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Beste lezer

U bent in het bezit van de gloednieuwe uitgave        
‘de Sprokkel’.
Een oude droom wordt werkelijkheid.
Een eigen tijdschrift voor de Westhoek.
Dit vertellen we toch met enige fierheid!

Dit 3-maandelijks blad zal u op de hoogte houden van de vrijzinnige activit-
eiten die zich in uw regio aanbieden.
De kalender die u hiervan in kennis brengt - die u voorheen via post of mail 
ontving -vindt u nu als ‘centerfold’.
De coördinatie ligt in handen van het huisvandeMens Diksmuide terwijl de 
financiële input van IMD (Instelling Morele Dienstverlening) West-Vlaanderen 
komt.
Het is onze vurige wens met dit blad alle leden van de vrijzinnige lidvereni-
gingen te bereiken. U vindt in dit eerste nummer een voorstelling van deze 
verenigingen. Zo krijgt u vast een klare kijk op de verschillende doelstellingen.
We zullen pas tevreden zijn wanneer gevraagd wordt naar de volgende uit-
gave van ‘de Sprokkel’!
Dit zou meteen betekenen dat wij nuttige en bruikbare informatie verstrekken.
Het ligt in mijn bedoeling via dit editoriaal dan ook telkens de actualiteit te 
toetsen aan de vrijzinnige levensbeschouwing die wij nastreven.
Uw inbreng is dan ook van grote waarde. Aarzel niet uw bedenkingen, sug-
gesties en/of probleemstellingen aan ons door te spelen. Een boeiend en 
leeswaardig tijdschrift kan enkel groeien door de samenwerking van velen. 
Vandaar dat we graag de nieuwtjes uit de verschillende verenigingen willen 
‘sprokkelen’.

Het komt dus ook op u aan!

Bob Rossel
voorzitter VOC Westhoek

Het nieuw 
tijdschrift 
mag er zijn...

Editoriaal



ACTUEEL

Het Vrijzinnig Humanisme gaat de maatschappelijke uitdaging aan 

In een tijd waarbij de wereldvraagstukken in twijfel worden getrokken, waar gezinssituaties in krantenverslagen hun ding 
vinden en het maatschappelijke debat te weinig gevoed wordt, blijven de vrijzinnig humanisten zich manifesteren in de 
Westhoek. Sinds de komst van een Centrum Morele Dienstverlening, nu het huisvandeMens genoemd in Diksmuide, heb-
ben de vrijzinnig humanisten in Koksijde en omgeving hun krachten nog meer gebundeld om de hedendaagse maatschap-
pelijke thema’s en vraagstukken, waar zowel ouderen maar ook jongeren mee geconfronteerd worden, onder de loep 
nemen. De doelstelling is dan ook dat elk huisvandeMens een open ontmoetingspunt is, een baken voor het praktisch 
vrijzinnig humanisme en er vooral is voor de mens die mensen nodig heeft.

Wij werken vanuit een vrijzinnig humanistisch  mens -en maatschappijbeeld. Hiermee willen wij onze levensbeschouweli-
jke visie die staat voor respect, gelijkwaardigheid, menselijkheid en verdraagzaamheid, vertrekkend van de persoonlijke 
invulling, aan een kritische geest onderwerpen. Het vrijzinnig humanisme richt zich zowel naar jongeren als naar ouderen.
Het aanspreekpunt voor de jongeren zijn vooral de leerkrachten in het officieel onderwijs die de les niet conventionele 
zedenleer onderrichten in zowel  de basis- als secundaire afdeling in de gemeentescholen en het GO! hier in de regio.
De leerlingen  van het basisonderwijs  kunnen dan ook via de Oudervereniging voor de Moraal (OVM) deelnemen aan het 
Lentefeest voor 6 jarigen, als aan het Feest Vrijzinnige Jeugd voor de 12 jarigen.
Voor de ouderen onder ons zijn er vooral de bijeenkomsten ingericht door zowel het Vrijzinnig Ontmoeting Centrum (VOC) 
in Koksijde, als door het Humanistisch Vrijzinnig Vormingwerk, het Willemsfonds, het A.Vermeylenfonds, de Oudervereni-
ging voor de Moraal, de Hvv/Zahir gespreksgroep, de Vrijzinnige Koepel Westhoek, Uitstraling Permanente Vorming in 
samenwerking met de lidverenigingen en het huisvandeMens.

Ook kunnen personen die erom vragen beroep doen op de vrijzinnig humanistisch consulent (voorheen moreel consulent 
genoemd) die mensen bij hun vraagstelling een luisterend oor kunnen bieden. Dit kan zowel persoonlijk thuis als in het 
huisvandeMens als in een ziekenhuis of rustinstelling. Ook bestaat de mogelijkheid om aan belangrijke momenten in het 
leven, zoals bij een afscheidsplechtigheid, geboorte en huwelijk, een vrijzinnig karakter te geven.
Momenteel is er iedere woensdagnamiddag een vertegenwoordiger van de vrijzinnige gemeenschap bereikbaar in het 
sociaal huis van het OCMW in Koksijde.
Om onze leden en geïnteresseerden beter te informeren is er vanaf nu een 3-maandelijks vrijzinnig tijdschrift onder de 
noemer ‘De Sprokkel’.
Het aanbod van onze vrijzinnige verenigingen is enorm, wij willen dan ook zoveel mogelijk inspanningen leveren om het 
vrijzinnig humanisme en de vrijzinnige humanistische gemeenschap te doen groeien en te versterken.
Onze doelstelling is dan ook verbinden – versterken – groeien.

Dit willen wij dan ook invullen door:

onze jongeren op levensbeschouwelijk vlak te ondersteunen
een gastvrij vrijzinnig humanisme aan te bieden waar je welkom bent
te bouwen aan de vrijzinnig humanistische gemeenschap
vrijzinnig humanistische plechtigheden actief stimuleren
een vrijzinnig humanistische begeleiding aanbieden, “als je ons nodig hebt, zijn we er”

bron: persbericht 2-3-2012 van Marc Van Muylem, coördinator begeleidingsgroep HVDM Diksmuide - tekst integraal als artikel 
opgenomen in Het Wekelijks Nieuws West
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ACTUEEL

Nieuwe website vrijzinnige     
gemeenschap 
West-Vlaanderen

Vrijzinnig, humanistisch, mensen nu, 
West-Vlaanderen, activiteiten, dien-
sten, nieuws ?!

Dit zijn de kernwoorden waarmee 
we de langverwachte komst van de   
nieuwe provinciale website 
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be 
inluiden. Dit kanaal - op 1 juni online - is 
een informatiebron over en voor onze 
gemeenschap, ons gedachtegoed, 
onze diensten en onze activiteiten en 
tegelijk een belangrijk promotiemiddel 
om het ruime publiek kennis te laten 
maken met de georganiseerde vri-
jzinnigheid. Via de website wordt het 
vrijzinnig landschap in kaart gebracht 
waarbij een samenhang tussen de ac-
toren zichtbaar is. 

Het is een veelomvattende website: 
onder de rubriek ‘vrijzinnigheid bij jou 
in de buurt’ vind je eigen pagina’s van 
de huizenvandeMens, vrijzinnige cen-
tra en verenigingen en een zoekfunc-
tie om de vrijzinnigheid te vinden op 
postcode. Verder is de activiteitenk-
alender een belangrijk onderdeel: de 
vele activiteiten die er zijn binnen de 
gemeenschap in de provincie komen 
alle samen op een kalender en zijn 
op die manier vlot te raadplegen door 
een ruim publiek. Je vindt er ook het 
laatste nieuws over de gemeenschap, 
themapagina’s rond plechtigheden en 
informatieve pagina’s over diensten en 
vrijzinnige West-Vlamingen in de kijker.  

bron: bericht van 
Lieve De Cuyper 
communicatieverantwoordelijke 
vrijzinnige gemeenschap 
West-Vlaanderen

Consulent Ylien Strubbe van het huisvandeMens 
Diksmuide nu ook te raadplegen in het sociaal 
huis Koksijde 

Ylien Strubbe van het huisvandeMens Diksmuide heeft voortaan een zitdag 
in het Sociaal Huis Koksijde op de Ter Duinenlaan 34. Dit op woensdag-
namiddag van 13u30 tot 16u00. Ylien is vrijzinnig humanistisch consulent 
voor het huisvandeMens wat betekent dat iedereen die het wenst bij haar 
terecht kan voor informatie, een luisterend oor en de viering van belangrijke 
momenten in het leven.

