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Een tinnen jubileum 

Dag vrijzinnige vrienden,

Een woelig jaar, twee woelige jaren. Weer bijna een 
voorbij. En toch …. feesten zit in onze bourgondische 
aard. Straks het eindejaar en nieuwjaar. Met bubbels 
en al wat er op dat moment kan bij horen.

Feesten doen we ook met en in deze Sprokkel. Een 
tinnen jubileum: 10 jaar! Tijd om even stil te staan 
bij hét vrijzinnig tijdschrift van de regio. Het medium 
dat alle vrijzinnig humanisten in onze regio verbindt 

en onze lokale vrijzinnige verenigingen een forum biedt. Elk kwartaal zorgt het 
redactieteam voor dat wat je nu aan het lezen bent. Dat verdient een ferme 
pluim.

Dit jaar vieren we ook vijf jaar Vrijzinnig Huis Koksijde in de Galloperstraat 48. 
Onze stek waar we onze werking verder kunnen ontplooien. Een werking waar 
ook onze lidverenigingen zich zeer actief voor inzetten. Nog een pluim!

Straks een nieuw jaar, nieuwe voornemens dus. We voorzien alvast twee nieu-
we initiatieven. Vier keer per jaar willen we lokaal muzikaal talent een kans 
geven op een zondags aperitief. Astrid en Sofie hebben met hun muzikale 
klanken met accordeon en trompet in november de toon gezet. In februari 
amuseren we ons met Blues muziek. Daarnaast zullen we met Kunst in (Vrijzin-
nig)Huis voeding geven aan de allerindividueelste expressie van de allerindivi-
dueelste emotie van lokaal artistiek talent en dit vanuit een vrijzinnig humanisti-
sche invalshoek. Het eerste thema: Vrij Onderzoek. Je verneemt er binnenkort 
meer over.

En toch… naast rozengeur en maneschijn is er ook af en toe een flinke on-
weersbui. Ons Vrijzinnig Huis Koksijde verdient het om de plek te zijn van 
waaruit de morele dienstverlening in onze regio gebeurt. De nood is er, onge-
twijfeld. Het aanbod kan beter, dat is zeker. Laat ons hier samen voor ijveren. 
Perspectief bieden. Dat is ook wat ik jullie allemaal wens voor 2022. Van harte.

Met strijdbare groet

Joeri Stekelorum
voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde

Logica brengt je van A naar B, Verbeelding brengt je overal  
(Albert Einstein)

Editoriaal

Word fan van Vrijzinnig Huis Koksijde op facebook! 
www.facebook.com/vrijzinnighuiskoksijde
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WINTER 2015
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S

zomer
jeugd

winter
anders zijn

lente
scheiding van 
kerk en staat

zomer
natuur

herfst
gevoelens

winter	 •	 verdraagzaamheid
lente	 •	 verantwoordelijkheid
herfst	 •	 De	Grote	Oorlog
zomer	 •	 verbondenheid

winter
mens
lente

solidariteitwinter	 •	 ecologie
lente	 •	 gezondheid
zomer	 •	 relaties
herfst	 •	 senioren

winter	 •	 vrijheid
lente	 •	 media
zomer	 •	 democratie
herfst	 •	 praktisch	vrijzinnig	 
  humanisme

winter	 •	 kritische	blik
lente	 •	 bewust	leven
zomer	 •	 kunst	en	cultuur	in	
	 	 vrijzinnig	perspectief
herfst	 •	 dierenwelzijn

winter	 •	 sport 
lente	 •	 pijn
zomer	 •	 tijd	+	onthaasting
herfst	 •	 identiteit

winter	 •	 opvoeden
lente	 •	 taboes
zomer	 •	 prestatiedruk
herfst	 •	 vrouwen

winter	 •	 gezondheidszorg
lente	 •	 feminisme
zomer	 •	 Hannah Arendt
herfst	 •	 wat	eten	wij

zomer
onderwijs

herfst
gelijkwaardigheid
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10 jaar later…

Inderdaad beste lezer, er-
gens tijdens de lente van 
2012 besliste het bestuur 
van het toenmalig Vrijzin-
nig Ontmoetingscentrum 
Westhoek, uit te pakken 
met een eigen tijdschrift.
De tijd was rijp, de goesting 
groot. Immers, andere cen-

tra hadden reeds geruime tijd een eigen informatie-
blad. Achterblijven was geen optie en de daad werd 
bij het woord gevoegd.
Het eerste nummer van ‘De Sprokkel’ verscheen dan 
ook tijdens de zomervakantie van hetzelfde jaar.
Doelstelling: Informatief, duidend en verhelderend te 
werk gaan. Het uitdragen van het vrijzinnig gedach-
tegoed dient als mikpunt.Respect en verdraagzaam-
heid moeten hierbij steeds in de bovenste lade liggen.
Vrij snel na de publicatie van nummer 1, werd duide-
lijk dat er gescoord werd. Gelukwensen en felicitaties 
bereikten ons zelfs van ver buiten onze provincie. 

‘Een dikke duim voor De Sprokkel’
‘Frisse en verzorgde publicatie’
‘Proficiat met deze verwezenlijking en …doe zo voort!’
‘Eindelijk een vrijzinnig informatief boekje voor de 
Westhoek’

Missie geslaagd? De lancering alleszins!

Het idee om vanaf nummer 2 de inhoud aan een the-
ma te koppelen, bleek opnieuw een voltreffer. Jeugd, 
verdraagzaamheid, taboes, prestatiedruk, vrouwen, 
identiteit, gezondheidszorg, feminisme, te veel the-
ma’s om hier op te noemen, de teller staat immers op 
38 voorbije edities.  

Wil je iets opnieuw lezen? Dat kan! We beschikken 
immers over een archief met alle Sprokkels, vanaf 

het 1e nummer in 2012 tot nu, op onze website  
www.vrijzinnighuiskoksijde.be. Klik via het menu door 
naar ‘Nieuws en media’ en vervolgens ‘Archief ‘.

De recensies leren ons dat de lezers de rubriek ‘Ac-
tiviteiten in de regio’ bijzonder op prijs stellen. Een 
handig instrument, zo blijkt, om op een nauwkeurige 
en ordelijke wijze de vrije-tijds-agenda aan te vullen!

Het hoeft geen betoog, beste en aandachtige lezer, 
dat een publicatie zoals ‘De Sprokkel’ enkel tot stand 
kan komen via de samenwerking van velen.

Een thema voorstellen, informatie verzamelen, idee-
en bundelen, teksten schrijven, teksten nalezen, lay-
out laten verzorgen,…Het zijn slechts enkele van de 
kerntaken die de redactieraad bij iedere publicatie 
bezighouden. 

Deze mensen verdienen dan ook een dikke pluim 
voor hun nooit verzwakkende inzet.

Misschien voel je je geroepen om een steentje bij te 
dragen?

Ik schreef het destijds in een editoriaal: “Voel je deze 
kriebel opkomen, aarzel dan niet en contacteer ons. 
Je mening omtrent ‘één of ander maatschappelijk 
gebeuren’ verdient het wellicht om het vrijzinnig land-
schap ingestuurd te worden.”

Ik las ooit ergens: “Heb respect voor het verleden, 
maar omarm de toekomst”.

Laat ons inderdaad met deze visie en dezelfde ge-
kende intensiteit verder Sprokkelen tijdens het vol-
gende decennium!

Bob Rossel
Ere-voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde 

Editoriaal
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Waarom De Sprokkel?
Bij de persvoorstelling van De Sprokkel in 2012, werd de bedenking gemaakt of het wel zinvol was om met een nieuw 
vrijzinnig tijdschrift op de proppen te komen en of dit niet overlappend zou werken?
“Neen” was toen, en blijft nu ook, mijn antwoord.

Het was namelijk voor de eerste maal in de geschiedenis van de georganiseerde vrijzinnigheid in de regio Westhoek 
Noord, en dat was toch al na meer dan 50 jaar, dat er werk gemaakt werd van een gezamenlijk vrijzinnig tijdschrift.
Je kan dan de vraag stellen waarom het allemaal zolang geduurd heeft. Het is zo dat voorheen talrijke vrijzinnige verenigin-
gen elk op zich, met beperkte en in soms moeilijke financiële omstandigheden, hun leden probeerden te bereiken. Naast 
elkaar, zonder tot een gezamenlijk project te komen dat het naar werkbaarheid wat gemakkelijker zou kunnen maken.

