten nog pijn van de uitgebreide
ken met mensen over levenseindebeslissingen dan in het
kerstshopping? Waarschijnlijk denk je eraan om een abonnajaar. Als de zon schijnt, staan mensen blijkbaar niet echt
nement op de fitness te nemen, want die extra kilo’s moestil bij hun eindigheid.
ten er zeker af. Dit jaar zal je ook gegarandeerd stoppen
Gelukkig heb ik een nogal melancholische aard, en vind ik
met roken, omdat het moet. En nu, hup, met z’n allen naar
dat moeilijke, ernstige of complexe aspect van mijn job net
de solden!
heel fijn om te doen. Maar goed ook, want als ook dàt nog
O ja, beste lezer, hiep hiep hoera, het is januari! En o wee,
eens zou tegenzitten, dan kon ik in oktober net zo goed
wat heb ik een hekel aan die maand … Januari, de maand
onder de grond kruipen voor een winterslaap.
waarin we ons, met een hapje in de ene en een glas cava
Maar dat gebeurt dus niet, want als mensen laten wein de andere hand, van de ene reten dat ze je dankbaar zijn voor de
ceptie naar de andere slepen. De
afscheidsplechtigheid die je voor
En
op
de
koop
maand ook waarin we collectief lamhun vader, hun zus of hun echtgegeslagen zijn door de stress en de
noot geschreven hebt, dan doet
toe worden we
drukte die de feestdagen met zich
dat deugd. Als ik zie hoe opgelucht
meebrengen.
mensen kunnen zijn als we hen wegondergedompeld in de
De feestdagen … nog zo’n jaarhebben gemaakt in de ingewiksfeer van Allerheiligen, wijs
lijks weerkerende ambetantigheid.
kelde wetgeving rond euthanasie
Want ja, nu ik erover nadenk, ook
een periode van rouw en en patiëntenrechten, dan geeft dat
december is zo’n maand waarbij ik
energie. Als we na onze jaarlijkse
gemis.
Niemand
die
dat
de dagen systematisch afvink op
herdenkingsplechtigheid te horen
de kalender. Ik kan best begrijpen
écht plezant vindt, toch? krijgen dat mensen kracht putten uit
dat er mensen zijn die helemaal wild
zo’n moment, dan geeft dat zin om
worden van een uitgebreid kerster een volgende keer opnieuw helefeest met een à la Astrid Bryan gepimpte kerstboom, een
maal voor te gaan.
gevulde kalkoen op tafel, en massa’s cadeautjes. ’t Is hen
Dus, die donkere periode bevalt mij misschien toch nog
van harte gegund, echt waar! Maar voor mij? Neen, ik krijg
niet zo slecht, met dank aan mijn werk. Toch kijk ik elk jaar
al stress bij het idee alleen. Om nog maar te zwijgen over al
uit naar het voorjaar. De dagen worden niet alleen langer,
die kunstmatige ‘gezelligheid’ die er heerst. Brr …
de mensen zijn ook gewoon welgezinder. Bovendien merKeren we nog een maandje terug, dan belandden we in
ken we bij het schieten van het blad ook enige verandenovember, de maand waarin ik dit stukje schrijf. Óók zo’n
ring op binnen de huizenvandeMens. Zo komen er weer
maand om snel te vergeten! In november is het nat, koud
meer leuke plechtigheden op de planning te staan, omdat
en donker. En op de koop toe worden we ondergedommensen nu eenmaal het liefst een geboorte of een huwelijk
peld in de sfeer van Allerheiligen, een periode van rouw en
vieren met de zon erbij. Er is ook opnieuw wat meer ruimte
gemis. Niemand die dat écht plezant vindt, toch?
in de agenda voor het organiseren van activiteiten of voor
Nu denk je waarschijnlijk dat ik of depressief of uiterst cyhet geven van voordrachten.
nisch of een zuurpruim ben, maar niets is minder waar!
Zo zie je maar, ’t is een bijzondere job, vrijzinnig humanisDie hele herfst/winterperiode is gewoon niet de vrolijkste
tisch consulent. Een job die mee gedragen wordt door het
tijd van het jaar, en ik ben zeker niet de enige die dat vindt.
ritme en de karakteristieke eigenschappen van de seizoeDat merk ik ook steeds vaker in mijn werk als vrijzinnig hunen, waarin afwisselend plaats is voor zowel een blad dat
manistisch consulent. Het aantal aanvragen voor vrijzinnig
valt als een straaltje zonlicht.
humanistische afscheidsplechtigheden stijgt als de dagen
O ja, voor ik het vergeet: ik wens iedere lezer een fijn 2017!
korter worden. Er zal ongetwijfeld een wetenschappelijke
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Vrijheid is
 Sofie Deboeuf
(41, leerkracht NCZ)
Voor mij is vrijheid blijheid.
Zoveel is voor mij zeker, de vrijheid van iemand ontnemen,
door bijvoorbeeld opsluiting, is niet voor niets de grootste
straf die men iemand kan aandoen.
Vrijheid komt voor in zoveel aspecten van het leven zoals:
zelf beslissingen te nemen in je dagdagelijkse leventje, dit
kan gaan over de ‘kleine’ dingen zoals: “wat zullen we deze
avond eten?” of de wat ‘grotere’ beslissingen “waar gaan
we op reis deze zomer?”
Vrijheid is voor mij ook zijn wie je bent, en jezelf kunnen
uiten.
Creatief aan de slag te kunnen en je kunnen ontplooien
zonder remmingen van buitenaf is zeker en vast ook een
vrijheid. De artistieke vrijheid draag ik nauw aan het hart.
Ik heb hierbij het geluk een job te hebben die mij heel veel
vrijheid toelaat, als leerkracht zedenleer beschik ik over een
leerplan met heel ruime themavelden, ben ik niet gebonden
aan een handleiding of lessenpakket. Ik kies alles zelf, zolang ik er maar over waak dat alle procesdoelen eens aan
bod komen. Dit geeft mij heel veel voldoening en ‘werkvreugde’.
Maar het ultieme vrijheidsgevoel krijg ik toch door met mijn
‘grote liefde’ mijn Pura Raza Espagnola, mijn paard Quin
over een verlaten strand de horizon tegemoet te galopperen …

 Filip Cozijns
(77, gepensioneerd econoom)
Robinson Crusoe genoot van een vrijheid die we alléén in
Daniel Defoe’s roman terugvinden, hij was alléén en voorzag in zijn eigen behoeften. In de realiteit evenwel is de
mens een sociaal wezen dat leeft in gemeenschap en dat
een beroep doet op menigeen om in zijn behoeften te voorzien, zowel voor het immateriële als het materiële. Deze gebondenheid aan en met anderen houdt een gedragscode
in. In totalitaire staten wordt deze opgelegd van bovenaf,
hetgeen meestal gepaard gaat met het inleveren of uitschakelen van individuele vrijheid van handelen en denken.
In democratieën ligt dit anders en steunt de gedragscode
zich op de principes van de verlichting die op het einde van
de 18de eeuw uitmondden in 'vrijheid-gelijkheid-broederlijkheid'. Vrijheid betekent hier niet losbandigheid, want men
is slechts in die mate vrij in zoverre men de vrijheid van de
medemens niet schaadt of niet onderwerpt aan zijn eigen
statuut. Vrijheid vereist dus verdraagzaamheid tegenover
en respect voor de principes van anderen zo lang deze
stroken met onze universele waarden, wat de Fransen hun
'valeurs républicaines' noemen.

 Katrien Laveyne
(28 jaar, master klinische psychologie)
Hierbij denk ik in de eerste plaats aan de vrijheid van mijn
denken. Niet gebonden aan een godsdienst, een ideologie
of een andere dogmatische strekking. Ik geloof wat ik zie
en wat ik niet kan zien probeer ik a-dogmatisch te benaderen. Mijn denken is een privé zaak waar ik met anderen kan
over discussiëren, maar nooit zal ik mij laten beïnvloeden
door anderen die dogmatisch denken en er naar leven.