In het huisvandeMens Diksmuide in de Esenweg 30 werkt naast Ylien nog 
een consulent. Wie dat wenst kan daar terecht van maandag tot vrijdag, 
van 9u tot 17u. Maar Ylien ruilt dus nu een vaste namiddag Diksmuide in 
voor Koksijde om zo meer mensen te bereiken. Voor mensen uit de regio 
Koksijde zal de stap zo sneller gezet zijn. 

Wat vrijzinnig humanistische begeleiding betreft: in Koksijde kan je daarover 
meer informatie bekomen maar de consulent verwijst je door naar het huis-
vandeMens Diksmuide voor de begeleiding.  

bron:  persbericht 9-3-2012 van Lieve De Cuyper - uitgebreide tekst integraal als 
artikel opgenomen op www.westhoek.be

Het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek 
in Koksijde vond bij Sociaal Huis nieuwe locatie 
voor zijn activiteiten 

Het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek (VOC Westhoek) is voortaan 
op 2 locaties actief: in het cultureel centrum Taf Wallet in de Veurnelaan te 
Koksijde waar het over een bar en vergaderzalen beschikt en in het Sociaal 
Huis op de Ter Duinelaan te Koksijde waar het de zaal ‘De Brug’ mag ge-
bruiken voor zijn activiteiten.    

Bob Rossel: “In het cultureel centrum in de Veurnelaan beschikken wij over 
een cafetaria en over een ruime en goed uitgeruste vergaderzaal, waar, na 
afspraak, vrijzinnige, ideologisch verwante en pluralistische verenigingen 
welkom zijn. Daarnaast is er een grote polyvalente zaal die kan gebruikt 
worden voor activiteiten, tentoonstellingen en vrijzinnige plechtigheden. 
Maar voortaan zullen onze activiteiten vrijwel allemaal doorgaan in zaal De 
Brug van het Sociaal Huis, wat een uitstekende locatie is. We zijn blij dat we 
in het Sociaal Huis een partner gevonden hebben.” 

bron:  persbericht 16-3-2012 van Lieve De Cuyper - uitgebreide tekst integraal als 
artikel opgenomen op www.westhoek.be en deels in De Zondag en in Het Nieuws-
blad 30-3

4



De kijk van...
Nele

Hij: “Zeg eens 6 cijfers tussen 1 en 45!”
Ik kijk verbaasd op: “Euh…”
Hij: “Allez, komaan, ik heb een lottoformulier gehaald. Vanavond 
kan je 3 miljoen euro extra winnen. We gaan erbij zijn, ik voel het!”

Zijn naïef enthousiasme werkt op mijn lachspieren. Ik vraag 
wat hij dan van plan is met al dat geld dat hij zal winnen. 
Zijn ogen blinken. Hij wil zeker en vast die belachelijk dure 
koersfiets, en een nieuwe auto, op reis naar een verre tropi-
sche bestemming, en een eigen stekje in een wereldstad… 
En de oprit van ons huis zou hij ook 
aanleggen, of beter gezegd, laten 
aanleggen, want voor dat geld kan 
je al eens een stielman onder de arm 
nemen. Ik draai eens met mijn ogen 
en hou me verder bezig met het vul-
len van de wasmachine. Winnen 
met de loterij, het is het verste van 
mijn nuchtere gedachten op een za-
terdagmiddag. We moeten immers 
nog boodschappen doen, we moe-
ten nog een bezoekje brengen aan 
ons pasgeboren nichtje ook, en wat 
zullen we in godsnaam weer eens 
klaarmaken voor het avondeten? 
Geen tijd dus voor lucratieve dag-
dromen. En toch…
’s Avonds plof ik neer in de zetel en 
stel ik mezelf de vraag: wat zou ik doen met zoveel geld? 
Een kast vol nieuwe schoenen kopen, is het eerste wat in 
me opkomt. Oh ja, zo’n prachtig paar hakken van Loubou-
tin of perfecte custom made sneakers. Zucht. In gedach-
ten gaat de Imelda Marcos in mezelf even helemaal loos… 
Maar los van alle materiële wensen, denk ik daarna aan wat 
ik écht nodig heb, wat ik écht zou kunnen gebruiken. Het 
antwoord is: tijd. Tijd, om eindelijk eens die razend interes-
sante avondcursus te gaan volgen. Tijd, om minstens twee 
keer per week aan de conditie te werken (omdat het van 
moeten is, niet omdat ik zo’n sportief type ben). Tijd, om 
met de zoon te gaan fietsen, te voetballen in de tuin, of om 
hem zelf af te halen van school. Tijd, om gewoon even niets 
te doen, een boekje te lezen, koekjes te bakken, of om 
eindelijk die ingewikkelde muursticker te plakken. Gewoon, 
tijd om leuke dingen te doen, dingen die ik wil doen.
Gebrek aan tijd, het is een ziekte van deze tijd. En mis-

schien ook van mijn leeftijdscategorie. Want allemaal zijn 
we zo druk bezig met onze job, het (ver)bouwen van een 
huis, en het krijgen en opvoeden van kinderen, dat er nau-
welijks tijd overblijft voor onszelf. In de ratrace van het le-
ven hollen we elkaar in ijltempo voorbij. Een gedachte die 

mij niet bijster gelukkig maakt, inte-
gendeel. Wat mij bij de volgende ge-
dachte brengt: willen we gewoon niet 
té veel? Is gewoon niet genoeg? Moet 
ons leven een aaneenschakeling zijn 
van vanalles en nog wat? Staat een 
overvolle agenda synoniem voor een 
kwaliteitsvol en gelukkig leven? 
In gesprekken met vriendinnen valt 
het op hoe not done het is om toe te 
geven dat je tijd hebt. Oh neen, veel 
liever slaan we elkaar om de oren met 
ons steeds weerkerende motto ‘druk-
drukdruk’. Wie tijd heeft is een sukkel, 
want die heeft niets beters te doen. 
Wel, eigenlijk wil ik graag die sukkel 
zijn, heel graag zelfs, want ik ben het 
moeten een beetje moe, en veel liever 

zou ik me wat meer gaan bezighouden met het willen. Maar 
dan dringt een nieuwe vraag zich op: waar ligt de grens 
tussen iets moeten en iets willen? 
Die zaterdagavond in de zetel krijg ik mijn gedachten maar 
moeilijk gesust. De tijd, ongrijpbaar en moeilijk te definiëren, 
houdt mij meer dan ooit bezig…

Nele Deblauwe is vrijzinnig humanistisch consulent bij 
het huisvandeMens Ieper

’s Avonds plof ik neer 
in de zetel en stel ik 
mezelf de vraag: wat 
zou ik doen met zo-
veel geld?
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Uitgelicht

Ongeveer 81,8% van de mid-

delen die de verschillende over-

heden besteden aan levens-

beschouwingen, gaan naar de 

katholieke kerk. Als we de finan-

ciële middelen voor pensioenen 

en patrimonium mee verrekenen, 

komen we aan een percentage 

van 85,8%.  

Kerkfinanciering in vraag 
De katholieke kerk is in crisis. Na de aanhoudende onwe-
tenschappelijke beweringen van allerlei bisschoppen en 
kardinalen over thema’s als condoomgebruik, homofilie, 
pedofilie en abortus, is de malaise van het kindermisbruik 
binnen de kerk voor velen de druppel die de emmer doet 
overlopen. Er is duidelijk iets mis met het instituut, en niet 
met haar basis. Beiden vervreemden van elkaar. Daarom 
moeten we dit cruciale moment aangrijpen om grondig na 
te denken over de financiering van dat instituut en, bij uit-
breiding, over de financiering van alle levensbeschouwin-
gen in België. 
Want het huidige systeem zit niet eerlijk in elkaar. Zo is de 
Rooms-Katholieke Kerk de enige levensbeschouwing die 
gefinancierd wordt op basis van het aantal inwoners – per 
3000 inwoners kan er een parochie worden opgericht – en 
niet op basis van haar reële sociologische basis. Ongeveer 
81,8% van de middelen die de verschillende overheden 
besteden aan levensbeschouwingen, gaan naar de katho-
lieke kerk. Als we de financiële middelen voor pensioenen 
en patrimonium mee verrekenen, komen we aan een per-
centage van 85,8%. Ondanks de sociologische realiteit die 
leert dat het aantal katholieke gelovigen veel en veel lager 
ligt. Het is een fundamentele schending van het gelijkheids-
beginsel dat één levensbeschouwing wordt gefinancierd 

De scheiding van kerk en staat in België: HVV pleit 
voor een ander systeem van kerkfinanciering
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Uitgelicht

op basis van loutere bevolkingsaantallen, terwijl andere le-
vensbeschouwingen hun werkingsmiddelen verkrijgen op 
basis van een afdoend aantonen van aanwezigheid in de 
samenleving. Maar wie het systeem goed analyseert, ziet 
nog meer fouten. Zo kan men vaststellen dat momenteel 
vier strekkingen van het christendom worden gefinancierd: 
de katholieke, de protestantse, de orthodoxe en de angli-
caanse. Maar ondertussen dwingt men de moslims wel om 
zich te organiseren binnen één Moslimexecutieve, met alle 
problemen van dien. Iedereen weet immers dat er binnen 
de islam ook meerdere rechtsscholen bestaan en dat het 
ook al niet erg botert tussen de Marokkaanse en Turkse 
moslims in die Executieve. Dezelfde situatie kan zich voor-
doen bij de boeddhisten, waaraan nu gevraagd wordt om 
één Raad te vormen, terwijl de Mahayana- en de Therava-
dastrekking toch uiteenlopende boeddhismen belijden.