Mee door de komst van het huisvandeMens in 2010 hebben we als vrijzinnige verenigingen een ankerpunt en het is in feite 
vanaf dan dat er ondersteuning is en globaal overleg bestaat tussen alle vrijzinnige verenigingen.
Het is al vlug gebleken dat binnen de lidverenigingen er vooral nood was aan het leren kennen van elkaars project, maar 
vooral om als vrijzinnige gemeenschap naar buiten te treden. Dit om niet enkel de georganiseerde vrijzinnigen maar ook 
niet-vrijzinnigen beter te bereiken, om mensen samen te laten proeven en genieten van wat we te bieden hebben. 

We waren in onze werking al vlug gestart met het uitgeven van een A4-blaadje waarop enkel activiteiten op vermeld ston-
den. Maar vrij snel waren we er van overtuigd dat het toch ‘iets meer’ mocht zijn.

Deze ‘iets meer’ vertaalde zich dan ook in het meer (her)kenbaar maken van de vrijzinnige verenigingen, het aan bod laten 
komen van meer thema’s, het aanhalen van discussieteksten enz. Daarom het onvermijdelijke om werk te maken van 
een volwaardig vrijzinnig tijdschrift voor de regio Westhoek Noord, waarin we alle gegevens samen konden  sprokkelen, 
vandaar de naam ‘De Sprokkel ‘.

In het bijzonder wil ik dan ook na 10 jaar werking alle medewerkers van het huisvandeMens Diksmuide, de communica-
tieverantwoordelijke Vrijzinnige Gemeenschap West -Vlaanderen, de Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen, 
de redactieleden en allen die bijgedragen hebben tot het welslagen van dit project, bedanken. We hebben samen al een 
mooie weg afgelegd, laat ons dan ook samen dit prachtig project verder zetten. 

Hartelijke dank.

Marc Van Muylem
verantwoordelijke uitgever

De Sprokkel: het doel
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Sprokkelfans aan het woord 

Edith Candaele: “Ik interpreteer 
de naam van ons tijdschrift: het 
sprokkelt inderdaad alle nieuws 
en activiteiten die uitgaan van 
onze vrijzinnige gemeenschap bij-
een. Alle plaatselijke verenigingen 
komen daarbij aan bod. 

Dit is al een eerste pluspunt. Zo is iedereen op de hoog-
te van alle geplande activiteiten van elke vereniging, niet 
alleen van de eigen groepering, waarbij iedereen ook 
uitgenodigd is op elke activiteit. De activiteitenagenda 
is dan ook mijn eerst bezochte rubriek. Positief is dat 
naast de mogelijkheid om activiteiten aan te kondigen, 
de groeperingen ook verslag er over kunnen uitbrengen. 

Elk tijdschrift is gewijd aan een thema dat niet noodza-
kelijk gelinkt moet zijn aan vrijzinnig filosofische stand-
punten. Hoewel deze thema’s mij het meest boeien 
zoals het euthanasie- en abortusdebat. De interviews 
van bevoegde autoriteiten ter zake is dan ook heel in-
teressante lectuur. Vooral de aanpak van ongewenste 
zwangerschappen spreken mij aan. Destijds heb ik be-
roepshalve meerdere meisjes kunnen helpen die tijdig 
vertrouwen hadden (morning after) in het PMS, het hui-
dige CLB.

Ook boekbesprekingen van mij bekende en minder be-
kende auteurs vormen een belangrijk onderdeel van de 
uitgaven. Ze worden vaak gepubliceerd naar aanleiding 
van een lezing door de auteur in onze regio.

Niet alleen de filosofische bedenkingen van gekende 
vertegenwoordigers in onze vrijzinnige gemeenschap 

komen aan bod, eenieder kan zijn bedenkingen en be-
oordelingen laten publiceren.

In dit kader is de rubriek ‘In de kijker’ ook aangenaam 
om lezen omdat wij meestal een persoon vanuit één 
gezichtspunt, een beroep, als clubgenoot of dergelijke 
kennen. In deze interviews komen andere interesses of 
carrièreverloop aan bod, wat je een completer beeld 
geeft van de persoon.

En laat ik ook de jeugd niet vergeten, onze toekomst.

Aankondigingen en vooral verslaggeving van Lentefees-
ten en Feesten Vrijzinnige Jeugd vind ik heel belangrijk, 
en hopelijk kunnen ze opnieuw als vanouds plaatsvin-
den, want ze brengen samenhorigheid in de vrijzinnige 
gemeenschap mee en zijn eigenlijk één van onze beste 
promotiemiddelen. Ik heb al meerdere malen grootou-
ders op het lentefeest tegengekomen waarvan ik dacht 
‘tiens’.

Maar ook de jongeren zelf komen aan bod en kunnen 
hun mening kwijt over maatschappij en samenleving, of 
over persoonlijke beleving en interesses.

Tot slot wens ik te benadrukken dat de artikels in het tijd-
schrift qua inhoud heel divers zijn en dan ook onze multi-
culturele gemeenschap moeten kunnen aanspreken.

Niet alleen de inhoud maar ook de presentatie getuigt 
van een hoogstaand niveau waarvoor ik de verantwoor-
delijken enkel maar kan feliciteren. Ook de druk en pa-
pierkwaliteit dragen bij tot de standing van de uitgaven.”

Annie Decleer: “ Voor mij heeft ‘De Sprokkel’ een te dure lay-out. Het is inderdaad een mooi 
tijdschrift, maar van tijd tot tijd je blad tegen het licht houden (evalueren) is beter dan te wach-
ten tot het mis gaat. Bovendien houdt het je redactieteam scherp.

Ik sprak vorige week nog een vriendin uit Oostende die met heel veel lof en complimenten 
over het tijdschrift sprak.

Inhoudelijk is er een goed initiatief om enkele pagina’s te besteden aan de activiteiten van al-
lerlei organisaties met parallelle humane programma’s.

Dit helpt om anderen te enthousiasmeren voor het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed.

Ook de boekbesprekingen zijn nuttig voor de leergierigen onder ons.

Het interview biedt als voordeel dat je mensen beter leert kennen.” 

De Sprokkel: fans
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Marc Mortier: “”Het is/was niet nodig (op succes) te 
hopen om (iets) te ondernemen, noch om door te zet-
ten om te slagen.”

Deze (enigszins aangepaste) uitspraak ontleend aan 
Willem de Zwijger was meer dan ooit van toepassing 
bij de ontstaansgeschiedenis van De Sprokkel, het vrij-
zinnig tijdschrift voor de Westhoek.

Jarenlang werkten een aantal vrijzinnige verenigingen 
in alle eenvoud en stilte los van elkaar zonder voor een 
ruim publiek voor het voetlicht te treden.

Dankzij de inspanningen van de medewerkers van het 
huisvandeMens Diksmuide slaagden we erin een acti-
viteitenkalender op te stellen. Daarbij streefden we naar 
een kruisbestuiving onder de vrijzinnige verenigingen. 
En het werkte: de activiteiten binnen het toenmalige 
VOC werden ruimer bekend en de aantrekkingskracht 
verhoogde.

Maar volgens sommigen volstond dit niet en moest er 
gezocht worden naar een meer uitgebreide formule om 
de contacten met de vrijzinnige gemeenschap te inten-
sifiëren en het vrijzinnig gedachtegoed te verspreiden.

Een tijdschrift? Ja, maar was dat niet te hoog gegrepen 
en was dit een leefbaar en betaalbaar communicatie-
kanaal? De initiatiefnemers waren ten volle overtuigd 
en kregen van IMD West-Vlaanderen de financiële 
steun om het bewijs te leveren.

En dat bewijs werd geleverd, dankzij de noeste arbeid 
van een aantal geëngageerde medewerkers. Het re-
dactiecomité zorgde elk trimester voor inhoud rond een 
bepaald thema naast de praktische en fel gesmaakte 
activiteitenkalender.

Na 10 jaar is De Sprokkel spring-
levend en zien we de toekomst 
hoopvol tegemoet!

Met dank aan de collega’s.”

Filip Cozijns: “De Sprokkel is 
een geslaagde publicatie, zo-
wel qua lay-out als inhoudelijk. 
Er is een passend evenwicht 
tussen de teksten en de foto’s.