Ja ik ben een vrij-gelukkig mens ;-)
Anders is het gesteld met mijn vrijheid van handelen. Daar
staan er beperkingen op. Je moet compromissen kunnen
sluiten met het handelen van anderen om een leefbare
samenleving te creëren. Niets belet mij het handelen van
anderen af te keuren en mij er ook tegen te verzetten wanneer hun handelen de samenleving bedreigt en gestoeld is
op een tunnelvisie aangespoord door religie of ideologie.
Mijn vrijheid is een vrijheid tussen de vrijheden van alle anderen en die vrijheden botsen dikwijls met elkaar. Maar die
botsingen kunnen ook positief zijn en leiden tot diepzinniger beleven van vrijheid.
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Vrijheid als kern van
het vrijzinnig humanisme
Mensen weten als geen ander wat goed voor hen is. Daarom moeten zij vrij zijn hun leven in te richten zoals zij dat willen.
Vrijheid is dan ook een mensenrecht en voor vrijzinnig humanisten een absolute voorwaarde om een goed leven te leiden.
Samen met waarden als gelijkwaardigheid, solidariteit en verantwoordelijkheid vormt vrijheid de basis van de vrijzinnig
humanistische levensbeschouwing.
Het wereldbeeld van vrijzinnig humanisten is niet gebaseerd op een dogma, een openbaring of een ander gezagsargument. Vrijzinnig humanist baseren hun denken
over de wereld, de mens en zijn bestaan op het menselijk
verstand en de menselijke ervaring. Daartoe moet men
vrije toegang hebben tot kennis, die men kritisch en onafhankelijk kan beoordelen. De eigen inzichten worden betrouwbaarder door die af te toetsen met anderen. In de
wetenschappen ontstaat kennis via vrij onderzoek, waarbij
openheid van inzichten en kritische interactie de sleutel
zijn. Die methode van vrij onderzoek biedt een grote mate
van betrouwbaarheid, maar leidt niet tot absolute waarheden. Vrijzinnig humanisten staan dan ook open voor alternatieve opinies, zonder de eigen visie te verloochenen.
Iedereen heeft immers het recht te denken wat hij wil en is
ook vrij die mening te uiten. Maar evengoed is men vrij om
van mening te veranderen.
Vrije mensen kunnen op hoogst persoonlijke wijze zelf bepaalde keuzes maken en zelf zin geven aan hun leven. Niet
iedereen vult daardoor zijn leven op eenzelfde wijze in. Zingeving is een fundamenteel aspect van het menselijk bestaan en voor vrijzinnig humanisten is de vrije keuze hierin
belangrijk. Het gaat daarbij niet louter om de vrijheid de
eigen levensbeschouwing te mogen kiezen (freedom of religion), maar evengoed om zonder religie door het leven te
mogen gaan (freedom from religion). Vrijzinnig humanisten
willen zelf hun waarden en normen bepalen en hun leven
organiseren op de manier die ze de beste vinden. Met andere woorden, zij willen zelfbeschikkingsrecht voor alles
wat hun leven aangaat.
Hoewel vrijheid een fundamentele waarde is
van hun levensbeschouwing,
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beseffen vrijzinnig humanisten maar al te goed dat die vrijheid niet ultiem is. Zij wordt immers beïnvloed en beperkt
door allerlei factoren van biologische, economische en
sociaal-culturele aard. De mate waarin het individu kan reageren op die beperkingen bepaalt zijn vrijheid. Een menswaardige samenleving garandeert daarom een maximum
aan keuzemogelijkheden aan haar leden. Daarnaast houdt
de vrijheid van het individu ontegensprekelijk op wanneer
die de vrijheid van een ander individu aantast. Bepaalde individuen mogen immers niet over meer vrijheid beschikken
dan andere. Want de vrijheid tot zelfbepaling geldt voor
iedereen. Hieruit vloeien de andere kernwaarden van het
vrijzinnig humanisme voort: gelijkheid, verdraagzaamheid,
verbondenheid en solidariteit. Want wie andere mensen
ziet als zijn gelijke, als medemensen met dezelfde rechten
en plichten, voelt zich met hen verbonden. Dat zal leiden
tot aandacht
voor de andere, vanuit een
gevoel
van solidariteit.

Uitgelicht

Vrijheid en zelfbeschikkingsrecht gaan ook hand in hand
met verantwoordelijkheid. Omdat de mens over zelfbewustzijn en vrijheid beschikt, kan en mag hij verantwoordelijk worden gesteld voor zijn keuzes, zowel tegenover zichzelf als tegenover de anderen. Verantwoordelijkheid houdt
in dat de mens de eigen keuze inpast in het kader van de
waarden en de normen die hij voor zichzelf heeft uitgetekend en dat hij ernaar handelt. Het individu moet dan ook
leren zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn daden,
in plaats van ze af te schuiven op een of andere gezagsinstantie. Vorming en onderwijs spelen een belangrijke rol bij
het leren opnemen van de individuele verantwoordelijkheid.

Daarom zet het vrijzinnig humanisme zich dagelijks in voor
een vrije en rechtvaardige samenleving.
Franky Bussche
directeur Studie en onderzoek deMens.nu
Liza Janssens
stafmedewerker Studie en onderzoek deMens.nu

Bron: Bussche F., De moreel consulent, een beoefenaar van de vrijzinnighumanistische waarden, Antenne (jg 16, nr 1 maart 1998)

De combinatie van vrijheid en verantwoordelijkheid komt
het best tot haar recht in een geseculariseerde maatschappij. Die vraagt immers minder trouw aan waarden
en normen die door anderen worden opgelegd en houdt
rekening met de behoeften en voorkeuren van het individu. Vrije mensen zijn door zelfontplooiing immers in staat
de waarden en normen van de maatschappij te toetsen
aan de redelijkheid en menselijkheid. Die kritische houding
vergt aandacht en betrokkenheid bij het maatschappelijke
gebeuren. Want een samenleving zal niet vanzelf vrij en
menswaardig worden. Daar moet men samen aan werken.
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Jong & Vrijzinnig

Jong & vrijzinnig
Michelle Van Holm

Eva Waelburgs

Ik ben Michelle Van Holm en ik zit op school in het Koninklijk Atheneum in Veurne in het 3e jaar Latijn-Wiskunde en
ik doe aan tennis en atletiek. Op zaterdag ga ik naar de
scouts.
Qua persoonlijkheid ben ik een leergierig en respectvol
iemand. Ik vind het belangrijk om later een mooie job te
hebben en ik zou ook willen dat er vrede op de wereld is.

Ik ben Eva Waelburgs,
ik zit in het 3e jaar LatijnWiskunde aan het KA
Veurne. Mijn hobby’s zijn
tekenschool, toneel en
verbale vorming. Ik ben
een creatief en zelfstandig iemand.

Mijn ouders zijn vrijzinnig. Ik volg NCZ op school en vierde
mijn Feest Vrijzinnige Jeugd. Ik vind de lessen heel interessant voor later. Je weet al iets over drugs of over zelfmoord
of over hoe andere mensen denken …

Mijn levensmotto: “Het
komt zoals het komt,
soms anders dan verwacht.”

Ik hecht veel belang aan eerlijkheid. Veel mensen liegen,
je ziet het dikwijls op het nieuws bv. criminelen die maar
blijven en blijven ontkennen. Verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid zijn waarden die ik meedraag: ik ben bv. verdraagzaam tegenover mijn broer als hij eens lastig doet en
ik vind dat mensen gelijkwaardig moeten behandeld worden. Iedereen is daar wel vrij in.

Ik volg les NCZ en we leren in die lessen over het leven en
de dingen die je kan meemaken of die anderen hebben
meegemaakt. Zo hebben we het al gehad over de verschillende gezinsvormen, drugs, zelfmoord, pesten,… Ik
vind de verhalen die worden verteld het meest interessant
omdat ze echt gebeurd zijn.

Naar de toekomst toe wil een mooi huis, geen ruzies in
de familie en een tof gezin. Ik zou graag deze dingen hebben omdat er eens een familieruzie was op kerstmis en dat
vond ik totaal niet leuk. Ik ben ook iemand die graag lekker
eet en mooie kleren heeft dus wil ik later liefst een goed
betaalde job.
Ik heb een boodschap voor alle mensen in Europa en
Amerika en Azie, alle rijke werelddelen: Wees eerlijk en
steun de arme landen! Verder t.o.v. mijn leeftijdsgenoten: als je niet echt gelovig
bent maar je moet van je
ouders naar de kerk gaan
of je communie doen, probeer ze te overtuigen want
een lentefeest en vrijzinnig
denken: dat is toffer!

Michelle

8

Eva

Ik hecht er veel belang aan dat de mensen rondom mij
blij zijn. Als ze verdrietig zijn vind ik dat helemaal niet leuk.
Dan word je er zelf ook een beetje verdrietig van, dus dan
probeer ik ze wat op te fleuren als dat kan. Ik probeer ook
vriendelijk te zijn voor iedereen, ook als ik mensen niet ken.
De vrijzinnig humanistische waarden dagdagelijks in het
achterhoofd te houden probeer ik wel, maar dat lukt niet
altijd even goed. Zoals verdraagzaamheid, als ik boos ben
is dat soms wat moeilijker.
Mijn toekomstdroom is vooral verschillende culturen en
landen zien, hoe ze leven, waar ze leven. Ook een job hebben, zo heb ik geld en kan ik eten kopen om te overleven,
een dak boven m’n hoofd, enz.
Een boodschap die ik graag wil meegeven is: “Wees jezelf
en trek je niets aan van wat anderen over je denken!”
Ik vind ook: Iedereen heeft zijn eigen geloof en dat moet
je respecteren, ik ga niemand proberen te overhalen om
mijn geloof of visie te volgen. Dat moet die persoon voor
zichzelf uitmaken, in wat hij/zij wil geloven.