De huidige regeling is het resultaat van een historisch com-
promis, dat dateert uit een periode dat de katholieke kerk 
nog een quasi-monopolie had op geloof. Bovendien is het 
een anachronisme dat de Belgen nog steeds herstelbe-
talingen doen voor de confiscatie van kerkgoederen door 
Franse revolutionairen in de 18de eeuw. Het systeem is dus 
historisch gegroeid, maar er is geen enkele reden meer om 
dit voorbijgestreefde model aan te houden.

HVV wil zeker bijdragen aan het debat over alternatieven. 
Een mogelijk alternatief voor de belastingbrief, is het tel-
len van de levensbeschouwelijke gemeenschappen via de 
zesjaarlijkse provincieraadsverkiezingen. In tegenstelling 
tot de belastingbrief garandeert het geheim van de verkie-

zing volledige anonimiteit. Net zoals bij verkiezingen kun-
nen mensen dan eventueel blanco stemmen. In dat geval 
wordt het percentage blancostemmen afgetrokken van 
de globale financieringspot. Zo vermijden we dat de glo-
bale pot alsmaar blijft toenemen en dat het systeem op 
zijn eigen grenzen vastloopt. Want vandaag zijn er zeven 
levensbeschouwingen erkend (zes godsdienstige en één 
niet-confessionele). De erkenning van de boeddhisten als 
tweede niet-confessionele gemeenschap is ook al in kan-
nen en kruiken en naar verluidt werken ook de hindoes en 
de Armeense orthodoxen aan hun erkenningsaanvraag. 

Naast het systeem van financiering van de levensbeschou-
wingen via het Ministerie van Justitie, bestaat er ook een 
navenant financieringssysteem voor de temporalia. Dit zijn 
de gebouwen en dagelijkse werkingsmiddelen van de le-
vensbeschouwingen. Ook hier dringt een verandering zich 
op. Ook hier zitten we met een archaïsch systeem dat we 
danken aan Keizerlijk Decreet dat Napoleon in 1801 afsloot 
met paus Pius VII en waarvoor de Belgen nog steeds af-
dragen, ook al zijn ze niet gelovig. De gemeenten zijn nog 
steeds verplicht om de tekorten van de kerkfabrieken bij 
te passen, net zoals de tekorten van de kathedrale kerk-
gemeenschappen, de orthodoxe kerken, de joodse en de 
islamitische moskeeën door de provincies moeten worden 
bijgepast. De kerkfabrieken kosten de gemeenten jaarlijks 
verschrikkelijk veel geld en controle is er nauwelijks. Ik stel 
dan ook voor dat de lokale burgemeesters, die ambts-
halve deel uitmaken van de kerkfabriek, hun controlerecht 
scherper zouden uitvoeren. Zij kunnen zich desnoods la-
ten vertegenwoordigen door een schepen – bijvoorbeeld 
de Schepen van Financiën – of door een gemeenteraads-
lid. Daarnaast is het ook aan te raden dat de gemeenten 
de detailposten van de rekeningen en begrotingen van 
de kerkfabrieken zouden opvragen. Vandaag heeft men 
meestal enkel inzage in de globale posten. Men zou de 
kerkfabrieken ook kunnen laten fusioneren, een beetje naar 
analogie met de gemeentelijke fusies in 1976-77. Op die 
manier kan de solidariteit tussen de kerkfabrieken spelen: 
wat de ene kerkfabriek tekort komt, kan bijgepast worden 
door de andere(n).  

Björn Siffer
Woordvoerder HVV en Coördinator Cel Onderzoek HVV
 

“Het systeem is historisch gegroeid 
maar er is geen enkele reden meer 
om dit voorbijgestreefde model aan 
te houden.”

meer weten?
Vrijzinnige Trefdag 23 juni onder de naam ‘deGemeente.nu… 
kiest voor seculier samenleven’: Hoe kunnen we de scheiding 
van kerk en staat op gemeentelijk niveau invulling geven? 
zie www.h-vv.be
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Jong & vrijzinnig
‘Wat betekent solidariteit voor jou?’ 
Leerlingen van het KA Veurne kapen prijzen weg bij de 3e editie van Sapere Aude - een 

wedstrijd van de Werkgroep Leraren Ethiek. De eerste prijs ging naar Jade Madoe en 

Mietje Beghin met hun kortfilm ‘Saving a life’.

Proficiat aan leerlingen nc-zedenleer!

Ook bij deze derde editie van de Sapere Aude vielen onze 
leerlingen van KA Veurne, met het vak niet-confessionele 
zedenleer, in de prijzen!
De grote inzet van onze winnaars werd beloond door WLE 

vzw, werkgroep leraren ethiek.
471 deelnemende leerlingen en studenten on-
der begeleiding van 30 leerkrachten ncz en 
lectoren ncz van een 30tal scholen, 3 hoge-
scholen en 1 universiteit zochten een creatief 
antwoord op de vraag ‘wat betekent solida-

riteit voor jou?’
De eerste prijs ging naar Jade Madoe en Mi-

tje Beghin met hun kortfilm ‘Saving a life’. Nog 
voordat de meisjes gewonnen hadden scoor-

den zij met hun prestatie! Hun filmpje werd gebruikt voor 
de orgaandonatiedag in Koksijde en haalde een hit op you-
tube! 
Ook vorig jaar zorgden zij reeds voor een verbluffend resul-
taat met hun kortfilm ‘Blow’, thema ‘vrijheid’.
Beide meisjes, erg bescheiden, werden beloond voor hard 
en creatief werk. 
De derde prijs was voor Aleidis Houthoofd, zij bracht een 
krachtige boodschap met een affichecampagne.
Justine Maurau componeerde en schreef een lied met 
daarbij een gepast filmpje door Delphine Cailliau waarvoor 
een eervolle vermelding!

Nc-zedenleer  blijft een vak waar leerlingen hun eigen idee, 
mening, creativiteit naar voor kunnen brengen. 
Vandaag is het belangrijker dan ooit dat we jonge volwas-
senen bewust maken van zichzelf. Bewust maken van de 
wereld rondom hen. Dat zij kritisch zijn en durven opkomen 
voor zichzelf, maar ook voor anderen. Dat zij onrechtvaar-
digheid kunnen onderscheiden van morele waarden.
Ik ben trots dat ik hieraan een stukje  mag meewerken! Ik 
ben trots op mijn leerlingen en oud-leerlingen waarvan ik 
merk dat zij kritisch de grote wereld in stappen.

Frauke Rossel 
lerares nc-zedenleer
KA Veurne

De derde editie van de Sapere aude! Solidariteit is...?-wed-
strijd van WLE vzw verliep in samenwerking met Week van 
de Verlichting, Hujo vzw, Fakkeltjes vzw, Prik vzw, Samen-
spel vzw, comité Leopold Flam, huisvandeMens Zottegem 
en met steun van deMens.nu.

Op vrijdag 23 maart werden de winnaars bekendgemaakt 
op het scholierencongres van de Week van de Verlichting 
(www.wvdv.be) op de VUB. 
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Zomerzoektocht langs de kust waarbij we niet alleen voor monumenten maar ook 

voor het Willemserfgoed aandacht hebben. Dit jaar gaan we ook voor het erfgoed 

van de toekomst: de Beaufort kunstwerken worden in de route opgenomen. Koksij-

de en Oostduinkerke worden verkend, individueel of in groep. Je trekt er op uit in 

eigen tempo! Mooie prijzen te winnen! De beste gerangschikte Willemsfondsdeel-

nemer wint een verrassingsprijs. De activiteit is gratis voor leden. Niet-leden betalen 

7 euro.