Qua tekst voldoet men aan de voorwaarde die G.B. 
Shaw had over een speech wat even goed hier van 
toepassing is : “ a speech is like a shirt; long enough 
to cover the systeem, short enough to keep it interes-
ting.” Te lange artikels dienen inderdaad vermeden te 
worden omdat ze aan leesbaarheid inboeten. In dit 
tijdschrift zijn de auteurs het in grote mate indachtig 
geweest.

Men heeft er eveneens voor gezorgd dat er steeds 
een brede waaier van onderwerpen aanwezig is. Aan 
inhoud is De Sprokkel een ‘quality paper’ waar via 
weldoordachte informatie het vrijzinnig gedachtegoed 
aan bod komt, in een taalgebruik dat de leesbaarheid 
ten goede komt.

Misschien kan gepoogd worden de jeugdigen wat 
meer aan te spreken.

De publicatie is een exponent van de vrijheid van me-
ningsuiting, iets dat men ter allen tijde scherp in het 
oog moet houden, want er zijn altijd kapers op de 
kust die met de democratie een loopje nemen.”
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Rik Billiouw: “Toen men mij verzocht om een bij-
drage te leveren aan De Sprokkel n.a.v. het 10-jarig 
bestaan ervan voelde ik mij niet meteen aangespro-
ken tot ik mij mijn eigen (beperkt!) tijdschriftverle-
den herinnerde. Eerst en vooral omdat ik het wat 
hoogmoedig vond om een mening te geven over 
wat ik zelf al, sinds ik het leerde kennen, een mooi 
initiatief vond en omdat ik uit ervaring weet dat het 
niet zo eenvoudig is om enkele malen per jaar een 
tijdschrift samen te stellen. Het vergt heel wat disci-
pline van alle medewerkers om telkens binnen een 
bepaalde tijdspanne klaar te zijn met de afgespro-
ken opdrachten, fotomateriaal, lay-out en alles wat 
er nog bij komt kijken. En ik kan mij voorstellen dat 
de hoofdredacteur ook af en toe de figuurlijke zweep 
moet hanteren om de voorziene deadline te halen.

Voor mij is De Sprokkel een voorbeeld van hoe de 
leden van de vrijzinnig humanistische beweging kun-
nen samengebracht worden, ondanks de verschei-
denheid aan organisaties die er deel van uitmaken.

Positief vind ik verder de duidelijke indeling in rubrie-
ken met wisselende inhoud zoals de meest recente 
artikelen gewijd aan Hannah Ahrendt, milieu en voe-
ding en de terugkerende artikelenreeksen als het 
voorwoord, interviews met leden uit de vrijzinnige 
gemeenschap, jeugd, boekbesprekingen en niet te 
vergeten de onmisbare bladzijden met de praktische 
informatie over de werking van de diverse organisa-
ties en de activiteiten in het Vrijzinnig Huis Koksijde.

Wat ik zou wensen is dat in elk nummer het belang 
van het Vrijzinnig Huis als ontmoetingsplaats onder-
streept zou worden, dit van eenieder die zich als 
vrijzinnige en als humanist manifesteert. Niet in het 
minst om zich te herinneren dat wat er bereikt is, niet 
vanzelfsprekend is, en dat een voortdurende waak-

zaamheid geboden blijft, om niet 
te laten verloren gaan wat met 
heel wat moeite en inzet van 
velen bereikt werd en wordt.”

Christiane Formesyn: ““De 
Sprokkel is voor mij de spreek-
buis van het vrijzinnig leven in de 
Westhoek. Het is samengesteld 
door organisaties die soms ideologisch zeer uiteenlo-
pend zijn, maar die alle het humanisme hoog in het 
vaandel dragen. De artikels zijn niet alleen heel divers 
qua inhoud maar ook is het taalgebruik gericht naar 
een breed publiek. Informatief, maar niet belerend of 
hoogdravend.

Wat ik lees, hangt af van het thema. Soms diagonaal, 
soms heel grondig.

Wat ik zeker nooit oversla, is de agenda. Leuk te zien 
wat voor een breed cultureel leven er in de Westhoek 
is. Wie het organiseert, is me om het even. Je ontmoet 
steeds interessante mensen.

Om met Confucius te eindigen: “Een mens heeft twee 
oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren dan 
te praten. Gelukkig hebben we ook nog twee ogen om 
te lezen en elkaar beter te leren kennen en begrijpen.””

De Sprokkel: fans
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Speciaal moment gepland? Nood aan een luisterend 

oor? Bezig met zorgplanning? In het huisvandeMens 

helpen wij je! Onze dienstverlening is kosteloos en 

geconcentreerd rond vrijzinnig humanistische plech-

tigheden, waardig levenseinde en zingevende ge-

sprekken. We zijn open elke werkdag tijdens de kan-

tooruren en op afspraak. Wees welkom! 

In West-Vlaanderen vind je een huisvandeMens in 

Brugge, Roeselare, Ieper, Kortrijk en Diksmuide.

Het Willemsfonds brengt vrije en ondernemende wereldburgers in Vlaanderen en Brussel samen met respect voor 

ieders verhaal en mening. Samen maken en beleven we sterke verhalen sinds 1851. Het Willemsfonds is niet alleen 

de eerste sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie van Vlaanderen, maar ook de initiatiefnemer van het literair festival 

Het Betere Boek en de literatuurprijs De Bronzen Uil.

De Sprokkel: gesteund door verenigingen

Deze lokale verenigingen steunen 
De Sprokkel

UPV | Uitstraling Permanente Vorming (vzw) - Mensen & 

Wetenschap (nieuwe naam) is gespeciali seerd in weten-

schapspopularisering en organiseert educatieve, culturele 

activiteiten om allerlei wetenschappen makkelijk en rele-

vant te maken voor een breed publiek van volwassenen 

die duiding en een kritische blik écht belangrijk vinden.
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August Vermeylenfonds

Het Vermeylenf( )nds is een vereniging verspreid over Vlaanderen en Brussel. Onze begeesterde vrijwilligers organise-

ren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord, met het centrale thema 'Taal' als leidraad. Met de 

kracht van taal bereik je iedereen. De wereld lezen, je wereld uitdrukken, deel van de wereld worden. Daarbij helpen 

wij. Het Vermeylenfonds verenigt, verbindt en versterkt in een streven naar een warmere samenleving.

Ons doel is de promotie en onder-

steuning van het GO! Onderwijs van 

de Vlaamse Gemeenschap vanuit een 

humanistische en pluralistische visie. 

Jaarlijks richten we een prijs in voor 

verdienstelijke leerlingen of scholen, 

die op een bijzondere wijze de waar-

den van het onderwijsnet waarmaken. 

Het uitgangspunt is het Pedagogisch 

Project van het GO!. We willen met 

onze activiteiten een (h)echte steun 

zijn voor de directies, de leerkrachten, 

het personeel en de leerlingen en hun 

ouders in het bijzonder.

Wij zijn een organisatie van vrijdenkers. Dat wil zeggen dat we niet zo-

maar wat geloven. Wij onderzoeken zelf en vormen dan onze mening. 

Wij geloven in argumenten en in mensen, niet in goden. Wij vinden 

een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid belangrijk. En soli-

dariteit. Tussen mensen onder elkaar en tussen mens en milieu. Wij 

komen op voor vrije meningsuiting, zelfbeschikkingsrecht, gelijkheid 

tussen man en vrouw en scheiding tussen kerk en staat.

Voor een aantal vrijzinnige Franstaligen die zich in het begin van de 
20ste eeuw in De Panne hadden gevestigd, schonk het onderwijs 
geen voldoening. In 1910 werd de gemengde wereldlijke school 
Institut Pannois/Panne Instituut opgericht. Deze ‘vrije lekenschool’ 
bleef bestaan tot 1957 en werd daarna opgenomen in het rijkson-
derwijs (huidig: De Tuimelaar). Het ‘comité vzw Panne Instituut’ bleef 
bestaan als beheerder van de fondsen afkomstig van deze overna-
me. De gelden worden nu aangewend voor culturele en/of vrijzinnige 
initiatieven, instellingen of verenigingen.