Activiteiten in de regio

Nieuwjaarsreceptie
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde
Datum zondag 22 januari 2017
Uur 11u
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde,
Galloperstraat 48
Prijs toegang gratis

Het bestuur van het Vrijzinnig Huis Koksijde nodigt al haar leden uit om samen het
glas te heffen op een vredig, gezond en vooral een zéér actief 2017. Programma:
11u: deuren open, 11u30: verwelkoming door voorzitter VHK Marc Van Muylem,
receptie en einde om 13u30. Het is mogelijk om tijdens deze Nieuwjaarsdrink je
lidmaatschap 2017 (€ 10 voor het hele gezin) bij de penningmeester te betalen.

Info Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

38ste dag van het woord, bijwonen van de slotactiviteit
Datum zaterdag 4 februari 2017
Uur van 16u tot 17u30
Organisatie Willemsfonds
Koekelare
Locatie CC Het Spoor,
Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke
- verzamelen op de markt van
Koekelare om 14u45, vertrek
om 15u stipt!

De Dag van het Woord kent een jarenlange traditie in de stad Harelbeke. Op die
dag gaat de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd van de stad door en worden
allerlei evenementen georganiseerd in verband met ‘Het woord’. ’s Avonds is er
de voorstelling ‘De avond van de luistervink’, gebracht door Wouter Deprez en
zielsverwanten.
Prijs: gratis

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

Algemene ledenvergadering met feestmaal
Datum zondag 4 februari 2017
Organisatie Willemsfonds
Veurne-De Panne-Koksijde
Uur nog onbekend
Locatie nog onbekend
Info Eddy Deboyser - 058 41 22 19 - deboyser.eddy@skynet.be

Voordracht ‘Het Pastafarianisme’ door Dhr. Jan Deconinck
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde ism HVV/OVM
Westhoek
Datum vrijdag 17 februari 2017
Uur 20u
Prijs toegang gratis
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48

Het Vliegend Spaghettimonster (oorspronkelijk Engels: Flying Spaghetti Monster
ofwel FSM) is de god van het pastafarianisme (ook wel pastafarisme), de Kerk
van het Vliegend Spaghettimonster, een religie, die opgesteld werd om de
onzinnigheid van creationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen. Ofschoon
aanhangers van het pastafarianisme zich met publicaties en symboliek als echte
gelovigen presenteren, wordt het meestal als een parodie op het geloof in een
god of een 'intelligent design' beschouwd.

Info Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

Algemene ledenvergadering met feestmaal
Datum zondag 19 februari 2017
Uur 10u30
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
Plaats La Rose des Sables,
Gaupinlaan 1 - 8670
Oostduinkerke
Prijs Nog te bepalen

Info Maurits De Picker - O58 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be
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Jaarlijks concert in Brugge
Organisator Willemsfonds
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum woensdag 1 maart 2017
Uur 20u
Locatie Concertgebouw Brugge
- verplaatsing naar Brugge
gebeurt individueel
Prijs vermoedelijk € 36,00, in
eerste rang

Het Symfonie-orkest Vlaanderen brengt ‘Bolero’ - Programma:
- Mathias Coppens: B MAJOR. Creatie
- Edouard Lalo: Symphonie Espagnole
- Alberto Ginastera: Estancia Suite
- Aaron Copland: El Salon Mexico
- Maurice Ravel: Bolero
Dirigent: Adrien Perruchon
Solist viool: Josef Spacek

Info Eddy Deboyser - 058 41 22 19 - deboyser.eddy@skynet.be

Daguitstap naar Brugge met lunch
Datum zaterdag 4 maart 2017
Uur 9u30
Organisator Vermeylenfonds
Koksijde-Oostduinkerke
Plaats Station Koksijde
Prijs Nog te bepalen

Bezoek aan de tentoonstelling ‘A caring eye’. Portretten van fotografe Daniëlle
van Zadelhoff in St.-Janshospitaal en stadsbezoek ‘Brugge alternatief’ met gids
Rik Broucke.

Info Maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

Vertoning documentairefilm ‘How to fall apart’
Organisator huisvandeMens
Diksmuide en huisvandeMens
Brugge
Datum woensdag 8 maart
Uur 19u
Locatie De Grote Post, Oostende

'How To Fall Apart, a true love story' is het opmerkelijke verhaal van Jelle en
Sofie, twee filmmakers. Ze delen een verleden als koppel. Tijdens het maken van
een documentaire over vluchtelingen besluiten ze om de camera op zichzelf te
richten. De ex-geliefden worden personages in hun eigen film. Een inspirerend
verhaal dat toont hoe een depressie toch een positief keerpunt in het leven kan
betekenen. Prijs: 10 euro

Info 051 55 01 60 - diksmuide@demens.nu - 050 33 59 75 - brugge@demens.nu

Op zondag in gesprek met … Fanny Dumarey over
‘Borderline: persoonlijkheidsstoornis, vooroordelen en kansen’
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde ism HVV/OVM
Westhoek
Datum zondag 12 maart
Uur 11u
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs toegang gratis

Het niet kunnen omgaan met de heftige emoties die binnenkomen. In het kort
is dit de omschrijving van Borderline. Helaas zijn we hiermee nog niet uitgepraat
over Borderline, er komt nog zo vreselijk veel meer bij kijken. De spreker is Fanny
Dumarey (Psychologe - Gedragstherapeut) en zij weet er, als gedragstherapeut
en wettelijk erkend psychologe, ons zeker meer over te vertellen.

Info Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

Lezing ‘De mensen maken de stad;
over de toekomst van de stad’ door Dirk Holemans
Organisator UPV Westkust
ism Vermeylenfonds KoksijdeOostduinkerke
Datum donderdag 16 maart 2017
Uur 14u30
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde Galloperstraat 48
Koksijde
Prijs 3 euro voor leden; 5 euro
voor niet-leden (incl. koffie)

Steden zijn de motor voor verandering en ze staan voor de belangrijke vraag
van de 21e eeuw, nl: hoe kunnen ze tegelijkertijd groeien en meer solidair en
ecologisch worden? Toenemende diversiteit, een groeiende kloof tussen rijk en
arm en een steeds grotere ecologische belasting van onze planeet zijn de grote
uitdagingen. Dirk Holemans, coördinator denktank Oikos, brengt een antwoord
op de vraag hoe we komen tot een stedelijkheid met meer aandacht voor o.m.
nieuwe vormen van solidariteit en energievriendelijke woningen voor iedereen.

Info Marc Mortier - 0475 972 198 - marc-mortier@telenet.be
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Historiek ‘Cecilia Veurne’ door Fanny Matsaert
Organisator Willemsfonds
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum dinsdag 21 maart
Uur 20 uur
Locatie Spaans Paviljoen Veurne
Prijs onbekend

De muziekmaatschappij St.-Cecilia werd opgericht op 12 september 1822. De
harmonie had de heilige Cecilia als patrones en nam de kenspreuk ‘amor docet
musicam’ aan, ‘de liefde onderwijst de muziek’. De Koninklijke Harmonie is ook
de oudste maatschappij die Koninklijk is omdat ze Leopold I verwelkomde in
Veurne tijdens zijn intrede in 1831.

Info Eddy Deboyser - 058 41 22 19 - deboyser.eddy@skynet.be

Op zondag in gesprek met …
dhr. Jef Van den Steen over trappistenbieren en de Belgische biercultuur
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde ism HVV/OVM
Westhoek
Datum zondag 26 maart
Uur 11u
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs toegang gratis

Voordracht met als onderwerp de Belgische biercultuur als Immaterieel Cultureel
Erfgoed van de Mensheid. Jef Van den Steen is als bierexpert en microbrouwer
een autoriteit in zijn vakgebied. Hij studeerde brouwerijtechnologie aan de Gentse
hogeschool CTL. Hij is mede-eigenaar van en brouwmeester in brouwerij De
Glazen Toren. Daarnaast is hij redacteur bij De Zytholoog en schrijft hij voor
Bier Passie Magazine en het culinaire tijdschrift Smaak en heeft al verschillende
boeken op zijn palmares.