Datum 1/07/2012 tem 31/08/2012

Organisator Willemsfonds Efrgoed-

kring Ernest Schepens

Plaats brochures zijn te koop bij Toe-

risme Koksijde - Zeelaan 303 en Toe-

risme 

Info & inschrijven www.willemsfonds.be - www.erfgoedkringernestschepens.be

4e zomerzoektocht langs het traject van de kusttram Koksijde-Oostduinkerke

Bezoek aan een mooie site in de stille Westhoek.

Leden betalen 4 euro. Niet leden betalen 5 euro.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mo-

gelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het 

woord.

Datum Woensdag 8/08/2012

Uur 13u45 

Organisator Willemsfonds 

Koekelare

Verzamelplaats Markt Koekelare 

met eigen wagen

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

Bezoek aan het kasteel van Beauvoorde en dorspwandeling in Wulveringem 

6-9 jaar: koetjes en kalfjes, 10-12 jaar: Comme chez Hujo, 13-15 jaar: Junkfood.  

Hujo organiseert vakanties voor kinderen en jongeren van 6 tot 15 jaar, opgedeeld in 

drie  leeftijdsgroepen. Hujovakanties bieden net dat tikkeltje meer, zijn net dat beetje 

anders dankzij onze thema’s per vakantie, onze open manier van denken en door 

de inspraak die de kinderen krijgen. Gekwalificeerde begeleiders ontvangen de kin-

deren en jongeren in erkende, kindvriendelijke en veilige centra voor jeugdtoerisme.

Datum 8/7//2012 tem 14/7/2012

Organisator HUJO

Verzamelplaats De Brink, Heren-

tals 

Info & inschrijven www.hujo.be/vakantie

Julivakantie

Activiteiten in de regio

Wandeling in de Oosthoekduinen en het Calmeynbos. 

De activiteit is gratis voor leden. Niet-leden betalen 3 euro. 

Het Vermeylenfonds groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen 

en Brussel. Deze organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van 

het woord. Van poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van ten-

toonstelling tot toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele 

reizen.

Datum Zondag 24/06/2012

Uur 14u00 

Organisator Vermeylenfonds 

Koksijde-Oostduinkerke

Verzamelplaats 

Bezoekerscentrum De Nachte-

gaal - Olmendreef 2 -  De Panne 
Info & inschrijven Marie-Thérèse Meulebrouck  - mmortier@base.be  - 0475 97 21 98

Natuurwandeling met gids

Bij de Zahir-gespreksgroepen komen mensen samen om te praten over existentiële 

thema’s zoals vriendschap, loyaal zijn, leren uit fouten, kantelmomenten in het leven, 

geluk, de zin van alles,… Zo trachten we niet zozeer de waarheid te achterhalen 

maar eerder te leren van de inzichten en de ervaringen van anderen. Want vaak is 

dit de beste manier om te ontdekken hoe je er eigenlijk zelf over denkt, waar je zelf 

staat.

Datum Woensdag 27/06/2012

Uur 19u30 

Organisator HVV Zahir Koksijde

Plaats VOC Westhoek

Veurnelaan 109

8670 Koksijde

Info & inschrijven Marc Van Muylem - vanmuylem@skynet.be - 0498 56 61 30 - www.hvvzahir.wordpress.com

Heeft een mens meer dan vijf zintuigen?
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Activiteiten in de regio

6-9 jaar: Vlieg met me mee naar de regenboog, 10-12 jaar: spiegeltje, spiegeltje.

13-15 jaar: subcultureluurs. Hujo organiseert vakanties voor kinderen en jongeren 

van 6 tot 15 jaar. Hujovakanties bieden net dat tikkeltje meer, zijn net dat beetje 

anders dankzij onze thema’s per vakantie, onze open manier van denken en door 

de inspraak die de kinderen krijgen. Gekwalificeerde begeleiders ontvangen de kin-

deren en jongeren in erkende, kindvriendelijke en veilige centra voor jeugdtoerisme.

Datum 11/8/2012 tem 15/8/2012

Organisator HUJO

Verzamelplaats De Winner,

Overpelt

Info & inschrijven www.hujo.be/vakantie

Augustusvakantie

De 11 vrijzinnige ontmoetingscentra in West-Vlaanderen leren elkaar beter kennen 

en verstevigen hun samenwerkingsverbanden. 

Datum Zaterdag 25/08/2012

Organisator VLC De Geuzetorre & 

West-Vlaamse Vrijzinnige Centra 

Plaats VLC De Geuzetorre

Kazernelaan 1

8400 Oostende

Info & inschrijven Bob Rossel - robert.rossel1@telenet.be

2e dag van de West-Vlaamse besturen 

Thema van Open Monumentendag: “Muziek, woord en beeld. Schrijvers, compo-

nisten en beeldende kunstenaars belichten bouwkundig erfgoed.” Wie interesse 

geeft kan contact opnemen. 

Datum Zondag 09/09/2012

Organisator Willemsfonds Nieuw-

poort

Info & inschrijven Maurice Bellefroid - 058 23 6056 

Open monumentendag

Concert Daniel Chorzempa.

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mo-

gelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het 

woord.

Datum Vrijdag 24/08/2012

Uur 20u00

Organisator Willemsfonds Veur-

ne-De Panne

Plaats Sint-Martinuskerk in 

Haringe

Info & inschrijven Ivan Winnock - ivan.winnock@skynet.be

Orgelconcert

Bezoek aan Le Grand-Hornu en musée Matisse in Cambrésis. 

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mo-

gelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het 

woord.

uDaum Vrijdag 7/09/2012

Uur 08u00

Organisator Willemsfonds Veur-

ne-De Panne

Verzamelplaats Stationsplein 

Veurne

Info & inschrijven Eddy Deboyser - deboyser.eddy@skynet.be

Daguitstap met de bus naar Noord-Frankrijk
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Activiteiten in de regio

Voordracht van Prof. Dr. Em. Michel Magits. Datum Donderdag 13/09/2012

Uur 14u30

Organisator UPV Westkust ism 

Vermeylenfonds

Plaats Zaal de Brug

Ter Duinenlaan 32, Koksijde

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

De scheiding tussen Kerk en Staat

Thema: sterren op de rode loper. Activiteiten in verband met het filmfestival van 

Oostende. 

Het Willemsfonds Koekelare verzamelt om 8u45 met eigen wagen op de markt. 

Deze activiteit is betalend - de prijs is zowel voor leden als voor niet-leden afhanke-

lijk van de gevolgde module(s).

 

Datum Zaterdag 15/09/2012

Uur 09u30

Organisator Willemsfonds West-

Vlaanderen en 

Willemsfonds Kunst-Wijs

Plaats VLC De Geuzetorre 

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

Provinciale dag Willemsfonds West-Vlaanderen

Stoute meisjes, gevaarlijke vrouwen 

Prof. dr. Stef Decoene, Vrije Universiteit Brussel 

Stoute meisjes, gevaarlijke vrouwen 

Prof. dr. Stef Decoene, Vrije Universiteit Brussel4 

Stoute meisjes, gevaarlijke vrouwen 

Prof. dr. Stef Decoene, Vrije Universiteit Brussel

Datum Donderdag 11/10/2012

Organisator UPV Westkust

Datum Donderdag 11/10/2012

Organisator UPV Westkust

Datum Donderdag 11/10/2012

Organisator UPV Westkust

Datum Donderdag 11/10/2012

Activiteiten begin oktober 

Band met Jan Verdonck in Sextet. 

Het Willemsfonds organiseert activiteiten en ontwikkelt initiatieven om zoveel mo-

gelijk mensen in Vlaanderen actief te betrekken bij cultuur in de ruimste zin van het 

woord.

Datum Vrijdag 14/09/2012

Organisator Willemsfonds  

Koksijde

Plaats Belle Vue

Strandlaan 387

8670 SInt-Idesbald

Info & inschrijven Raymond Van Duüren - 058 51 30 50 

37e Jazz at Baaltje

Voordracht over meertalig onderwijs bij kinderen. Datum Zondag 16/09/2012

Uur 11u00

Organisator VOC Westhoek ism 

HVV Westhoek

Plaats Zaal de Brug

Ter Duinenlaan 32, Koksijde

Info & inschrijven Bob Rossel - robert.rossel1@telenet.be

Op zondag in gesprek met...Piet Van De Craen
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Ontmoetingcentrum en huisvandeMens

Het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek  (VOC Westhoek) is 
aan haar 15de werkingsjaar toe. 
Het bevindt zich op de eerste verdieping van het Cultureel cen-
trum Taf Wallet op de Veurnelaan 109 te Koksijde-Sint-Idesbald.