Zie ook pg 27 Geschiedenis Panne Instituut

De Sprokkel: gesteund door verenigingen
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HV/OVM Koekelare-Diksmuide
Toen ruim 10 jaar geleden de vrijzinnige verenigingen van de Westhoek zich verenigden in een overkoepelende 
eenheid kwam ook Koekelare, als het uiterste punt van de Westhoek zich daarbij aansluiten. Twee verenigingen 
met vrijzinnige kenmerken waren daarbij betrokken, namelijk Willemsfonds Koekelare en HV/OVM Koekelare-
Diksmuide. Met de stichting van het tijdschrift De Sprokkel vonden beide verenigingen er een forum om er hun 
activiteiten in te publiceren, maar ook om een aantal artikelen over die verenigingen in te laten verschijnen.

Hier willen we het vooral hebben over HV/
OVM Koekelare-Diksmuide dat jaarlijks in-
staat voor de organisatie van het lentefeest 
voor de regio Koekelare-Diksmuide-Ou-
denburg-Gistel.

De oorsprong van het lentefeest ligt 
eigenlijk in Gistel. In 1970 organi-

seerde Yves Catry er het eerste 
lentefeest voor de leerlingen uit 
het 1ste leerjaar van de Rijks-
scholen van Gistel en Koekelare. 
Dit veroorzaakte heel wat ophef 

in deze katholieke regio. Na een 
10-tal jaren verhuisde het lentefeest 

naar Koekelare waar het werd geor-
ganiseerd in de wijnkelders Amfora 
en waar de ouders konden deelne-
men aan een feestmaal. Het lente-

feest werd opgeluisterd met het optre-
den van een goochelaar die het enorm 

goed deed met de kinderen.

Toen de wijnkelders Amfora hun uitbating 
stopzette verhuisde het lentefeest naar de 
feestzaal van de dansschool Viva. Dezelf-

de formule, feestmaal en optreden van de 
goochelaar werd daar tot 2009 aangehouden.

Ondertussen hadden ook, na de beginjaren met Koekelare 
en Gistel, Diksmuide, Oudenburg, Torhout en Lichtervelde 
zich bij deze viering aangesloten. Later hebben Torhout en 
Lichtervelde zich aangesloten bij de viering in Roeselare.

Vanaf 2010 werd afgestapt van het feestmaal en het op-
treden van de goochelaar. De kinderen werden zelf meer 
betrokken in het feest. Onder leiding van de leerkrachten 
zedenleer wordt nu ieder jaar een thema uitgewerkt dat 
met liedjes, versjes en dansjes aan de ouders en de ge-
nodigden wordt gepresenteerd. Daarna volgt een plechtig 
moment waarbij ieder kind afzonderlijk zijn geschenken 
krijgt. Daarna wordt het mooie gedicht van Yves Catry, dat 
hij voor het eerste lentefeest had geschreven voorgelezen:

Lieve mensen
maak mij niet te wijs
laat me zelf een toorts aansteken
om in haar aarzelend licht
mijn waarheid te zoeken

Maak mij niet te krachtig 
laat mijn toorts niet opvlammen
tot een brandstapel
voor andersdenkenden

Maar geef me liefde en schoonheid
laat me binnen de cirkel
van dat warme licht
zoeken, vinden , bouwen
en dus mezelf worden

Daarna wordt dan de vriendschapsketen gevormd en met 
de ode aan de vreugde uit de 9de symfonie van Beethoven 
wordt de plechtigheid besloten.

Na het lentefeest van 2011 staakte ook de dansschool 
Viva haar activiteiten en werd vanaf 2012 het lentefeest in 
de gemeentelijke feestzaal De Balluchon te Koekelare ge-
organiseerd. Deze grote, moderne zaal met een capaciteit 
van 450 zitplaatsen laat veel meer mogelijkheden toe. Bij 
het binnekomen van de feestelingen wordt van ieder kind 
een foto geprojecteerd op een reusachtig scherm. Er is 
ook een uitstekende geluidsinstallatie die wordt gebruikt 
voor de muziek die hoort bij de liedjes en dansjes. De zaal 
is ook voorzien van alle accommodatie voor het houden 
van een receptie na afloop van het feest.

Eerder in dit overzicht hebben wij het gehad over het feit 
dat er ieder jaar nu een bepaald thema tijdens het feest 
wordt uitgewerkt. Dit is gebeurd vanaf 2013. Een overzicht 
van deze thema’s die aan bod zijn gekomen:

2013: Thema: gelukkig zijn
2014: Thema: vrienden van Knubbe en Froezel
2015: Thema: oei, ik groei
2016: Thema: houden van mens, dier en milieu
2017: Thema: kinderrechten
2018: Thema: superhelden: kleine helden,
 samen zij we sterk
2019: Thema: de wereld die wij willen

10 jaar Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
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10 jaar Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd

Dit laatste thema werd voor de aanwezigen als volgt  
ingeleid:

• Eerst was alles leeg
• Er was niets
• Geen ruimte, geen tijd, geen planten, geen mensen
• Dan kwam er een enorme knal
• Op wat wij nu aarde noemen ontstonden rivieren en  

oceanen
• Daarna volgde het eerste leven en de evolutie zorgde 

voor het ontstaan van nieuwe soorten
• Ook de mensensoorten. Daarna, zoals jullie weten, ver-

anderde alles razendsnel
• Maar we behandelen de aarde alsof we ééntje in reserve 

hebben
• Elk kind moet kunnen opgroeien op een mooie, leefbare 

planeet. Waarop alle mensen in harmonie kunnen sa-
menleven.

• Onze feestelingen tonen dat het vandaag anders kan op 
die wereld van ons

• Laten we samen kijken
• Onze kinderen zijn de volwassenen van de toekomst
• Stapje voor stapje kunnen ze de wereld een klein beetje 

beter maken

In 2020 en 2021 is het lentefeest in die vorm omwille van 
de coronamaatregelen niet doorgegaan.

In 2021 heeft iedere leerkracht zedenleer in eigen school 
een bescheiden feestje georganiseerd waarop de feeste-
lingen van het jaar 2020 en 2021 werden gevierd. Er werd  
gezorgd voor de nodige geschenken.

Wij hopen dat alles in 2022 op een normale manier kan  
worden georganiseerd.

André Laveyne

FVJ Westhoek

FVJ Westhoek

LF Koekelare
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HV Westhoek 2012 – 2022
In De Sprokkel zomer 2013 werd door Ann Cordy de 
werking van OVM Westhoek toegelicht. De organisatie van 
vrijzinnige feesten en de ondersteuning aan leerkrachten 
moraal waren toen de core business van OVM, maar in de 
voorbije 10 jaar kende onze afdeling een hele evolutie.

Op zaterdag 28 april 2012 hadden we de viering 40 jaar 
OVM. Naast de publicatie van de feestrede van Steven 
Dudal hieromtrent  verschenen de voorbij 10 jaar geregeld 
activiteitenverslagen en werden meerdere HV – leden in De 
Sprokkel   ‘In de kijker’ gezet.

Gedurende de voorbije 10 jaar groeide de Oudervereniging 
Voor Moraal Westhoek (OVM)  uit tot Humanistisch Verbond 
Westhoek (HVW) waardoor naast de vrijzinnige feesten 
evenzeer aandacht naar volwassenenwerking ging.

Voormalig secretaris en vrijwillig moreelconsulent Marc Van 
Muylem vond dit een hele uitdaging en 

startte vanaf 2013 o.a. met de organisatie van de  praatclub 
‘Zahir’. Tweemaandelijks organiseerde hij een praatavond 
waarbij in een ongedwongen sfeer rond bepaalde 
maatschappelijke onderwerpen van gedacht gewisseld 
werd. Door beperkte belangstelling was dit initiatief  echter 
een kort leven geschoren. 

Daar tegenover werden de voordrachten op 
zondagochtend i.s.m. het Vrijzinnig Huis Koksijde  een 
schot  in de roos. Een zeer  gevarieerd aanbod aan 
sprekers en gespreksonderwerpen wist ‘Op zondag in 

gesprek met…’ gedurende de voorbije 10 jaar vele leden, 
maar ook menig niet geëngageerd vrijzinnige,  de weg 

naar het Vrijzinnig Huis Koksijde te vinden. HV 
Westhoek wist hiermee haar opdracht 

naar volwassenenwerking ten volle te 
realiseren. 