Info Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

Verkiezing van de meest verdienstelijke leerlingen
Organisator Vrienden van het
GO! Westhoek
scholengroep 28
Datum zondag 26 maart
Uur 10u30
Locatie Theaterzaal Centrum
Ysara, Havengeul 14, 8620
Nieuwpoort
Prijs toegang gratis

‘De Vrienden van het GO! Westhoek houden voor de tiende maal hun viering
‘Meest verdienstelijke leerling’ van de scholengroep 28. Jaarlijks richten we een
prijs in voor de leerlingen die zich op sociaal, maatschappelijk en cultureel vak
verdienstelijk hebben gemaakt in of buiten de school en op wie de directies
terecht fier kunnen zijn. Dit jaar brengen we niet minder dan Theater Excess
met zijn act ‘Manten en Kalle’. Nadien volgt een receptie. Inschrijven vooraf is
gewenst.

Info Annie Decleer - annie.decleer@skynet.be - vriendengo.westhoek@gmail.com

1e QUIZT ’ET kwis
Organisator Vrijzinnig Huis
Koksijde ism HVV/OVM
Westhoek
Datum vrijdag 21 april
Uur deuren: 19u. start: stipt 20u.
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs toegang gratis - deelname
kwis: € 10 per ploeg

Kwisploegen van 4 personen, voorinschrijving € 10 per ploeg, minimum 10/
maximum 15 ploegen. Snel zijn is dus de boodschap. Prijzen in natura (geen
geldprijzen) ALTIJD PRIJS! Graag voor 1 april 2017 je deelname melden via
vanmuylem@skynet.be of via 058 51 90 94
Voorafbetaling: Vrijzinnig Huis Koksijde, BE 81 0012 6878 1824 - Met vermelding:
1e QUIZT ‘ET + naam kwisploeg. Ook zij die niet deelnemen aan het spel maar
van de gezellige sfeer en van de spanning willen meegenieten, kunnen gedurende
het spel rustig een drankje nuttigen aan de bar.

Info & inschrijven Marc Van Muylem - 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

Fotomontage activiteiten Willemsfonds
Organisator Willemsfonds
Datum Vrijdag 31 maart
Uur nog niet vastgelegd
Veurne-De Panne-Koksijde
Locatie Vrijzinnig Huis
Koksijde

Fotomontage van de activiteiten van de laatste 10 jaren ter gelegenheid van 110
jaar Willemsfonds. Voorstelling met een maaltijd.

Info Eddy Deboyser - 058 41 22 19 - deboyser.eddy@skynet.be
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Vrijzinnig Huis Koksijde - PRAATCAFÉ
Elke zondag is de bar van het Vrijzinnig Huis Koksijde open van 11u. tot 13.30u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG HUIS KOKSIJDE
Zo 01 januari 2017

Praatcafé

Zo 08 januari 2017

Praatcafé

Zo 15 januari 2017

Praatcafé

Zo 22 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie 2017

Zo 29 januari 2017

Praatcafé

Zo 05 februari 2017

Praatcafé

Zo 12 februari 2017

Praatcafé

Vrij 17 februari 2017

Voordracht ‘Het enige echte geloof: het Pastafarianisme’

Zo 19 februari 2017

Praatcafé

Zo 05 maart 2017

Praatcafé

Zo 12 maart 2017

Voordracht: Op zondag in gesprek met … ‘Borderline: persoonlijkheidsstoornis
vooroordelen en kansen’

Zo 19 maart 2017

Praatcafé

Zo 26 maart 2017

Voordracht: Op zondag in gesprek met … ‘Trappistenbieren’

Vertoning documentairefilm ‘How to fall apart’
woensdag 8 maart om 19u
De Grote Post, Oostende
Organisatie: huisvandeMens Diksmuide en
huisvandeMens Brugge
Info: 051 55 01 60 - diksmuide@demens.nu - 050
33 59 75 - brugge@demens.nu
Toegang: 10 euro

'How To Fall Apart, a true love story'
Een researchtrip voor een
film over vluchtelingen in
Lesbos loopt spaak. Jelle
zit na een ernstige burn-out
in een complete apathie verzonken en zijn collega Sofie
worstelt nog steeds met het
trauma dat de zelfmoord van
haar moeder heeft veroorzaakt. De twee documentairemakers besluiten de camera op zichzelf te richten.
Jelle en Sofie zijn twee filmmakers met een gedeeld verleden als koppel, die ook elk een eigen drama te verwer-
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ken hebben. Sofie draagt de sporen van een dramatische gebeurtenis uit haar jeugd, wat uiteindelijk ook leidt
tot haar breuk met Jelle. Deze weet na het einde van
de relatie geen blijf met zijn emoties en vlucht in zijn job.
Maar de onhoudbare druk op zijn gemoed en lichaam
duwt hem over de rand van een inzinking. Samen besluiten de twee hun eigen en elkaars gevoelens te confronteren door zelf plaats te nemen aan de andere kant van
de camera.
‘How To Fall Apart’ is het opmerkelijke verhaal van twee
mensen die samen een depressie te lijf gaan met pure
creativiteit. Ze helpen elkaar in het reine te komen met
zichzelf en registreren onverschrokken hun eerlijke gesprekken, persoonlijke overdenkingen en hun dagelijkse doen en laten. Het resultaat is een eigenzinnige film
waarin documentaire, fictie en beeldrijke impressies worden verweven tot een uniek geheel.
Na de vertoning van de film is er een panelgesprek met
vraagstelling uit het publiek, met Dirk Tieleman (journalist), Lieselot Braeckevelt (klinisch psychologe Serruysziekenhuis) en Sofie Hanegreefs (maker van de film).

Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

SPROKKELS uit de voorbije activiteitenkalender
ZONDAG 11 SEPTEMBER 2016
'ONTBIJTBUFFET met BUBBELS'
als start van het najaarsprogramma 2016
Het jaarlijks ontbijtbuffet kent nog steeds een groeiend
succes. Voorzitter Marc V.M. mocht dan ook maar liefst 66
leden verwelkomen die op zondag 11 september 2016 een
beetje vroeger naar het Vrijzinnig Huis kwamen afgezakt
om samen van een lekker en verzorgd ontbijt te genieten.
Bestuurslid Sabine Th. die al jaren deze activiteit onder
haar leiding neemt, kon dit jaar op de steun van vrijwillige medewerkers Françine, Martine, Jacques, Myriam,
Richard, Marc en Denise rekenen zodat ook nu weer alles
piekfijn in orde was.
Naast de sprankelende bubbels, het fris fruitsap, de geurende koffie, de krokante broodjes en koffiekoeken van de
warme bakker, het vers fruit, het hartig en zoet broodbeleg konden de aanwezigen (soms met een beetje geduld)

genieten van een ‘Engels ‘ontbijt, waarbij naast het spiegeleitje, de worst en het spek, de bonen in tomatensaus
en de vers gebakken toast niet mochten ontbreken. Geen
moeite was de ploeg van dienst teveel, waarvoor hartelijk
dank. De barmedewerkers en de afwassers zeker niet te
vergeten.
Bij deze werd de start van een goed gevuld en vooral gevarieerd najaarsprogramma in het Vrijzinnig Huis Koksijde
een succes.

ZATERDAG 1 OKTOBER 2016
Busuitstap '10e VOLKSSPORTROUTE'
Met 36 deelnemers verzamelden we zaterdag 1 oktober
in het Vrijzinnig Huis Koksijde voor de 10e Volkssportroute.
Traditiegetrouw stond ook nu de borrel fris zodat de sfeer
er al meteen in zat.

Bestuurslid François S. had voor deze jubileumuitgave het
‘Heuvelland’ verkend en de nodige afspraken gemaakt.
Hij (be)geleidde ons langs de meest charmante kroegjes en
paden waar spelletjes, drankjes en hapjes ons opnieuw in
de ban hielden.
Naast het ontspannende gedeelte had François de kans
genomen om aan deze (bus) uitstap, in het kader van de
viering 100 jaar Groote Oorlog 14-18, een meer inhoudelijk
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Vrijzinnig Huis Koksijde
moreel karakter te geven. Zo brachten we in Kemmel een
geleid bezoek aan de NAVO Commandobunker.
Uiteraard moesten gedurende de dag de magen gevuld
worden. Hiervoor konden we
’s middags in de ‘Hollemeersch’ te Dranouter terecht waar
we naast een prachtig zicht op het Heuvelland van een
lekker streekmenuutje met stoverij konden genieten en ’s
avonds ‘In de Nieuwen Appel’ te Watou er een lekker ruim
belegde boterham voorgeschoteld werd. Uiteraard beiden
vergezeld van een heerlijk streekbiertje.
Vooraleer na het laatste volksspel de topscores bekend en
extra beloond werden, bedankte voorzitter Marc V.M. in
eerste plaats bestuurslid François S. voor de vlekkeloze
organisatie van deze daguitstap, secretaresse Ylien S.
voor de correcte verwerking van de punten, penningmeester Danie D. voor het financieel beheer, de buschauffeur
voor de veilige busreis en uiteraard alle deelnemers voor
hun fair play en het gezellig samenzijn. Niettegenstaande
volgens hem deelnemen belangrijker is dan winnen, kreeg
toch iedereen een ‘zakagenda 2017’ cadeau waarin we
alvast als 1e VHK -activiteit op zondag 22 januari 2017 de
nieuwjaarsreceptie konden noteren.
De dag vloog zo voorbij en moe maar voldaan namen de
36 deelnemers na een toffe gevarieerde daguitstap en veilige thuisreis rond 22u. afscheid van elkaar.