We hebben een gezellige cafetaria, waar iedereen op zondagmor-
gen tussen 11u00 en 13u30 uiterst welkom is voor een babbel 
en een drankje. Onze welwillende medewerkers geven op vraag 
inlichtingen of tonen je wegwijs in een hele waaier aan vrijzinnige 
documenten. 

Verder is er een ruime en goed uitgeruste vergaderzaal, waar, 
na afspraak, vrijzinnige, ideologisch verwante en pluralistische 
verenigingen welkom zijn. Tenslotte is er een grote polyvalente 
zaal, waar tal van culturele activiteiten, lezingen, voordrachten, 
tentoonstellingen en vrijzinnige plechtigheden kunnen georgani-
seerd worden. Hiervoor wordt –sedert 15 januari 2012- gebruik 
gemaakt van zaal ‘de Brug’ die deel uitmaakt van het Sociaal 
Huis (OCMW) van Koksijde.
Voor alle mogelijke inlichtingen in verband met het VOC Westhoek 
ivm vrijzinnige verenigingen, organisaties en publicaties ivm vrijzin-
nige plechtigheden (geboorte-adoptie-huwelijk/relatie-overlijden-
Lentefeest-Feest Vrijzinnige Jeugd) kan u steeds bij ons terecht.

Bob Rossel
voorzitter VOC Westhoek

Bob Rossel (voorzitter)
Kopstraat 15
8432 Leffinge

Lies Ghysel  (secretaris)
Oostendelaan 21 bus 8
8670 Koksijde    
Tel 058 51 16 64 
Gsm 0473 68 96 40
liesghysel@hotmail.com

VOC Westhoek

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

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

Het huisvandeMens is een huis met veel deuren

Als je bij ons binnenkomt, staan wij garant voor een warm ont-
haal. Wij zijn er voor iedereen, dus ook voor jou. Je kan bij ons te-
recht voor informatie, plechtigheden, vrijzinnig humanistische be-
geleiding, vragen over levenseinde, activiteiten of vrijwilligerswerk.
Het leven zit vol verrassingen. In ons leven openen en sluiten we 
meerdere deuren. Er komt nieuw leven in de familie, jullie gaan 
trouwen of samenwonen, of je verliest een dierbaar persoon. Op 
deze scharniermomenten wil je wel eens stilstaan. Je kan bij de 
vrijzinnig humanistisch consulent terecht voor het verwoorden 
van je gevoelens en het schrijven van jouw plechtigheid. Zo is het 
mogelijk om emoties te delen en te beleven met vrienden, familie 
en kennissen. 
Sterven is de laatste deur van ons leven. En vroeg of laat staan 
we ervoor. Het levenseinde doet veel vragen rijzen. Bijvoorbeeld 
wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? En 
euthanasie bij dementerenden, dat is toch mogelijk? Hoe kan ik 
aangeven welke behandelingen ik al dan niet wens? En wat kan 
ik op voorhand regelen? Hoe ben ik zeker dat de documenten 
juist zijn ingevuld? De vrijzinnig humanistisch consulent helpt je 
alles op een rijtje te zetten en biedt hulp bij het invullen van de 
desbetreffende documenten. 
Bij ons is er ook ruimte voor een luisterend oor. In het leven koes-
teren we de mooie momenten en proberen we om te gaan met 
de moeilijke. Op deze moeilijke momenten kan je nood hebben 
om te praten, je hart te luchten. De vrijzinnig humanistisch con-
sulent luistert naar je verhaal en probeert je te helpen een eigen 
antwoord te vinden. Hierbij staan respect voor jouw eigen opvat-
tingen en waarden centraal.
Onze deur staat voor jou open iedere werkdag tussen 9u en 
16u30. Je kan gewoon binnenspringen, maar je maakt het best 
even een afspraak. Dan weet je zeker dat één van de medewer-
kers je onmiddellijk zal verder helpen.

Ylien Strubbe
Vrijzinnig humanistisch consulent

huisvandeMens Diksmuide
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Lokale vereniging

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

Zoals vele andere culturele verenigingen maakt WF Koekelare 
thans een moeilijke periode door. Computer, internet en digitale 
TV bieden de mensen een kijk op de wereld die wij moeilijk kun-
nen evenaren. 
Willemsfonds Koekelare werkt geduldig verder door haar activitei-
ten aan te passen aan het oudere publiek en door de aandacht te 
richten op lokale gebeurtenissen en verworvenheden.

André Laveyne
voorzitter Willemsfonds Koekelare

Het Willemsfonds Koekelare werd gesticht op 18 juli 1935 en is 
dus bijna 77 jaar actief.
De spilfiguur bij de stichting was Remi Devisscher, onderwijzer 
aan de gemeentelijke jongensschool te Koekelare, die “de volks-
geest door middel van de moedertaal” wilde ontwikkelen.
Bij de voorafgaande besprekingen was onder andere Albert 
Maertens uit Torhout aanwezig, toen nog student, later directeur-
generaal van ‘Het Laatste Nieuws’. Hij is tot zijn overlijden peter 
van de afdeling geweest.
Vier maanden later werd al een bibliotheek opgericht met aan-
vankelijk 350 boeken, die later aangroeide tot ruim 5000 boek-
werken. Vooral in de oorlogsjaren kende de bibliotheek een groot 
succes. Die bibliotheek is blijven bestaan tot 1/1/1988, datum 
waarop ze werd opgenomen in de gemeentelijke openbare biblio-
theek.
Naast voordrachten en gespreksavonden werden vanaf 1936 
groepsreizen per bus ingericht. De laatste ging door in 1957. Het 
toenemend aantal persoonlijke voertuigen liet die reizen uitster-
ven.
In 1945 werd een jeugdkring opgericht die haar eigen specifieke 
activiteiten, gericht op jongeren presenteerde. Deze jeugdkring 
verdween in 1963.
Ook de afdeling zelf maakte tussen 1964 en 1973 moeilijke tijden 
door waarvoor de ontwikkeling van de televisie deels verantwoor-
delijk was.

Nadien ging de afdelingswerking weer vooruit en bij de viering 
van het 40 jarig bestaan in 1975 werd als ‘strijdkreet’ het motto 
‘wilt van gheeste’ aangenomen en werd onder de naam Jong-
Willemsfonds een tweede jeugdkring opgericht die een aantal 
mooie zaken heeft gerealiseerd maar na 4 jaar ophield te bestaan.
De afdeling zelf groeide en bloeide vooral onder impuls van Raf 
Seys die de banden met Frans-Vlaanderen aanhaalde door een 
verbroedering tussen Arneke en Koekelare. Ook maakte hij deel 
uit van het ‘Comité van de Peene’ dat sedert 1977 onafgebroken 
de Zwijgende Voettocht door het slagveld van de Peene organi-
seert op de 4de zaterdag van april. De jaarlijkse nieuwjaarsbijeen-
komst, de talrijke fietstochten en de vele andere evenementen 
werden druk bijgewoond.

Willemsfonds Koekelare

(willekeurige foto vrijzinnige gemeenschap)(
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Lokale vereniging

Willemsfonds Nieuwpoort

Willemsfonds Nieuwpoort
contactpersoon: Maurice Bellefroid, Recollettenstraat 42, 
8620 Nieuwpoort    Tel. 058 23 60 56   |  GSM: 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be | www.willemsfondsnieuwpoort.be 

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

Onbegrensd en grensverleggend!
 
Het Willemsfonds is de oudste sociaal-culturele vereniging van de 
stad Nieuwpoort.
De afdeling werd opgericht door de eerste voorzitter Pieter Des-
warte op 29/10/1876.
Vanuit haar liberaal-vrijzinnige visie op de wereld stimuleert het 
Willemsfonds de persoonlijke groei van elk individu en werkt het 
mee aan de verdere uitbouw van een democratische, intercultu-
rele samenleving.
Het Willemsfonds Nieuwpoort organiseert activiteiten en ontwik-
kelt initiatieven om zoveel mogelijk mensen actief te betrekken bij 
cultuur in de ruimste zin van het woord. 
Wij zijn mee geëvolueerd met de maatschappij waarin we leven.  
We slagen erin binnen een traditie van 136 jaar ons steeds aan te 
passen aan de huidige maatschappij.
Onze werking, een uitgebreid gamma van culturele en sociocultu-
rele activiteiten, is afgestemd op de maatschappij van nu. 
Onze leden zijn allemaal mensen die zich niet willen (laten) inkap-
selen, die niet houden van vooroordelen maar van hun en ander-
mans vrijheid, die nieuwsgierig zijn, die onbevangen en kritisch 
willen denken, alert willen blijven en cultuur in de ruimste zin van 
het woord ervaren. Als lid van het Willemsfonds wordt U op de 
hoogte gehouden van alle activiteiten. 
U kan gratis of tegen een gunsttarief deelnemen aan verschil-
lende culturele uitstappen, reizen, bezoeken aan tentoonstellin-
gen, concerten, muziek en theatervoorstellingen, ontmoetingen 
en debatten, proeverijen en etentjes, ...
Op die manier verrijkt U niet alleen uzelf.  U verruimt tegelijk Uw 
kennissenkring en U neemt actief deel aan het cultuurleven in Uw 
streek.