Bij de leerkrachten 
NCZ bleef binnen HV 
de focus  gericht op 
de organisatie van de 
Vrijzinnige Feesten. 
Hierdoor  beleefden 
gedurende de 
voorbije tien jaar 
meer dan 1000 
Feestelingen deze 

mijlpaal in hun prille 
leven. De Feesten 
werden door de 
leerkrachten  uitgewerkt. 
Tot op heden neemt 

Sofie Deboeuf  nog altijd de coördinatie van het Vrijzinnig 
Lentefeest op zich en na het pensioen van Ann Cordy 
heeft Lies Gysel de coördinatie van het Feest Vrijzinnige 
Jeugd overgenomen. Het dagelijks bestuur zorgt voor de 
praktische organisatie . De voorbije 10 jaar  groeide het 
aantal  feestelingen enorm, waardoor de feestviering in het 
c.c.CasinoKoksijde voor ieder feest in twee  delen diende 
gesplitst te worden. Gelukkig kon onze afdeling steeds op 
ondersteuning van enkele trouwe HV leden en leerlingen 
van het GO! Nieuwpoort rekenen. 

Wegens de coronapandemie konden de feesten van 2020 
en 2021 niet in het c.c.CasinoKoksijde georganiseerd 
worden. Maar de feesten waren te belangrijk en dus 
werd er naar volwaardige alternatieven gezocht. Voor de 
12-jarigen werd hierbij ondersteuning van HUJO gevraagd 
en voor de Lentefeestertjes waren de weergoden HV 
Westhoek positief gezind zodat een coronaproof alternatief 
wandelfeest evenzeer een feestelijk gezinsmoment  werd. 
Het Joelfeest, onder coördinatie van Chris Depecker, 
moest spijtig genoeg definitief geannuleerd worden. 

Naast een wisselend NCZ- lerarenbestand kende 
het dagelijks bestuur de voorbije 10 jaar ook enige  
bestuurswissel. Françine Wandelaere werd na 20 jaar 
voorzitterschap op 20 februari 2013  feestelijk in de bloemetjes 
gezet en draagt tegenwoordig de titel van erevoorzitter. Haar 
opvolging verliep echter minder vlot. Menig bestuurslid wilde   
gezien  zijn leeftijd plaats ruimen voor verjonging, maar 
vanuit het NCZ- lerarenbestand  binnen het bestuur kwam 
die er niet, waardoor enkele bestuursleden gedurende  
lange tijd meerdere functies op zich dienden te nemen.  

Even zag de toekomst van HV er heel onzeker uit, maar na 
een noodoproep in De Sprokkel  beschikt 

HV Westhoek vanaf 1 januari 2021 opnieuw over een 
volledig en vooral zeer geëngageerd dagelijks bestuur.

Nu het coronavirus langzamerhand bedwongen lijkt, 
kunnen fysieke voordrachten weer georganiseerd worden 
waardoor  persoonlijk  contact de digitale alternatieven kan 
vervangen. Via Info en verslaggeving  kunnen  de lezers van 
De Sprokkel opnieuw geregeld op de hoogte gehouden 
worden van wat het Humanistisch  Verbond Westhoek te 
bieden heeft.

‘Dank’ aan De Sprokkel voor de 10 jaar ondersteuning en 
‘Succes’ aan het Humanistisch Verbond Westhoek.

Denise Van der Meiren 
lid HV Westhoek

10 jaar Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd
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Herinneringen van een deelnemer aan 
de lessen Niet-confessionele  
Zedenleer/Feest Vrijzinnige Jeugd 

Ondertussen is het 
al 12 jaar geleden 
dat ik het lager on-
derwijs verliet en dit 
afsloot met het Feest 
van de Vrijzinnige 
Jeugd. In al die jaren 
is er enorm veel ver-
anderd en gebeurd, 
ik ben afgestudeerd 
in het middelbaar, 
heb mijn bachelor-
diploma gehaald en 
ben nu bezig aan 

mijn laatste jaar master. Kortom heel veel herinneringen. 
Maar ondanks al die jaren zijn de lessen Niet-confessione-
le Zedenleer (NCZ) en het Feest van de Vrijzinnige Jeugd 
(FVJ) mij altijd bij gebleven.  

Het begon allemaal in het 1e leerjaar, waar onze klas op-
eens werd opgesplitst in 2 groepen. Onze toch wel vrij 
beperkte groep van ongeveer 12 leerlingen vertrok toen 
richting een voor ons nog onbekend klaslokaal. In dat 
klaslokaal werden we verwelkomd door meester Chris. 
Op dat moment hadden we nog totaal geen idee waarom 
onze klas gesplitst was en waarom we opeens een andere 
meester voor ons kregen. Maar na de 1e les waarin mees-
ter Chris ons duidelijk uitlegde waar NCZ voor staat en wat 
we hier allemaal zouden bijleren, beseften we al snel dat 
we op de juiste plek waren terecht gekomen. 

De volgende 6 jaren vlogen voorbij, jaren waarin we tel-
kens 2 keer per week naar dat andere leslokaal trokken 
om bij te leren over de humanistische levensbeschouwing. 
Tijdens deze lessen verruimden we ons denkbeeld, keken 
we (educatieve) documentaires en werden we ook een 
hechte groep. 

Zo kwamen we ondertussen aan in ons 6e leerjaar, waar de 
vraag werd gesteld of we mee wilden doen aan het Feest 
van de Vrijzinnige jeugd. Een feest om te vieren dat we vol-
wassener zijn geworden en klaar zijn voor een nieuwe stap 
in ons nog prille leven. Voor mij was er geen moment van 
twijfel, het was een mooie manier om ons afscheid van de 
lagere school te vieren en er een groot feest van te maken.

Ondertussen zijn we aangekomen bij de eerste voorberei-

ding voor het FVJ. Het FVJ bestond uit een toneelstuk over 
het volwassen worden. Zo kreeg iedereen een rol toege-
wezen waarvoor we de komende weken zouden repete-
ren, mijn rol was de rol van ‘papa’ voor het 2e deel van 
de voorstelling. Tijdens deze repetities leerden we ook veel 
nieuwe mensen en vrienden kennen uit alle andere scho-
len van Koksijde, De Panne en Veurne. Ik weet nog goed 
hoe ik zo tijdens de eerste repetitie iemand leerde kennen 
waarmee ik me heel de dag heb geamuseerd, we zaten te 
lachen en maakten grapjes over alles. Sinds die dag keek 
ik dan ook uit naar elke volgende repetitie en was de voor-
bereiding voor het FVJ ook al een klein beetje een feest. 

Uiteindelijk was het dan tijd voor de grote dag, de dag van 
het FVJ. Het was de dag waarop we onze nieuwe kleren 
konden showen en de dag waar we zolang naar toege-
werkt hadden. Het was ook de eerste dag waarop ik ont-
dekte dat een feest gepaard ging met gel in de haren, toch 
volgens mijn papa. Er heerste een gezonde stress, tijdens 
de repetities ging alles vlot en was het duidelijk dat alles 
in orde ging komen, maar voor velen van ons bleef het 
toch de eerste keer dat we voor een volle zaal moesten 
optreden. 

Alles ging foutloos en op het einde kregen we een dave-
rend applaus, een mooie beloning voor al ons werk. Daar-
na was het tijd voor een receptie en dan ging het feest thuis 
verder. Het is misschien cliché maar het blijft toch een dag 
die ik niet snel zal vergeten.

Maar dit is nog niet het einde van mijn verhaal. Na het 
lager vertrok ik naar het Atheneum in Veurne, zoals veel 
vrijzinnigen doen. Daar aangekomen herkende ik vele be-
kende gezichten van het FVJ, waaronder ook die vriend 
die ik tijdens de eerste voorbereiding heb ontmoet. We 
werden goeie vrienden en hebben samen nog veel mooie 
momenten beleefd tijdens het middelbaar. Gedurende het 
middelbaar kwam het FVJ af en toe terug als gespreks-
onderwerp. We deelden onze herinneringen, spraken over 
de repetities, welke rol we hadden, hoe we het hebben 
ervaren en nog zoveel meer. Hierdoor werd duidelijk dat 
het FVJ veel meer is dan het vieren van één enkel moment, 
het is namelijk ook iets dat ons allen verbindt en voor veel 
mooie herinneringen heeft gezorgd.

Jasper Stekelorum, Koksijde

10 jaar Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd

14



Activiteiten in de regio

Nieuwjaarsreceptie
Organisator: Vrijzinnig Huis 
Koksijde
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: gratis

Wegens Coronamaatregelen gaat de receptie noodgedwongen niet door.