Niettegenstaande deze 10e Volkssportroute (bus) uitstap
geen vervolg zal kennen, heeft François beloofd dat hij
naar een alternatief zal uitkijken.
François alvast bedankt voor deze toffe dag en vol verwachting kijken we uit naar wat je in 2017 voor ons in petto
hebt??????

ZONDAG 18 SEPTEMBER 2016
Op zondag in gesprek … 'HOE MAAK IK MIJN STAMBOOM OP?' door Dhr. Joeri Stekelorum
De eerbied voor onze familie en onze voorouders eist dat
wij hen beter leren kennen. Zij die beweren «alleen de levenden interesseren mij - de doden behoren tot het verleden» miskennen enigszins zichzelf. Iedereen is immers
erfgenaam, niet alleen van een naam, een faam of materieel erfgoed, maar ook en vooral van fysiologische en psychologische eigenschappen. De drang naar kennis van zijn
eigen verleden is blijkbaar alle mensen aangeboren.
Jouw familiegeschiedenis vertelt het verhaal van je familie,
van één of meerdere generaties of van enkele van je voorouders. Wie waren zij? Waar woonden ze en hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten
en verwachtingen?
De studie van ons voorgeslacht geeft niet alleen persoonlijke voldoening, maar leidt ook tot een sociaal inzicht en
culturele verrijking.
Niet minder dan 67 geïnteresseerden kwamen hiervoor
naar het Vrijzinnig Huis afgezakt om te luisteren naar de
tips en tricks die Joeri Stekelorum ons als voorzitter van
Familiekunde Vlaanderen - regio Westkust, maar vooral als
ervaringsdeskundige, bij de opmaak van een stamboom
kon meegeven.

VRIJDAG 21 OKTOBER 2016
‘LIVE JAZZ’
Gezien het succes van de voorbije vier edities ‘Jazz@
koksijde’ door Piet Van de Craen, was de tijd rijp om een
LIVE jazzoptreden te organiseren. Daar het een organisatie van alle lidverenigingen betrof, konden we met enige
financiële ondersteuning van het Panne Instituut hiervoor
de jazz en bleusband ‘Monsieur Fernand’ contacteren. De
zaalcapaciteit die om veiligheidsreden beperkt werd tot
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100 leidde tot een voorverkoop waarbij alle inkomkaarten
in een mum van tijd uitverkocht waren.
Ook zij die van de heerlijke ‘super’ oesters wilden proeven,
moesten er vlug bij zijn.
Het was een toffe avond en volgens velen voor herhaling
vatbaar!

DONDERDAG 27 OKTOBER 2016
Toneelavond ‘OUWE ROMEO en BELEGEN JULIET’
door het PanTheater
Huiskamertheater PanTheater kwam met slechts drie acteurs: Ann Vanroose (verteller, moeder van Romeo, Belegen Juliet), Hugo Sercu (verteller, prins van Verona, Ouwe
Romeo), Brigitte De Cock (verteller, hertog Paris, voedster,
broeder Lorenzo) naar het Vrijzinnig Huis Koksijde. In het
verhaal van Shakespeare zijn Romeo en Juliet twee hopeloos verliefde pubers die tot vijandige families behoren.
Regisseur Paul Houwen wil met zijn bewerking bewijzen
dat mensen op gevorderde leeftijd op precies dezelfde
wijze verliefd worden als pubers: ze hebben vlinders in de
buik, ze worden heel irrationeel, hoop en wanhoop liggen
dicht bij elkaar, de emoties laaien hoog op. Alleen is het bijzonder grappig als je die ouwe verliefden zo knotsgek ziet
doen. Een 70-tal aanwezigen konden van deze voorstelling
genieten.

ZONDAG 4 DECEMBER 2016
Ontdekkingsreportage ‘KENIA’ door Frank De Leger
Zeker nu de tv de hele wereld bij je binnen brengt, willen
mensen het graag zelf proeven-ruiken-voelen. Maar verre
bestemmingen zijn niet voor iedereen weggelegd.
Voor sommige bestemmingen heb je simpelweg een
spaarpotje nodig of misschien heb je een hekel aan tassen
inpakken en herpakken, puffend over het vliegveld hollen of
je koffers in de auto stouwen, jetlag, stress, cultuurshock
en tot slot ‘ontwenningsverschijnselen’ als je weer thuis
bent.

Frank De Leger schuwt dit alles niet en vindt zijn Afrikaanse
reizen een unieke gelegenheid om van binnenuit een andere samenleving te leren kennen.
Dit alles wil hij graag met iedereen delen. Zijn jaarlijks reisverslag trekt dan ook ieder jaar vele nieuwsgierige trouwe
leden naar het Vrijzinnig Huis.
Tijdens zijn 19e reisreportage nam de spreker de aanwezigen mee op reis naar ‘Kenia’.
Hij belichtte hierbij de leefomstandigheden en leefgewoonten van de Masaï en liet de belangstellenden genieten van
de prachtige beelden over de fauna en flora.
Ook deze activiteit werd net zoals alle vorige een TOPPER
op de activiteitenkalender!

ZONDAG 4 DECEMBER 2016
‘WINTER BBQ’
Traditiegetrouw wordt de reisreportage gevolgd door een
gezellig samenzijn. Deze keer konden de leden zich inschrijven voor een heerlijke winter BBQ. Ook nu waren de
plaatsen beperkt en aldus zéér snel uitverkocht.
Rond 12 uur werd het aperitief aangeboden waarna de 76
deelnemers aan het gevarieerd BBQ buffet mochten aanschuiven en van al het lekkers en de gezellige sfeer konden
genieten.
Als afsluiter van het succesvolle 1e werkingsjaar in ons vernieuwd Vrijzinnig Huis Koksijde was dit alweer een (smakelijke) VOLTREFFER. Voorzitter Marc Van Muylem bedankte
de bestuursleden en medewerkers van het Vrijzinnig Huis
voor hun vrijwillige inzet en alle aanwezigen voor hun trouwe deelname aan het voorbije gevarieerde activiteitenaanbod. Hij lichtte alvast een tipje van de sluier op rond het
geplande voorjaarsprogramma, dat weerom een aantal interessante voordrachten en zelfs enkele nieuwe initiatieven
bevat.

Denise Van der Meiren
medewerker Vrijzinnig Huis Koksijde en HVV/OVM Westhoek

Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94 I Gsm 0498 56 61 30 I vanmuylem@skynet.be
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

quizt ’et
V RI JDAG 21 AP RI L 20 1 7

1e quizt ’et
Kwisploegen van 4 personen - minimum 10
en maximum 15 ploegen. Snel zijn is dus de
boodschap!
Graag vóór 1 april 2017 uw deelname bevestigen via
vanmuylem@skynet.be of via 058 51 90 94

HVV/OVM Westhoek
Joelfeest 2016
“Tijdens een joelfeest wordt midden in de winterkou de terugkeer
van de lente en het licht 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
van warmte en de vruchtbaarheid van de natuur”.
Natuur & Milieu werd dan ook als thema voor de Joelfuif
2016 gekozen. Meer dan 50 leerlingen NCZ kwamen hiervoor op vrijdag 25 november 2016 naar feestzaal De Boare
afgezakt. Zij die in het thema verkleed kwamen, verdienden
een extra drankje maar iedereen beleefde sowieso samen
met de leerkrachten NCZ een tof Joelfeest.

praktisch
deuren: 19 u. - start: stipt 20 u.
locatie: Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48 - 8670 Koksijde
toegang: gratis
deelname quiz: € 10 per ploeg
Contactpersoon: Marc Van Muylem 058 51 90 94
vanmuylem@skynet.be
Voorafbetaling: Vrijzinnig Huis Koksijde
BE81 0012 6878 1824, met vermelding: 1e QUIZT ‘ET +
naam kwisploeg
prijzen in natura (geen geldprijzen) ALTIJD PRIJS !!