Maurice Bellefroid,
voorzitter Willemsfonds Nieuwpoort

Het Willemsfonds Veurne-De Panne is een van de oudste afde-
lingen van het land en heeft dan ook een zeer rijke geschiede-
nis. Onze Willemsfondsafdeling Veurne werd officiëel gesticht in 
1907. Willemsfondsers waren  echter reeds  in de jaren 1870 
werkzaam te Veurne. In 1851 was Gent de enige afdeling en wer-
den bestuursleden van andere steden aanvaard als toegevoegde 
leden. Enkele Veurnaars waren toen toegevoegd lid en daaruit 
ontstond in 1881 een ‘Veurnsch comiteit’. Dit ‘Veurnsch Comiteit’ 
is een unicum in de geschiedenis van het Willemsfonds.
Bij de oprichting waren in het toenmalige bestuur alle liberale 
maatschappijen vertegenwoordigd : de voorzitter van de Libe-
rale Associatie, de voorzitter van de liberale Burgers- en Werk-
manskring, de voorzitter van de liberale toneelgilde Retorica en 
de voorzitter van de harmonie St-Cecilia. Van meet af aan kende 
onze afdeling een intense werking met voordracht- en zangavon-
den.
De werking van onze afdeling is stilgevallen met WOI en erna 
werd plaatselijk het Willemsfonds ten onrechte vergeleken met 
het Vlaams Nationalisme. Niettegenstaande dit lijnrecht stond te-
genover de liberale ideeën had dit toch zijn weerslag en verdween 
onze afdeling. 
In 1932 werd onze afdeling heropgericht en kende opnieuw 
een bloei. Ons ledenaantal steeg tot boven de 200, we kregen 
rechtspersoonlijkheid, we startten met een eigen bibliotheek en 
hadden talrijke voordrachtavonden. Ook waren er toneelavonden 
die gevolgd werden door een bal. In 1938 werd zelfs een WF-
Jeugdverbond opgericht. Na de Tweede Wereldoorlog bestond 
de werking in de beginne vooral uit voordrachten. Dit evolueerde 
geleidelijk tot het inrichten van studiereizen, wetenschappelijke 
wedstrijden en plaatselijke tentoonstellingen. We mogen ook 
onze bibliotheek niet vergeten die we helaas na ongeveer 80 jaar 
werking in ‘74 moesten sluiten wegens te grote concurrentie met 
de stadsbibliotheek. Onze werking evolueerde echter verder en 
er werd overgeschakeld naar het bijwonen van concerten en het 
bezoek aan tentoonstellingen. Ook hebben we ons aangepast 
aan de tijdgeest: sport en reizen. Zo richten we nu culturele een-
dagsuitstappen en drie- of vierdaagse reizen in naar binnen- en 
buitenland. Op sportief vlak organiseren we wandelingen en fiets-
tochten, uiteraard altijd met een culturele inslag. 
Ivan Winnock
voorzitter Willemsfonds Veurne - De Panne

Willemsfonds Veurne - De Panne
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lendst aansloten bij de doelstellingen en het project van het Ge-
meenschapsonderwijs en meer bepaald bij de sociale component 
ervan. Hiertoe gingen ze te rade bij de leraren en directeurs van de 
betrokken scholen en  vroegen hen die leerling aan te duiden die 
volgens hen de prijs verdiende en waarom zij dit vonden. Ook dit 
jaar was dit het geval en ook dit jaar  werd die prijs uitgereikt. 
De laureaten worden gehuldigd omwille van hun hulpvaardigheid 
in en buiten de klas, in en buiten de school, hun voortdurende 
opgewektheid, hun enthousiasme, hun creativiteit, hun rol in de 
leerlingenraad, hun bezorgdheid voor rust en vrede in en buiten 
de klas, hun beleefdheid, hun doorzettingsvermogen, maar vooral 
hun warm hart voor de anderen. 
Nu willen de initiatiefnemers hun actie uitbreiden en ook tege-
moetkomen in de precaire materiële situatie van (een) leerling(en). 
Deze doelstelling zou erop gericht zijn de basisuitrusting van de 
duurdere BSO- en/of TSO-studierichtingen (Hotel, Slagerij en Bio-
esthetiek) van leerlingen uit een behoeftig milieu te bekostigen.

Annie Decleer
bestuurslid

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

Een vijftal jaren geleden kwamen enkele enthousiaste voorstand-
ers van het Gemeenschapsonderwijs samen om, zoals dit al het 
geval was voor de West-Vlaamse zones rond Brugge, Oostende en 
Roeselare, ook in de Westhoek over te gaan tot het stichten van een 
vereniging die net zoals haar zusters in de vernoemde gebieden de 
naam ‘Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs’, nu met de to-
evoeging ‘Westhoek’ kreeg. Inmiddels werd Gemeenschapsonder-
wijs omgedoopt tot GO!
De vier verenigingen van “De Vrienden van het Gemeenschap-
sonderwijs” te Brugge-Oostkust, te Roeselare, te Oostende en in 
de Westhoek, hebben als doel het GO! onderwijs van de Vlaamse 
Gemeenschap te ondersteunen en te promoten vanuit een human-
istische en pluralistische visie. 
Van bij de aanvang waren de stichtende leden  het erover eens dat 
ook in de Westhoek een prijs moest uitgereikt worden aan de sociaal 
meest verdienstelijke leerling van de lokale gemeenschapsscholen. 
Gaat hierbij de aandacht nu eens niet naar de slimste of mooiste 
leerling, met deze prijs wil men die leerlingen bekronen die ervoor 
zorgen dat het leven in en rond een school aangenamer en mooier 
kan worden.  De bestuursleden besloten de prijs te reserveren voor 
de leerlingen van de uitgaande leerjaren, namelijk het zesde leer-
jaar van het basisonderwijs en het tweede leerjaar van de eerste en 
derde graad van het secundair onderwijs. 
De initiatiefnemers vonden dat ze met hun vereniging leerlingen 
moesten huldigen die in hun algemene gedragswijze het opval-

De Vrienden van het Gemeenschapsonderwijs Westhoek
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Als Oudervereniging voor de Moraal (HVV/OVM) regio Westhoek beharti-

gen wij de belangen van de ouders, kinderen en leerkrachten Zedenleer.

Wij zijn vrijdenkers en voeren het vrij onderzoek hoog in het vaandel.

Wij geloven in argumenten en niet in goden. Wij proberen een goed even-

wicht te vinden tussen vrijheid en gelijkheid.  En ook solidariteit vinden wij 

heel belangrijk.  Wij geloven in de evolutietheorie van Darwin, zijn voor 

het recht op abortus en euthanasie, wij verdedigen ook het recht op vrije 

meningsuiting, de gelijkheid tussen man en vrouw en de scheiding tussen 

kerk en staat.  Wij hebben ons hoofddoel afgestemd op het organiseren 

van de vrijzinnige feesten voor onze kinderen. Kinderen bewust maken 

dat zij hun eigen mening kunnen vromen over bepaalde dingen en deze 

met een open houding en met respect voor anderen kunnen hebben, 

zolang ze op vrij onderzoek, zonder oordelen, bijgeloof of vastgeroeste 

ideeën is ontstaan. 

Via het humanisme vragen wij respect voor ieder persoon, maar ideeën 

mogen aangevallen worden, zolang we dit doen met respect voor waar-

den als pluralisme, solidariteit, redelijkheid en open dialoog.

In West-Vlaanderen zijn wij de tweede grootste kern van HVV/OVM met 

een ledenaantal dat meer dan 260 bedraagt.

In januari organiseerden wij naar jaarlijkse gewoonte een infoavond voor 

de ouders van lentefeestelingen, waarop nuttige uitleg verstrekt wordt 

over het programmaverloop van het Lentefeest, plus een eerste kennis-

makingmoment in de Barkentijn in Nieuwpoort in de maand maart. Het 

eigenlijke feest had plaats op Zondag 13 mei 2012, en er waren een 35-tal 

kinderen ingeschreven.