Info & inschrijven: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

Dag van het Woord
Organisator: Willemsfonds 
Koekelare
Datum: zaterdag 5 februari 2022
uur: 14u
Locatie: CC het Spoor, 
Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke 
- verplaatsing met eigen 
wagens om 12u45 van op de 
markt in Koekelare
Prijs: gratis

Familievoorstelling door Gerda Dendooven in het kader van ‘De dag van het 

woord’.

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

Lezing ‘Niet alle intelligentie is artificieel’ door Toon Colpaert, econoom.
Organisator: UPV (Mensen 
en Wetenschap) Westkust 
i.s.m. Vermeylenfonds en 
Willemsfonds
Datum: donderdag 10 februari 2022
Uur: 14u30
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: € 5 niet leden / € 3 voor 
leden (koffie inbegrepen)

De ontwikkelingen in de wetenschap en de technologie zijn nauwelijks te volgen. 

Machines en robots nemen zware en gevaarlijke taken over. Maar daar stopt 

het niet. Wordt de menselijke intelligentie (gedeeltelijk) vervangen door artificiële 

intelligentie? Een vloek of een zegen?

August Vermeylenfonds

Info:  marc-mortier@telenet.be -  0475 97 21 98

“De Blues”, muzikaal talent van eigen bodem
Organisator: Vrijzinnig Huis 
Koksijde
Datum: zondag 27 februari 2022
Uur: 11u, deuren open om 10.45u
Locatie: Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48 
Prijs: gratis

Muziekkenner Ronny Roose schetst het ontstaan en de geschiedenis van de 

zwarte Amerikaanse blues. Deze pure muziekvorm schetst het harde leven van 

de Afrikaanse slaven en de latere segregatie ,maar was evenzeer een hoopvolle 

uiting van vitaliteit, humor en levenslust. De Blues lag aan de oorsprong van de 

Rock 'n Roll, Soul , Jazz en zelfs Popmuziek. Naast filmfragmenten brengt Ronny 

live enkele bluessongs samen met zijn longtime kompaan Didier Derck. 

Info & inschrijven:  Ivan Winnock 058/31.23.57  -    ivan.winnock@skynet.be

4de QUIZ’T
Organisator: Vrijzinnig Huis 
Koksijde
Datum: vrijdag 18 maart 2022
Uur: 19u30, deuren open 18u45
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48
Prijs: toegang gratis, deelname 
quiz 10 euro per ploeg van max. 
4 personen

minimum 10 /maximum 15 ploegen, snel zijn is dus de boodschap, prijzen in 

natura (geen geldprijzen). 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: vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com – 058 52 04 61 (na 19u00) uiterlijk op 10 maart

We blikken niet enkel terug in deze Sprokkel maar kijken ook vooruit  
je vindt hier de actuele activiteitenkalender!  
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Activiteiten in de regio

Algemene vergadering voor de leden Veurne-De Panne-Koksijde
Organisator: Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum: zaterdag 5 februari 2022
Uur: 12u 
Locatie: “La Grande Mare” 150 
Rue Albert 1er Bray-Dunes
Prijs: nog te bepalen

Voorlezing van de diverse verslagen tijdens maaltijdpauze. 

Info & inschrijven:  ivan.winnock@skynet.be 

Van armoede tot armwoede – door Jos Geysels
Organisator: Humanistisch 
Verbond Westhoek 
Datum: donderdag 17 februari 2022
Uur: 19u30
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48 
Prijs: leden € 3 p/p – niet leden 
€ 5 p/p

Bij de hoge armoedecijfers in ons land slaken velen onder ons een diepe zucht, en 
dit al langer dan vandaag. En bij die zucht blijft het: we gaan ervan uit dat we ons 
maar moeten neerleggen bij het probleem. Jos Geysels en Erik Vlaminck zijn het 
daar niet mee eens. Met het dubbelboek ‘De schande & de keerzijde’ hopen zij 
die diepe zucht te doen omslaan in een luide kreet. Volgens het sprookje van de 
doorsijpeltheorie zal een politiek in het voordeel van de sterken uiteindelijk de hele 
maatschappij ten goede komen. Geysels en Vlaminck ontmantelen die theorie 
op twee manieren. In een krachtig pamflet, ‘de schande’, richt Geysels zijn pijlen 
op het slabakkende armoedebeleid in de Wetstraat en houdt hij een pleidooi 
voor een brede beweging tegen ongelijkheid. Vlaminck levert met zijn fictieve 
armoedeverhaal, ‘de keerzijde’, een hilarisch satirische aanvulling. ‘De schande 
en de keerzijde’ wil een ander verhaal schrijven voor een andere werkelijkheid, 
want het wordt tijd dat armoede eindelijk ‘armwoede’ wordt.

Info & inschrijven: Machteld Coenen - humasecretariaat@gmail.com

De zegeningen van het World Wide Web of de onteigening van het persoonlijk 
leven! door Willem De Beukelaere
Organisator: A. 
Vermeylenfonds-Koksijde-
Oostduinkerke
Datum:  24 februari 2022 
Uur: 14u30
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48 
Prijs: leden 3 euro  (koffie 
inbegrepen) – niet leden 5 euro

De informatietechnologie heeft ons leven, reilen en zeilen grondig doorheen 

geschud en blijft ons sturen en volgen. Wie zit achter de knoppen en wat gebeurt 

er met onze privacy? En wat kunnen we eraan doen? Over facebook, de GDPR 

en zij die proberen er toch iets aan te doen.

August Vermeylenfonds

Info & inschrijven:  Maurits De Picker - depicker.maurits@skynet.be - 0477/29 38 37

Ledenfeest
Organisator: A. 
Vermeylenfonds-Koksijde-
Oostduinkerke
Datum: zondag 06 maart 2022
Uur: nog te bepalen
Locatie: La Rose des Sables – 
Gaupinlaan 1 - Oostduinkerke
Prijs: maaltijd nog te bepalen

Poëzielezing door Kevin Amse, daarna feestmaaltijd.

August Vermeylenfonds

Info & inschrijven: Maurits De Picker - depicker.maurits@skynet.be - 0477/29 38 37

Symfonie concert
Organisator: Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum: donderdag 17 maart 2022
Uur: 20u 
Locatie:  Concertgebouw 
Brugge
Prijs: nog te bepalen

Thema Beethoven

Info & inschrijven:  Hedwig.franchois@skynet.be 
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Activiteiten in de regio

Symfonie concert
Organisator: Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
Datum: donderdag 17 maart 2022
Uur: 20u 
Locatie:  Concertgebouw 
Brugge
Prijs: nog te bepalen

Thema Beethoven

Info & inschrijven:  Hedwig.franchois@skynet.be 

Bezoek Politiehuis Koksijde
Organisator: Humanistisch 
Verbond Westhoek
Datum: Dinsdag 22 maart 2022
Uur: 19u
Locatie: Politiehuis Koksijde, 
Ter Duinenlaan 34A
Prijs: leden € 3 p/p – niet leden 
€ 5 p/p 

Het nieuwe politiegebouw in Koksijde is geen doorsnee gebouw, en centraliseert 
de verschillende diensten van de politie in de zone Westkust. Het open, gastvrije 
en transparante politiegebouw maakt ruimte voor een administratief-, logistiek- 
en arrestantencomplex, allen onder één dak. De publieke zones zijn bovengronds 
terwijl het logistieke- en arrestantencomplex zich ondergronds bevinden en alles 
is verbonden middels de centrale binnenstraat. Tijdens een 1,5-2u durende 
rondleiding doorheen het gebouw krijgen we een totaalbeeld van de werking van 
de politie Westkust. 

Maximum 45 deelnemers toegelaten. Inschrijving is pas definitief na betaling op 
rekeningnummer BE66 0012 2549 2643 met vermelding ’bezoek Politiehuis’- 
na(a)m(en) deelnemer(s). Bij overschrijding van het aantal deelnemers geldt de 
datum van betaling. Het gestorte bedrag wordt terugbetaald wanneer je niet 
meer in aanmerking voor deelname komt.  