Ook zij die niet deelnemen aan het spel maar van de gezellige
sfeer en van de spanning willen meegenieten, kunnen gedurende het spel rustig een drankje nuttigen aan de bar.

Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94 I Gsm 0498 56 61 30
vanmuylem@skynet.be
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Als extra attractie had coördinator Chris Depecker alvast
Klutske met ‘Kinderswingding’ gecontacteerd. Zij zorgden
ervoor dat er heel de avond gejoeld en gefeest werd.
Van joelen, dansen en feesten krijg je dorst en hiervoor
konden de leerkrachten weerom op een aantal trouwe vrijwillige medewerkers rekenen, zodat de kelen op tijd konden gesmeerd worden.
Rond 21u. werden de lichten en muziek gedoofd. Hoogtijd voor de ‘Joelfuifers’ om geschenkjes en koeken in ontvangst te nemen en onder begeleiding naar huis te gaan.
Hoogtijd voor de grote opkuis.
Proficiat aan de leerkrachten voor hun inzet en dank aan
de medewerkers van dienst voor de ondersteuning.
Laat de winter nu maar vlug plaatsmaken voor de lente!

Denise Van der Meiren
medewerker HVV/OVM Westhoek

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon: Anneleen Trogh
Sint Elisabethlaan 26, 8660 De Panne
Tel. 0494 85 12 27 I anneleentrogh@hotmail.com

Lokale vereniging

HVV/OVM Koekelare Diksmuide

Willemsfonds Koekelare

Op 30 november laatstleden zijn de leerlingen niet-confessionele zedenleer uit de basisschool De Lettertuin uit Koekelare weest ijsschaatsen op de ijspiste van het Boudewijnpark in Brugge. Vol spanning werd er reeds wekenlang
uitgekeken naar deze dag. De ruim 35 kinderen met hun
begeleiders beleefden weer een dolfijne namiddag, keerden tevreden naar huis en kijken al verlangend uit naar de
volgende schaatsbeurt.

Het oude jaar is weeral voorbij en het nieuwe 2017 kondigt
zich aan. Voor Willemsfonds Koekelare een nieuw werkjaar
waarbij voor iedereen een gevarieerd programma wordt
aangeboden.
Zoals de traditie het wil starten we op zaterdag 4 februari
2017 met de 38ste ‘Dag van het woord’ in Harelbeke. Op
die dag gaat de prijsuitreiking van de poëziewedstrijd van
de stad Harelbeke door en worden allerlei evenementen
georganiseerd in verband met ‘Het woord’. Het uiteindelijk programma ligt nog niet vast, maar ’s avonds is er wel
een voorstelling van ‘De avond van de luistervink’ gebracht
door Wouter Deprez en zielsverwanten. We houden jullie
verder op de hoogte.
Op dinsdag 21 maart 2017 of op dinsdag 28 maart 2017
(datum ligt nog niet definitief vast) gaat dan in Oostende
het ‘Concert voor Stefaan’ door, als eerbetoon aan de
overleden voorzitter van het provinciaal verbond WestVlaanderen van het Willemsfonds de heer Stefaan Brusseel. Hij was een muziekliefhebber en muziekkenner en
hoe kan hij beter herdacht worden dan door een concert.
Wie wil genieten van een avond licht klassieke muziek is dit
een aanrader. Nadere informatie volgt nog.

Op donderdag 25 mei 2017 vindt in de feestzaal De Balluchon in Koekelare het 48ste lentefeest plaats voor de kinderen uit de gemeenschaps- en gemeentescholen van de
regio Koekelare-Diksmuide-Gistel-Oudenburg. Nog nooit is
het mogelijk aantal aanwezige kinderen zo hoog geweest.
Niet dan 63 komen in aanmerking. Voor de organisatoren
wordt het een harde dobber om dit feest, waar ruim 500
aanwezigen worden verwacht, in goede banen te leiden.

André Laveyne,
voorzitter HVV/OVM Koekelare-Diksmuide

André Laveyne,
voorzitter Willemsfonds Koekelare

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

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

Vorming: Hoe bereiken we andere generaties?
Op zaterdag 28 januari 2017, 10u, komt de Blauwe Fakkelteit naar West-Vlaanderen. Miet Timmers, coördinator van Generatielink, leert ons wat de verschillen
zijn tussen generaties. In deze vorming leer je andere generaties beter kennen
zodat je elkaar beter begrijpt en dus beter kan samenwerken. Ben je vrijwilliger?
Dan leer je ook hoe je andere generaties bereikt en betrekt bij de verenigingswerking. De vorming eindigt met een netwerkmoment. Een vorming bij de Blauwe
Fakkelteit is dus een ideaal moment om nieuwe mensen te leren kennen. Willemsfondser of geen Willemsfondser, iedereen is welkom op deze gratis vorming!
Waar?
VC De Sleutelbrug, Beenhouwersstraat 1-3, Brugge.
Inschrijven? via e-mail naar vorming@willemsfonds.be of bel naar 09 224 10 75.
Meer info over de Blauwe Fakkelteit vind je op www.willemsfonds.be/BlauweFakkelteit
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Boekbespreking

Michel Houellebecq
ONDERWORPEN
Houellebecq incontournable?
Kom je dan sowieso terecht bij de
Franse romancier Michel Houellebecq?
Sommigen onder ons kwamen reeds
eerder in contact met zijn bekendste
roman ‘Soumission’ (in Nederlandse
vertaling ‘Onderwerping’) die vorig
jaar in Frankrijk en er buiten heel wat
stof deed opwaaien. Daarover straks
meer.
Door omstandigheden volgde ik een
andere weg. Aangesproken door de
suggestieve titel ‘Economie is geen
wetenschap. Het bijgeloof van onze
tijd ontmaskerd’ van de hand van
de tijdens de terroristische raid op
Charlie Hebdo vermoorde econoom,
schrijver en journalist Bernard Maris
kwam ik bij Michel Houellebecq terecht. Gewoon omdat Maris in zijn
boek herhaaldelijk uit de romans van
Houellebecq citeert. Interessante
vragen bij en kritiek op onze hedendaagse geglobaliseerde consumptiemaatschappij. Hij ontmaskert als het
ware de economie aan de hand van
de romans van Michel Houellebecq.
Maar diens ‘Soumission’ is uit ander
hout gesneden. Het is een futuristische of misschien ook futurologische roman; de beschrijving van een
mogelijke toekomst (cfr. de destijds
gepubliceerde ‘futuribles’ als des futurs possibles). Inderdaad, de auteur
brengt ons naar het verkiezingsjaar
2030 in Frankrijk en confronteert ons
met de aldaar heersende politieke
cultuur. Om het oprukkende extreem
rechts een halt toe te roepen zijn de
andere partijen verplicht blok te vormen. Ondertussen treedt de Islamis-
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tische (broederschaps) Partij op de
voorgrond.
De sluimerende islam is tot bloei gekomen en traag maar zeker evolueert
men naar een theocratisch regime
onder de leiding van een moslimpresident.
In de roman beleven we de lotgevallen van een Sorbonnedocent, die
wordt weggezuiverd. Turkse toestanden, zou men kunnen zeggen. De
sharia-samenleving doet haar intrede
met alle gevolgen van dien.
Dat men in Frankrijk het erg moeilijk
had en heeft met zulk een vooropgestelde evolutie is evident. De rechtstreekse presidentsverkiezingen maken inderdaad een dergelijk scenario
mogelijk.
Onmiddellijk gevaar voor ons is er zeker niet. Al was het maar dat we de
koning niet periodiek moeten (her)verkiezen. Bovendien is de dreiging van
uiterst rechts in onze contreien veel
minder uitgesproken en zijn er niet direct aanwijzingen dat een belangrijke
moslimpartij op het politieke toneel zal
verschijnen.
Maar een verwittigde samenleving is
van het allergrootste belang. Democratisch verkozen zijn is geen garantie voor een democratisch beleid;
dat leert ons de geschiedenis in het
Duitsland tussen beide wereldoorlogen en thans de toestand in Turkije.
Een democratie moet zich dagelijks
waarmaken.

Daarom is waakzaamheid geboden
en moet duidelijk gesteld worden dat
de burgerlijke wet absoluut de voorrang heeft op welk danig geloofsvoorschrift ook. Wij hoeven dus hier in het
Westen de Verlichting noch de Franse
Revolutie over te doen. Onze humanistische waarden zijn klaar en duidelijk bepaald en moeten voor iedereen
gelden die bij ons woont, verblijft of
zich komt vestigen. Zo is ‘Sharia4Belgium’ een contradictie in terminis,
omdat wij een civiele wet hebben en
willen blijven behouden.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Michel Houellebecq
Onderworpen
Amsterdam 2015
234 p.
ISBN 978 90 295 3861 9

Boekbespreking

Guillaume Van der Stighelen
SAMEN DOOR ÉÉN DEUR
Hoe wij, kinderen van de Verlichting, onze samenleving moeten
beschermen.