Ons hoogtepunt van het jaar was ongetwijfeld ons 40-jarig Feest van de 

Vrijzinnige Jeugd op zaterdag 26 mei 2012, waar 45 jongens en meis-

jes hun overgangsfeest van kind naar jong-volwassene vierden. Via een 

theaterstuk geïnspireerd op het boek van Maeterlinck, “de blauwe vogel” 

gingen ze op zoek naar geluk. Steeds ondersteund door de leerkrachten 

niet-confessionele zedenleer en vrijwilligers van ons bestuur mochten zij 

rekenen op een zeer geslaagd feest. 

Wij organiseerden ook een reeks info-ochtenden samen met Vrijzinnig 

Ontmoetingscentrum Westhoek ‘In gesprek met…’ lopende, in de nieuwe 

zaal van het Vrijzinnig Ontmoetingscentrum ‘De Brug’, Ter Duinenlaan 32 

in het Sociaal Huis in Koksijde. Inmiddels kijken wij reeds uit naar ons vol-

gende kinderfeest op het eind van het jaar, ons Joelfeest, op 14 decem-

ber 2012 in ‘De Baore’ in De Panne. Maar volgende keer meer hierover.

Françine Wandelaere 

Voorzitter 

HVV/OVM Westhoek 

Humanistisch Vrijzinnig Verbond – Oudervereniging voor de 
Moraal Westhoek   contactpersoon: Françine Wandelaere
Kerkhofstraat 11, 8670 Koksijde
Tel. 058 51 71 85 Gsm 0478 44 95 27
Francine.wandelaere@gmail.com  | www.h-vv.be 

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

De impuls om een regionale Oudervereniging voor de Moraal op te richten 

ging uit van de behoefte om voor de leerlingen van het 1ste leerjaar in 

deze regio een Lentefeest te organiseren.

Yves Catry, leraar aan de ‘Rijksschool’ te Gistel zette met een aantal ge-

lijkgezinden daar zijn schouders onder en in 1970 ging het 1ste Lentefeest 

door in Gistel. Dit veroorzaakte heel wat ophef in deze katholieke regio.

Na een tiental jaar Gistel verhuisde het feest naar de ‘Rijksschool’ te Koe-

kelare.

Vanaf 1980 werd aan de ouders de mogelijkheid geboden om deel te 

nemen aan een feestmaal waarin de viering van het Lentefeest verweven 

zat. Eerst ging dit door in de wijnkelders Amfora en werd het gebeuren 

opgeluisterd door het optreden van een goochelaar. Wanneer Amfora 

stopte met de uitbating werd het feest verplaatst naar de feestzaal van 

de dansschool Viva.

Vanaf 2010 werd afgestapt van het feestmaal en het optreden van de 

goochelaar. De kinderen zelf werden meer betrokken in het feest. Onder 

leiding van de leerkrachten zedenleer leerden ze een liedje, versje of een 

dansje aan en brachten dat voor de ouders en de genodigden. Na de 

optredens volgt dan het plechtige moment waarbij de kinderen één voor 

één naar voor komen om de zilveren medaille met ketting en nog andere 

geschenken te ontvangen. Na meer dan 40 jaar wordt dan nog steeds 

een gedicht voorgelezen dat Yves Catry voor het 1ste Lentefeest heeft 

geschreven

Met het vormen van de vriendschapsketen en met de ode aan de vreugde 

uit de 9de symfonie van Beethoven wordt de plechtigheid besloten en 

volgt een receptie

Ondertussen beperkt het Lentefeest zich niet tot de scholen van Koeke-

lare en Gistel maar ook Oudenburg, Torhout, Lichtervelde en Diksmuide 

maken deel uit van de regio.

Naast het organiseren van het jaarlijkse Lentefeest wordt ook een jaar-

lijkse schaatsbeurt in het Boudewijnpark georganiseerd. De leerkrachten 

zedenleer organiseren dan ook nog activiteiten voor de leerlingen in de 

scholen waar ze les geven.

André Laveyne

voorzitter OVM regio K-D-T-G

HVV/OVM regio Koekelare-
Diksmuide-Torhout- Gistel
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UPV Westkust

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

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

Een universiteit in de Westhoek ?

Van de universiteit wordt niet alleen verwacht dat ze toegang verschaft 

aan gemotiveerde jongeren ongeacht hun financiële mogelijkheden en 

sociale afkomst. Maar er is meer. De kennis die binnen de universiteit ont-

staat en wordt ontwikkeld moet ook terugvloeien naar de maatschappij 

die de kosten van onderwijs en onderzoek ten laste neemt. In dit verband 

richtte de Vrije Universiteit Brussel een departement op met de beteke-

nisvolle naam “ Uitstraling en Permanente Vorming”, kortweg UPV. Buiten 

Brussel werden UPV-kernen opgericht die vooral instaan voor de materië-

le organisatie. Zo kreeg de Westhoek ook enkele jaren geleden zijn “kern”.

UPV-Westkust organiseert jaarlijks een zestal lezingen op hoog intellectu-

eel niveau, maar toegankelijk voor alle belangstellenden. De thema’s zijn 

zeer uiteenlopend en gaan van algemene onderwerpen tot zeer actuele 

vraagstukken.

Belangrijk is te onderstrepen dat deze lezingen worden gebracht in de 

geest van “vrij onderzoek”. Wil dit onderzoek ten dienste kunnen staan 

van de mensheid, dan moet het, conform de formulering van Henri Poin-

caré, “zich nooit onderwerpen aan enig dogma, enige partij, hartstocht, 

belang of vooroordeel, noch aan om het even wat”.

Door het brengen van lezingen stimuleren de wetenschappers de ken-

nisoverdracht en dragen ze bij tot de verdere democratisering van deze 

kennis.

Het gezegde “Inspraak zonder inzicht, leidt tot uitspraken zonder uitzicht” 

is nu meer dan ooit van toepassing.

In een sterk gemediatiseerde samenleving wordt alles netjes voorge-

kauwd en voorverpakt. Zo ontstaat het “gestandaardiseerd denken” en 

worden alternatieve opvattingen als extreem, gevaarlijk en waardeloos 

naar de prullenmand verwezen, terwijl er uit “le choc des idées” meer licht 

te voorschijn zou komen. UPV-Westkust dankt Vermeylenfonds Koksijde-

Oostduinkerke voor de vruchtbare en jarenlange samenwerking.

UPV-Westkust is er de afgelopen jaren in geslaagd een aantal mensen 

samen te brengen voor de lezingen. Tussen deze mensen is er spontaan 

een band ontstaan en uitgegroeid tot wederzijds respect en waardering. 

UPV-Westkust brengt samen met Vermeylenfonds mensen bijeen in een 

open geest.

Op die manier hoopt deze organisatie haar steentje bij te dragen tot de 

ontwikkeling van een pluralistische en warme samenleving.

Marc Mortier

voorzitter UPV-Westhoek

De Vrijzinnige Koepel Westhoek (VKW), is het samenwerkingsverband van 

7 vrijzinnige organisaties van de westkust en het onmiddellijke hinterland.

Bij de oprichting in 1990 stelden Oudervereniging voor de Moraal, Ver-

meylenfonds Koksijde-Oostduinkerke en Willemsfonds Koksijde zich on-

der andere tot doel de cultureel vrijzinnige uitstraling in de Westhoek te 

promoten door minstens één maal per jaar samen een activiteit te orga-

niseren en gezamenlijke standpunten in te nemen. Het moet zo gebeuren 

dat elke vereniging haar eigen identiteit kon behouden. De koepel zou 

geen vereniging op zich worden en geen leden werven. In de Rode Rupel 

werd “lokaal 112” aan de koepel toegewezen. 

Eén van de eerste actiepunten was het bekendmaken van het bestaan 

van de vrijzinnige uitvaarten. Daarom besloot VKW de begrafenisonder-

nemers in te lichten omtrent de mogelijkheid een beroep te doen op con-

sulenten en vrijwilligers indien er vraag was naar vrijzinnige uitvaartbege-

leiding. Ook de gemeentebesturen werden aangeschreven. Omdat het 

afscheid op de verschillende begraafplaatsen meestal in weer en wind 

gebeurde, werd aangedrongen op betere voorzieningen. In het algemeen 

kan nu op een behoorlijke manier afscheid genomen worden.