Info & inschrijven: Machteld Coenen - humasecretariaat@gmail.com

Filocafé “Salon van Jan & Alleman” - Toegankelijke filosofische 
boekbespreking vergezeld van een goed glas wijn 
Organisator: Humanistisch 
Verbond Westhoek
Datum: Vrijdag 1 april  2022
Uur: 19u30
Locatie: Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48 
Prijs:  15 Euro p/p inclusief 2 
glazen exquise wijn -  5 Euro 
p/p zonder wijn

HV Westhoek richt een filocafé op waarbij het de bedoeling is om 4-maandelijks 

een toegankelijk filosofisch boek te bespreken in het "Salon van Jan & Alleman" 

ondertussen genietend van een glaasje spraakmakende wijn. Het eerste boek dat 

hiervoor gekozen werd is "Vuur" van Prof Dr Ignaas Devisch. De eerste avond op 

1 april, de volgende data zijn 17 juni  en 7 oktober 2022.

Info & inschrijven:  Machteld Coenen - humasecretariaat@gmail.com - met vermelding met of zonder wijn

ZONDAGEN IN HET VRIJZINNIG 
HUIS KOKSIJDE
Elke zondag is het ontmoetingscentrum 
open van 11u. tot 13.30u.
Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!
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Recente terugblik 

De ‘Vrienden Go! Westhoek Scholengroep 28, het Huis-
vandeMens Diksmuide en het Panne Instituut besloten om 
het vorig schooljaar gestarte initiatief, de leerlingen van het 
basis- en secundair onderwijs de drempel van het theater 
te leren overschrijden, verder te zetten.

Met enige vertraging veroorzaakt door het verderfelijke vi-
rus, ons allen bekend, doet het ons een groot genoegen, 
u te kunnen vergasten op een nieuw initiatief. Voor 2021-
2022 viel onze keuze op een lezing over ‘Frankenstein’ 
door het theater Koortzz in. Frankenstein is een van de 
meest merkwaardige boeken ooit geschreven door een 
meisje van 19 jaar, de Londense Mary Shelly.

Braeckman, Van Bendegem en Vitalski zijn een uniek trio, 
dat zichzelf weleens de Fox Brothers noemt. Hun verre-
gaande geleerdheid is altijd speels en guitig. De drie schij-
nen te rivaliseren in eloquentie, vallen elkaar af en toe aan, 
maar zijn vooral brothers-in-crime, met een oprechte liefde 
voor negentiende eeuwse literatuur.

Er hadden hier, op het podium,  vandaag dus 3 micro’s 
moeten staan, één zal echter volstaan. Eén lid van het il-
lustere drietal, moest verstek geven als slachtoffer van een 
besmetting. Professor emeritus Jean-Paul Van Bendegem 
heeft mij echter beloofd dat wat hij brengen zal – Mens 
en machine: verstandshuwelijk of passionele afwijzing – de 
moeite waard zal zijn.

• Hoe verhouden mens en machine zich tot elkaar? 
• Een actueel thema met de opkomende robotica maar 

evenzeer een stokoud thema dat teruggaat tot de Go-
lem en andere mythische figuren.

• Valt de soms passionele afwijzing vanuit deze lange ge-
schiedenis te verklaren?

De 180 leerlingen van het tweede leerjaar van de derde 
graad secundair onderwijs ASO – TSO GO!-Westhoek 
werden in het volledig vernieuwd Cultureel Centrum Kruis-
punt Diksmuide verwacht op maandag 20 september om 
daar het (vervang)stuk bij te wonen.

Het fotomateriaal is van de hand van Jan Deruddere die 
instaat en instond voor de grafische vormgeving.

Annie Decleer 
voorzitter Vrienden GO! westhoek

Lokale vereniging

18



Enkele hoogtepunten in de werking 
van de lokale gemeenschap de 
voorbije jaren: 
19/01/2014

Samensmelting VOC de koepel – Westhoek en VKW 
en bestuurswissel

Vrijzinnig Ontmoetingscentrum Westhoek en de Vrijzinnige 
Koepel Westhoek besloten om samen te werken. Alle loka-
le vrijzinnig humanistische verenigingen in de regio West-
hoek Noord zijn sinds dan vertegenwoordigd in VOC de 
koepel – Westhoek (nu Vrijzinnig Huis Koksijde). De nieuwe 
vereniging werd voorgesteld aan het grote publiek op de 
nieuwjaarsreceptie van 19 januari 2014. Marc Van Muylem 
werd voorzitter van VOC de koepel - Westhoek. Oud-voor-
zitters van het VOC Westhoek, Bob Rossel, en de VKW, 
Geert Steenkiste, werden gehuldigd voor hun jarenlange 
inzet. 

Met de jaarwisseling 2019-2020 gaf voorzitter Marc Van 
Muylem de fakkel van het Vrijzinnig Huis Koksijde door aan 
Joeri Stekelorum.

21/09/2014

Fakkeldag aan Zee 

Op zondag 21 september 
2014 was er de ‘Fakkeldag Aan Zee’ in Oostduinkerke, 
een trefdag voor een ruim publiek. Je kon er informatie 
bekomen, deelnemen aan activiteiten, lezingen bijwonen, 
netwerken en iets eten en drinken in een gezellige sfeer. 
Het was een geslaagd evenement dankzij een enthousiast 
team!

04/07/2015

Prijs van de Zeegeus

VOC de koepel - Westhoek won de Prijs van de Zeegeus 
voor 'Fakkeldag aan Zee' omdat alle vrijzinnige lidvereni-
gingen de handen in elkaar hadden gestoken om de vrijzin-
nigheid uit te dragen. De prijs werd uitgereikt in het MEC 
Staf Versluys te Brede ne op zaterdag 4 juli 2015, tijdens de 
10e editie van het Festival van de Zeegeus. Marc Van Muy-
lem mocht als voorzitter van VOC de koepel - Westhoek 
het mooie bronzen beeldje van de Zeegeus van de hand 
van kunstenaar Jimmy Huys en een geldprijs van € 250 in 
ontvangst nemen.

10 jaar VOC/VHK in vogelvlucht
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07/02/2016

Een nieuwe locatie en een nieuwe naam

Het vrijzinnig ontmoetingscentrum de koepel – Westhoek 
opereert sinds februari 2016 tot op heden vanuit de locatie 
in de Galloperstraat 48. Het gebouw werd jarenlang ge-
bruikt als ontmoetingsplaats voor Jehovahgetuigen en was 
in hun bezit. De gemeente Koksijde kocht het gebouw en 
stelde het ter beschikking voor het vrijzinnig centrum. Op 
zondag 7 februari werd de opening van het gebouw ge-
vierd. Het VOC kreeg ook de nieuwe naam Vrijzinnig Huis 
Koksijde. Een korte periode daarvoor betrok de gemeen-
schap een lokaal in de Houtsaegerlaan, daarvoor huisden 
ze in de Veurnelaan. 

06/08/2017

Nationale hulde Albert I: vrijzinnig humanisten 
vertegenwoordigd

In augustus wordt jaarlijks 
aan de voet van het rui-
terstandbeeld van Koning 
Albert I in Nieuwpoort de 
nationale hulde gehou-
den. Een plechtigheid die 
bijgewoond wordt door 
een vertegenwoordiger 

van de Ko ning en afgevaardigden van de regering en 
het parlement. In 2016 vroeg de georganiseerde vrijzin-
nige gemeen schap uit de Westhoek aan het stadsbestuur 
van Nieuw poort om op deze hulde ruimte te geven aan 
vertegen woordigers van alle erkende levensbeschouwin-
gen incluis het vrijzinnig humanisme. Maar de vrijzinnig 
humanisten waren niet welkom op deze hulde: vanuit het 
stadsbestuur kwam een schrijven dat onze bemerking zou 
worden op genomen als agendapunt in de evaluatiever-
gadering na de hulde, wat betekende dat we werden ge-
weerd. Terwijl er wel een oecumenische dienst plaatsvond 
met voorgangers uit de rooms-katholieke kerk en andere 
geloofsgemeenschappen. 

Vanuit het stadsbestuur werden we geïnfor meerd dat de 
oecumenische dienst in 2017 niet meer werd voorzien. Wel 
zou een pastoor bij de aanvang van de plechtigheid een ge-
bed brengen, gevolgd door ‘de bood schap van de jeugd’ 
en wij werden uitgenodigd om een toespraak te houden 
vanuit de humanistische beweging. Positief nieuws! 

17-12-2017

Spaanse eik als symbool voor het streven naar een 
seculiere samenleving

Op zondag 17 december 2017 onthulde het Vrijzinnig Huis 
Koksijde een gedenkplaat aan de speciaal aange plante 
Spaanse eik, als symbool voor het streven naar een secu-
liere samenleving.