De auteur, Guillaume Van der Stighelen, was destijds medeoprichter van
het succesvolle reclamebureau Duval
Guillaume.
In deze publicatie treedt hij naar voor
als ‘noem mij niet (als) katholiek, noch
christen, geen moslim noch jood of
boeddhist en zelfs geen atheïst’.
Alle mensen streven naar vreugde,
vriendschap, gezondheid en voorspoed, zo stelt hij, maar ze zijn het
niet met elkaar eens over de invulling
ervan.
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder en het is noodzakelijk goede afspraken te maken, regels vast
te leggen. Regels opgesteld door de
mensen onder elkaar, met wederzijds
respect af te spreken. Niet opgelegd
in naam van iets ‘bovennatuurlijks’
of opgedrongen door een of andere
heerser; iedere mening heeft recht op
bestaan. Men moet over uiteenlopende meningen kunnen van gedachten
wisselen en vooral luisteren naar de
argumenten van de anderen. Alleen
zodoende kan men bijleren en echte
intelligentie bestaat erin dat men de
redenering van anderen kan volgen.
Dit betekent echter helemaal niet
dat men klakkeloos gedachten overneemt. Neen, in de discussie dient
men telkens zijn mening te uiten en
te verdedigen op basis van stevig onderbouwde argumenten.

perk waarin de geopenbaarde waarheid en de door het gezag opgelegde
gedachten voor iedereen golden naar
De Verlichting (hij gebruikt opzettelijk
de hoofdletter V) die hierin verandering heeft gebracht en de mogelijkheid geschapen voor een seculiere
samenleving.
Hij gaat uitgebreid in op de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens en besteedt veel aandacht
aan de sinds 31 maart 2016 geldende ‘nieuwkomersverklaring’ als bewijs
van de intentie tot daadwerkelijke
inburgering. Beide teksten bevinden
zich in de bijlage van het boek.
Opmerkelijk is ook de op 21 maart
2014 ondertekende ‘Verklaring van
de Vlaamse Overheid en de levensbeschouwingen’ namens de Vlaamse
overheid en in ons land erkende erediensten enerzijds en de niet-confessionele levensbeschouwing anderzijds.
Een leerrijk en aangenaam boek dat
… tot nadenken stemt.
Een aanrader voor elke vrijzinnig humanist, in het bijzonder de leerkrachten NCZ.
Guillaume Van der Stighelen

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Samen door één deur
Hoe wij, kinderen van de Verlichting,
onze samenleving moeten beschermen.
Uitgeverij Lannoo, 141 p.

In zijn boek schetst Guillaume Van der
Stighelen de overgang van een tijd-

D/2016/45/426
ISBN 978 94 014 34805

19

esenteert
r
p
W
Z
V
n
ere
Mens.nu
e
tische Jong
d
is
n
n
a
e
s
m
n
u
e
H
eM
Hujo huizenvand
e
d
t
e
m
g
erkin
in samenw

2017
stellingen
le
e
u
t
c
a
d
n
nde
SO
rd over bra
e
e
t
t
a
, KSO & T
b
e
O
d
S
e
B
g
,
t
d
O
r
S
o
wijs A
duo w
WAT? In e graad secundair onder n telt!
d
e
WIE? Der at de mening van jonger
? Omd
WAAROM

aan de
Doe mee e voorrondes!
ial
Provinc

V.U.: IRENE TASSYNS, ANSPACHLAAN 111 BUS 7, 1000 BRUSSEL

trum
etings Cen
g
nig Ontmo
in
jz
ri
V
Limbur
17
februari 20
lt
Zaterdag 4
3500 Hasse
,
18
at
ra
st
h
ac
b
n
e
A.Rod
eren
Vlaand nhuis
–
t
s
o
O
euze
februari - G
Zaterdag 18 9000 Gent
9,
Kantienberg
ns Brussel
isvandeMe
u
l
h
e
t
e
s
h
s
u
0
Br
13u0
22 februari,
Woensdag
00 Brussel
10
,
17
e
ar
u
sq
e
tt
Sainctele
eren
Vlaand
West – aart - VC Mozaïek
8m
Woensdag
0 Kortrijk
at 15A, 850
ra
st
ie
e
rl
ve
O
bant
s – Bra
ucheron
Vlaam
OC R. Mo
V
rt
aa
m
8
orde
Woensdag
1800 Vilvo
rsstraat 21,
e
ld
e
G
s
n
Fra

rpen
Antwe
15 februari
Woensdag
rpen
hool Antwe
AP Hogesc

Debat- jd
i
wedstr
voor nige
vrij-zin n
e
jonger

Parlement
:
elp Vlaams
h
c
S
e
Fina18le
D
l
a
maart - Za
ssel
Zaterdag
, 1000 Bru
6
8
g
e
w
se
n
Leuve

Inschrijven via WWW.DEBATWEDSTRIJD.BE

WIN
MOOIE
P R I J Z E N!

Vrijheid voor vrijzinnig humanisten vervat in een gedicht en een lied

Recht op vrije meningsuiting

Lied: 'De gedachten zijn vrij'
De gedachten zijn vrij
Wie raadt ze daarbinnen?
Zij dansen voorbij
Als nacht'lijke schimmen
Geen mens kan ze naken
Geen jager ze raken
Laat wezen wat zij:
De gedachten zijn vrij!
Ik denk mij wat ik wil
In heimlijke dromen
Haar zoetheid laat ik stil
Mijn harte doorstromen
Mijn wens en begeren
Kan niemand mij weren
Laat wezen wat zij:
De gedachten zijn vrij!
En spert men mij geboeid
In duistere toren
Hun zorgen en moeit'
Gaan alle verloren
Gedachten als vuren
Doen storten de muren
En zold'ring daarbij!
De gedachten zijn vrij!
Daarom wil ik immer,
de zorgen verjagen,
en zal mij ook nimmer
met spoken meer plagen
Men kan toch daar binnen,
steeds lachen en minnen
en denken, wat ook zij:
de gedachten zijn vrij!

Recht op vrije meningsuiting,
dat betekent, heel normaal,
dat je niet de hele dag hoeft
lopen letten op je taal;
dat je hardop durft te praten
in de tram of in de trein,
over wat je stom of slecht vindt,
zonder bang te hoeven zijn.
Recht op vrije meningsuiting,
dat betekent, heel gewoon,
dat er niet wordt meegeluisterd
naar je eigen telefoon;
dat je in de krant kunt schrijven:
'de regering maakt me kwaad',
zonder dat je daar meteen voor
de gevangenis in gaat.
Recht op vrije meningsuiting,
dat betekent ook het recht
om te demonstreren, dat je
voor je idealen vecht;
door de straat te mogen opgaan
met een spandoek of een bord,
zonder dat je door agenten
in elkaar geslagen wordt.
Recht op vrije meningsuiting,
daar is niks bijzonders aan
in een land waar dat soort dingen
allemaal zijn toegestaan.
En dus sta je raar te kijken,
wanneer iemand je vertelt,
dat in meer dan honderd landen
helemaal dat recht niet geldt.
Recht op vrije meningsuiting
heeft nog lang niet iedereen
en voordat het zó ver zijn zal
daar gaan jaren overheen.
Maar al kun je al die mensen
dan niet helpen aan dat recht,
toch helpt het allicht een beetje,
wanneer je er wat van zégt.

Dit lied is terug te vinden op youtube via zoekopdracht
'de gedachten zijn vrij'
uit: Poster Amnesty International, 1997.
Schrijver: Jan Boerstoel
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In de kijker

In de kijker
Marc Vanden Bussche, burgemeester van Koksijde

“Wel, ik heb dat opgeschreven hé hier (haalt een boek van
de kast). Dat is een hele familiekroniek (lacht).”

met mijn ambt als burgemeester. Ik heb dat een jaar of tien
gedaan, die combinatie van
beide jobs.”

“Ik ben in de eerste plaats vader van vijf kinderen en grootvader van evenveel kleinkinderen. Een groot gezin! Ik verloor mijn eerste vrouw aan borstkanker toen ze 36 jaar
was. Ik bleef achter met Sarah, Elke en Pieter-Jan, mijn
drie oudste kinderen. Een tijdje later leerde ik mijn huidige
vrouw kennen, met wie ik twee kinderen heb: Louise en
Simon, die intussen ook al 22 en 20 jaar zijn.