Een terugkerend idee was het verwerven van een “vrijzinnig huis”. Reeds 

in het begin van de jaren ’80 of was het ’70, waren er pogingen.  Op 23 

april 1995 werd in het Oud Gemeentehuis, een talrijk bijgewoonde infor-

matievergadering gehouden. Het stelde geen probleem een werkgroep 

huisvesting op te starten die ook voor de oprichting van een vzw moest 

zorgen. Onder impuls van die werkgroep, die los ging werken van de 

VKW, en de nieuwe vzw werd VOC opgestart.

Mede door de steun van het Panne Instituut was het mogelijk jaarlijks een 

gemeenschappelijke activiteit te organiseren en dit, tot op vandaag, aan 

een bijzonder democratische prijs. Met deze manifestaties konden we 

aan de buitenwereld tonen dat de vrijzinnige gemeenschap groter was 

dan algemeen gedacht. 

Eventjes werd de groep versterkt door het ondertussen ontbonden Ver-

meylenfonds Veurne en nadien volgde de uitbreiding met Willemsfonds 

Veurne-De Panne (1996), Uitstraling Permanente Vorming (2002), Vrijzin-

nig Ontmoetingscentrum Westhoek (2008) en Willemsfonds Nieuwpoort 

(2011). De koepel is dit jaar aan het 22ste werkingsjaar toe is.

Geert Steenkiste

secretaris VKW

Vrijzinnge Koepel Westhoek
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levendig, van gedachten.
Het belang dat we hechten aan onze levensbeschouwelijke ei-
genheid staat samenwerking met andersdenkenden niet in de 
weg, met name met het plaatselijke Davidsfonds door middel van 
gezamenlijke activiteiten. Wij nodigen hun leden uit op onze ac-
tiviteiten.
Het huidige bestuur, een mix van enkele autochtonen en aange-
spoelde medioren en senioren, is een getrouwe afspiegeling van 
de kustbevolking.

Robert Claes
bestuurslid 

August Vermeylenfonds  Koksijde - Oostduinkerke

Vermeylenfonds Koksijde-Oostduinkerke
contactpersoon: Marc Mortier, Astridplein 3-401, 8670 
Koksijde  | Gsm 0475 97 21 98
mmortier@base.be  |  www.vermeylenfonds.be 

Wij staan open voor allen met een eigenzinnige en kritische visie 
op de wereld. We bieden hun de gelegenheid mensen te ont-
moeten en van gedachten te wisselen. Daarnaast bieden we 
een waaier van culturele activiteiten aan in de ruimste zin van het 
woord: groepsbezoeken, tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, 
discussiemiddagen, natuur- of architectuurwandelingen... Wie 
dat wenst, kan ook actief meewerken en voorstellen doen.
Op het eind van de jaren ‘80 was de Westkust en hinterland een 
culturele woestijn voor de socialistische én de vrijzinnige gemeen-
schap. Alleen in Veurne was er een AVF-afdeling, waarvan het 
gros van de leden in Koksijde woonde. Dat maakte het moeilijk 
om te rekruteren. 
Daarom hebben we eind 1989 onze afdeling opgericht. 
De eerste activiteit, met Maurice Dewilde als spreker, bekend van 
de TV-reeks ‘De Nieuwe Orde’ (collaboratie), trok meer dan 150 
aanwezigen, doordat de zaak Irma Laplasse hier nog zeer gevoe-
lig ligt. We stonden meteen op de kaart.
Samen met het nieuwe elan van het plaatselijk sp.a-bestuur bracht 
het AVF een revival van de vrijzinnig socialistische gedachte.
Het AVF steunt op 3 pijlers: socialistisch, vrijzinnig en Vlaams. 
Voor onze afdeling 
was de vrijzinnige pijler altijd al erg belangrijk: samen met de Ou-
dervereniging voor de Moraal en Willemsfonds Koksijde stonden 
we aan de wieg van de Vrijzinnige Koepel Westhoek, daarna 
uitgebreid met Willemsfonds Veurne, Vrijzinnig Ontmoetingscen-
trum Westhoek en Uitstraling Permanente Vorming (UPV-VUB). 
De oude bestuursgroep, uitgedund tot een drietal personen, 
werd aangevuld met nieuw “aangespoelden”, die voor een nieuw 
elan zorgden. 
Onze samenwerking met UPV-Westkust is een win-win-situatie. 
Er heeft zich spontaan een discussiegroep ontwikkeld die gere-
geld bijeenkomt. Zij bepalen zelf de gespreksonderwerpen, dui-
den een inleider aan en wisselen gedurende anderhalf uur, heel 
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als inzet het al dan niet subsidiëren van onze school door de ge-
meente.
De vrije lekenschool bleef als dusdanig bestaan tot einde school-
jaar 1957, waarna ze werd opgenomen in het rijksonderwijs.
Het comité vzw Panne Instituut bleef evenwel bestaan als beheer-
der van de fondsen afkomstig van deze overname.
Deze worden nu aangewend voor culturele en/of vrijzinnige initia-
tieven, instellingen of verenigingen.
Hierbij wensen wij aan te stippen dat de huidige GO basisschool 
De Tuimelaar als opvolger van het “Panne Instituut”, en voorlopig 
nog deels in de eerste gebouwen ervan, ons bijzonder aan het 
hart ligt.

Eddy Deboyser
bestuurslid

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

Geschiedenis en ontstaan van 
École Mixte Laïque “Institut Pannois”Wereldlijke Ge-
mengde School “Panne Instituut”

Voor een aantal vrijzinnige Franstaligen die zich in het begin van 
de 20ste eeuw in De Panne hadden gevestigd, bleek het onder-
wijs alhier geen voldoening te schenken.
Op 1 oktober 1910 werd de gemengde wereldlijke school “Insti-
tut Pannois” opgericht. Maurice Calmeyn en Jacques Dumont 
waren er de grote bezielers van.
In het sculptuur met de levensboom, dat jarenlang een klaswand 
sierde en geschonken werd door beeldhouwer Beernaert, werd 
de niet-confessionele ingesteldheid als volgt verwoord :
“L’enseignement libre peut et doit tout discuter en met-
tant au préalable les enfants sur la voie ample et directe de 
l’investigation personelle”. Het initiatief voor elitair Franstalig 
en NIET katholiek onderricht is heel snel uitgegroeid tot een 
volwaardige vrije lekenschool waarin ook kinderen van minder 
gegoede vissers- en arbeidersgezinnen gratis onderwijs konden 
genieten.
De school die volledig op eigen middelen werkte, afkomstig van 
giften en opbrengstinitiatieven, kende door zijn goede reputatie 
een grote aangroei. Ze werd dan ook door de inspecties van 
het lager onderwijs opgenomen als aanvaardbare school, wat 
staatssubsidiëring voor leerkrachten bijbracht.

De school bleef evenwel een private vrije lekenschool waar in den 
beginne geen godsdienstonderricht werd gegeven, doch wel les-
sen moraal.
Als dusdanig werd de “liberale school” door de meerderheid van 
de katholieke inwoners als “Geuzenschool” bestempeld.
Op latere datum werd het Panne Instituut ook het voorwerp van 
een lokale schoolstrijd tussen de liberalen en de klerikalen met 

Comité vzw Panne Instituut
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VOC Westhoek
Veurnelaan 109, 8670 Koksijde
Tel 059 30 65 30 
Gsm 0489 45 16 82 
robert.rossel1@telenet.be 
www.vocwesthoek.be

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

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

Willemsfonds Nieuwpoort
contactpersoon: Maurice Bel-
lefroid, Recollettenstraat 42, 
8620 Nieuwpoort    Tel. 058 23 
60 56  Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be 

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

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

HVV/OVM Westhoek   
contactpersoon: Françine Wan-
delaere, Kerkhofstraat 11, 8670 
Koksijde  Tel. 058 51 71 85 Gsm 
0478 44 95 27
Francine.wandelaere@gmail.
com  | www.h-vv.be 

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

Uitstraling permanente vor-
ming Westkust
contactpersoon: Marc Mortier
Astridplein 3-401, 8670 Koksij-
de   Gsm 0475 97 21 98
mmortier@base.be   
upv.vub.ac.be 

Vrijzinnige Koepel Westhoek
contactpersoon: Geert Steen-
kiste, Voetbalstraat 44a, 8630 
Veurne
Tel. 058 62 42 59
geertsteenkiste@hotmail.com 
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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-Oost-
duinkerke
contactpersoon: Marc Mortier, 
Astridplein 3-401, 8670 Koksijde  
Gsm 0475 97 21 98   
mmortier@base.be  
www.vermeylenfonds.be 
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