“Mijn politieke carrière is begonnen in ’82 als gemeenteraadslid. Ik zat toen in de oppositie, en misschien
was dat toen niet slecht, want ondertussen had ik de tijd
en de ruimte om mijn beroep uit te bouwen. Pas in ’95
ben ik burgemeester geworden van Koksijde, een ambt
dat ik sindsdien onafgebroken uitoefen, al meer dan 20
jaar lang.”

Al mijn kinderen komen goed overeen. Ik vind dat ik goed
geslaagd ben als familieman, daar hecht ik veel waarde
aan trouwens. Als je vijf kinderen hebt, dan steek je daar
sowieso veel energie in. Het is altijd iets, je verveelt je nooit
(lacht)!”

Dat is een zeer rijk gevulde carrière!

Vertel eens iets over jezelf.

“Daarnaast ben ik beroepshalve altijd notaris geweest.
Ik heb rechten gestudeerd aan de Universiteit Gent, met
daarna een specialisatie in notariaat aan de VUB, een vrijzinnige universiteit nota bene! Toen die studie voltooid was,
heb ik nog een jaar een master degree in internationaal
handelsrecht gevolgd aan de universiteit van Exeter, in Engeland. Dat was in de jaren ’70, vóór er sprake was van
studeren via Erasmus!”
“Toen ik afstudeerde ben ik bij m’n vader aan de slag gegaan. Vroeger had hij altijd gewerkt als advocaat in Diksmuide. In 1959 werd hij notaris in Alveringem, begin de
jaren ’60 startte hij zijn notariaat in Koksijde. We werkten
een tijdlang samen, maar in ’82 volgde ik hem uiteindelijk
op toen hij met pensioen ging.”
“Ik ben heel m’n carrière notaris geweest, tot in 2009,
waarna ik het notariaat overliet aan mijn collega Peter De
Baets. Ik had veel werk als notaris, ik denk dat ons kantoor
één van de grootste van Vlaanderen was. Het was keihard
werken. Als de mensen me nu vragen of ik veel werk heb
als burgemeester, moet ik altijd zeggen dat het nu beter
gaat dan vroeger, toen ik het notariaat nog combineerde
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Marc Vanden
Bussche

“Wel ja, dat mag je zeker zeggen (lacht)! Maar goed, ik ben
nu 66 jaar en ik ben altijd content dat ik nog iets te doen
heb. Ik kan me niet inbeelden dat ik elke dag zou opstaan
zonder activiteiten op mijn agenda, ik zal me nog niet settelen in mijn oude dag. Op pensioen zijn, toertjes gaan rijden met de fiets, rusten … Het is allemaal nog niet aan mij
besteed, ik moet bezig zijn! Mijn vrouw is 22 jaar jonger
dan ik, ze heeft ook liever dat ik nog actief bezig ben, ze
zegt dat ik daar deugd van heb (lacht).”
“Bij de volgende verkiezingen zal ik 68 jaar zijn. Niets houdt
me tegen om nog eens te gaan voor de burgemeesterssjerp!”
Heb je ook hobby’s?
“Ik schrijf graag. Ik heb samen met Thierry Deleu mijn biografie geschreven: “1661 - dum spiro, spero”. Zolang er
leven is, is er hoop. Voor veel mensen is dat de realiteit, je
mag nooit opgeven. Die 1661 verwijst naar het feit dat ik
61 jaar was toen het boek uitgegeven werd en dat ik woon
in huisnummer 16.”
“Met mijn tweede boek ben ik 10 jaar bezig geweest: “Leven en dood in Koksijde en Veurne-Ambacht”, een chronologie van de gebeurtenissen tijdens WO I in mijn gemeente
en De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Vorig jaar heb ik dat

In de kijker

boek uitgegeven, en ondertussen is het uitverkocht. Daar
ben ik toch wel trots op.”
“Op dit ogenblik schrijf ik niet. Mijn inspiratie is wat opgedroogd (lacht)! Het is ook een heel tijdrovende hobby, met
mijn vorige boek ben ik quasi dag en nacht bezig geweest,
ook tijdens de vakanties. Het is een levenswerk, een heel
lijvig boek, waar ik veel positieve reacties op gekregen heb.
Nu laat ik mijn pen even aan de kant liggen.”
Je bent nu al zolang burgemeester. Vind je jezelf een
geboren leider?
“Als je kandidaat bent voor zo’n ambt, dan moet je vanzelfsprekend over leiderschapskwaliteiten beschikken. Maar
uiteindelijk is het aan de mensen om daarover te oordelen,
daar kan ik me niet over uitspreken.”

In Koksijde moeten we ons onderscheiden door cultuur en
sport, dat zijn de terreinen die wij aan de kust willen bezetten, daarvoor komen toeristen naar hier.”
Zijn er dingen waarvan je zegt: dat kon beter of dat zou
ik graag nog willen verwezenlijken?
“Mijn ervaring zegt dat als je moet wachten op het ultieme
en beste project, je uiteindelijk niks realiseert. Ik zou nu
durven zeggen dat bij de bouw van bepaalde projecten er
meer aandacht moest zijn voor dit of dat. Maar dat geldt
voor elk bouwproject. Als mensen een huis bouwen, en ze
wonen er een tijdje in, dan merken ze plots ook dat er hier
of daar een stopcontact teveel of te weinig in de muur zit.
Als je niks doet, kan je ook niks fout doen natuurlijk.”
Er is in Koksijde een heel mooi Vrijzinnig Huis. Ik weet
dat je je daar heel erg voor ingezet hebt. Van waar die
betrokkenheid?

Wat zijn goede leiderschapskwaliteiten?
“Ik denk dat je een goeie motivator moet zijn voor de mensen waarmee je samenwerkt. Hen positief benaderen,
schouderklopjes uitdelen, hen stimuleren om het beste van
zichzelf te geven. Ik ga rechtvaardig om met mijn medewerkers, dat weten ze. En bovenal moet je goed kunnen
delegeren, niet overal je neus insteken.”
“Ik vind het belangrijk dat de mensen weten dat ze hier
kunnen binnenkomen en dat ik naar hen ga luisteren, dat
we samen naar een oplossing kunnen zoeken voor eventuele problemen.”
“Als je zolang burgemeester bent, heeft dat als voordeel
dat je op den duur eigenlijk al je medewerkers zelf hebt
kunnen kiezen. Zo is er een goed geoliede machine ontstaan die snel en efficiënt werk levert.”

“Ik ben fier op mijn inzet voor de vrijzinnige gemeenschap
in Koksijde. Ik ben burgemeester van elke Koksijdenaar,
los van gelijk welke levensbeschouwing. Ik noem mezelf
katholiek, maar ik heb een dochter die vrijzinnig is, net als
een paar van mijn kleinkinderen. Zij hebben trouwens hun
Lentefeest gevierd!”
“Ik heb het ook zien evolueren. Mijn oudste dochter Sarah
is nu 38 jaar. Toen zij als kind naar de gemeenteschool van
Koksijde ging, zaten er in haar klasje misschien 4 of 5 kindjes die zedenleer volgden. Nu is dat de overgrote meerderheid. Het is dan ook logisch dat onze gemeente investeert
in die vrijzinnige gemeenschap.”
“Ik heb trouwens heel goeie vrijzinnige vrienden hier! (lacht)”
Wat is jouw levensmotto?

Ik heb de indruk dat je best tevreden bent over de weg
die je afgelegd hebt.

“Ik ben een tevreden mens.”

“Ja, eigenlijk wel. De doelen die we op voorhand gesteld
hadden, zijn behaald. Koksijde moest de sprong naar de
21ste eeuw maken, een complete imagoverandering drong
zich op, er moesten grote infrastructuurwerken uitgevoerd
worden. Zo hebben we een prachtig gemeentehuis en
casino gebouwd. Er kwam een nieuw cultuurcentrum, en
ondertussen spelen we een belangrijke rol op cultureel vlak
hier in de Westhoek. Naast het cultuurcentrum kwam er
een nieuwe bibliotheek. Al die infrastructuur is verbonden
door een ondergrondse parkeerruimte. Dat was één grote
realisatie. Daarnaast investeerden we ook in het gemeentelijke golfterrein met 27 holes, ook een groot project!

Dankjewel voor het fijne gesprek!
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Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 90 94
Gsm 0498 56 61 30
vanmuylem@skynet.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 41,
8620 Nieuwpoort I Tel. 058 23 60 56
Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be

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

Vrienden van het GO! Westhoek
contactpersoon: Annie Decleer
14e Artilleriestraat 7
8600 Diksmuide
Tel. 051 50 15 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

HVV/OVM Westhoek
contactpersoon:
Anneleen Trogh
Sint Elisabethlaan 26
8660 De Panne
0494 85 12 27
anneleentrogh@hotmail.com

HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
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
marc-mortier@telenet.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

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

Panne Instituut