Alhoewel er in België geen echte seculiere samenle ving op 
wettelijk basis bestaat, wilden wij als vrijzinnige

gemeenschap via de aanplanting van deze boom een sig-
naal geven dat wij wel degelijk voor gelijkberechtiging van 
alle levensbeschouwingen zijn. Niettegenstaande onze sa-
menleving gebaseerd is op basis van vrijheid en gelijkheid 
dient er alsnog de nodige aandacht aan gege ven te wor-
den. De tekst bij de boom: 

Vrijheid, gelijkheid, broederschap als een munt die ons niet 
verdeelt.

Op zondag 17 december 2017 werd hier een eik Quercus 
Hispanica geplant als zinvol gebaar voor een seculiere sa-
menleving. Het secularisme is de sleutel die de wereld voor 
ons opent en onze gehechtheid toont aan een andere fun-
damentele waarde van samenleven. Dit betekent dat ieder 
van ons anders is dan de andere, maar toch op het einde, 
wij allemaal gelijk zijn, vrije en gelijke burgers in recht en 
waardigheid. Vrijzinnig Huis Koksijde

10 jaar VOC/VHK in vogelvlucht
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10 jaar activiteiten: een compilatie
Het Vrijzinnig Huis Koksijde organiseert elk jaar een nieuwjaarsreceptie, een ontbijt, een busuitstap, een kwis. Ook 
was er de voorbije jaren de reeks ‘Op zondag in gesprek met’. We rakelden uit nostalgie een heel aantal beelden 
terug op: 

Nieuwjaarsreceptie, 20 januari 2013

“ Op zondag in gesprek met …, Peter Algoet over ‘Filosoferen met kinderen’,24 februari 2013 

3e editie van ‘Op zondag in gesprek met…’, 30 juni 2013 HVV/OVM Westhoek nodigde Nancy De Maesschalck, 
vrijwillig moreel consulent in de vrouwengevangenis van Brugge uit als gast.

10 jaar activiteiten

21



Op zondag in gesprek met … 
Carry De Paepe over 
vrijmetselarij, 14 juni 2015

start van de nieuwe reeks ‘Op zondag in gesprek met …’ 
waarbij Piet van de Craen de spits mocht afbijten met 
JAZZ@Koksijde3.0, 4 oktober 2015

Op zondag in gesprek met… 
thema ‘Rouw en omgaan met verlies’, 29 september 2013

Ontbijtbuffet als start van het 
Vrijzinnig Huis Koksijde 
najaarsprogramma, 20 september 2015 

Volkssportroute, 
7 november 2015

10 jaar activiteiten
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Ontbijtbuffet als start van het 
Vrijzinnig Huis Koksijde 
najaarsprogramma, 20 september 2015 

Volkssportroute, 
7 november 2015

Ontbijtbuffet met bubbels, 11 september 2016

Voordracht ‘Het pastafarianisme’ 
door Jan Deconinck, 7 februari 2017

Busuitstap 10e volkssportroute, 1 oktober 2016

Jaarlijkse busuitstap, 
7 oktober 2017
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Op zondag in gesprek met… 
de Orde van de Paardevisser 
50 jaar, 26 november 2017

Ontbijtbuffet met bubbels, 10 september 2017

Muzikaal optreden van de band
 'Amazing Bear', 20 oktober 2017

Busuitstap met bezoek aan het huisvandeMens
Diksmuide en VOC Ons Huis te Deurne en culturele
wandeling ‘Antwerpen, van Middeleeuwen tot 
vandaag’, 3 maart 2018

10 jaar activiteiten
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Ontbijtbuffet met bubbels, 10 september 2017

2e QUIZT’ET, 16 maart 2018

Ontbijtbuffet met bubbels, 2 september 2018

Plechtige Zeelieden Herdenking te Oostende 
(org. VLC De Geuzetorre), 12 mei 2018 

Danie De Kimpe legt namens het Vrijzinnig Huis 
Koksijde een bloemenkrans neer aan het mo nument

 aan de Zeevisserijschool.
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Nieuwjaarsreceptie, 27 januari 2019

3de QUIZT’ET, 15 maart 2019

Busuitstap, 5 oktober 2019

Nieuwjaarsreceptie, 26 januari 2020

10 jaar activiteiten10 jaar activiteiten
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Comité vzw Panne Instituut
Geschiedenis van de Wereldlijke Gemengde School ‘Panne Instituut’ / École Mixte Laïque ‘Institut Pannois’

Voor een aantal vrijzinnige Franstaligen die zich in het 
begin van de 20ste eeuw in De Panne hadden gevestigd, 
bleek het onderwijs alhier geen voldoening te schenken. 
Op 1 oktober 1910 werd de gemengde wereldlijke school 
‘Institut 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 mettant 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 lessen 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 als inzet het al dan niet subsidiëren van onze 
school door de gemeente.
De vrije lekenschool bleef als dusdanig bestaan tot einde 

schooljaar 1957, waarna ze werd opgenomen in het 
rijksonderwijs.
Het comité vzw Panne Instituut bleef evenwel bestaan als 
beheerder van de fondsen afkomstig van deze overname.
Deze worden nu aangewend voor culturele en/of vrijzinnige 
initiatieven,
instellingen of verenigingen. Hierbij wensen wij aan te 
stippen dat de huidige GO basisschool De Tuimelaar als 
opvolger van het ‘Panne Instituut’ ons bijzonder aan het 
hart ligt.

Eddy Deboyser

Geschiedenis Panne Instituut
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Gedachten zijn vrij

De verklaring van Wulpen

Discussietekst ‘Uit De Sprokkel Herfst 2013’

Het plechtig herdenken van de gesneuvelde soldaten tij-
dens de Eerste Wereldoorlog is, zeker in deze periode van 
nationale herdenking naar aanleiding van de 100ste verjaar-
dag van het begin van dit wereldcon-
flict, een heilige plicht.

Op kosten van de gemeenschap zal 
de katholieke kerk, naar aanleiding 
van dit gebeuren, in elke parochie een 
herdenkingsmis opdragen. 

Uit de nu reeds beschikbare docu-
menten moeten de vrijzinnigen thans 
ervaren dat hun illustere slachtoffers 
van deze wereldoorlog worden ver-
zwegen en door alle betrokken au-
toriteiten in de vergeethoek worden 
geduwd. 

Een specifieke herdenking, hoe beperkt ze ook moge zijn 
en onder om het even welke vorm, dringt zich op. 

Het ware voor de getroffen vrijzinnige 
families een kleine erkentelijkheid om 
te mogen ervaren dat de gemeen-
schap - en ook het onderwijs en in het 
bijzonder de cursus moraal samen 
met de vele vrijzinnige verenigingen 
- hun voorgangers zouden kunnen 
herdenken ook al is dit honderd jaar 
geleden. 

De Vrijzinnige Humanistische Vrien-
den van de Westhoek

Onbetwistbaar hebben 
ook een groot aantal 
vrijzinnigen hun leven 
verloren in de periode 
1914-1918: zij offerden 

hun leven op uit 
vaderlandsliefde en 
omwille van morele 

overwegingen.
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Het Vrijzinnig Humanisme blijft de 
maatschappelijke uitdaging aangaan
In een tijd waarbij de wereldvraagstukken in twijfel worden 
getrokken, waar gezinssituaties in krantenverslagen hun 
ding vinden en het maatschappelijke debat te weinig ge-
voed wordt, blijven de vrijzinnig humanisten zich manifes-
teren in de Westhoek.

Sinds de komst van het huisvandeMens in Diksmuide, 
hebben de vrijzinnig humanisten in Koksijde en omgeving 
hun krachten nog meer gebundeld om de hedendaagse 
maatschappelijke thema’s en vraagstukken, waar zowel 
ouderen maar ook jongeren mee geconfronteerd worden, 
onder de loep te 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 man of vrouw die mensen nodig heeft.

Wij werken vanuit een vrijzinnig humanistisch mens -en 
maatschappijbeeld. Hiermee willen wij onze levensbe-
schouwelijke visie die staat voor respect, gelijkwaardig-
heid, menselijkheid en verdraagzaamheid, vertrekkend van 
de persoonlijke invulling, aan een kritische geest onderwer-
pen. Het vrijzinnig humanisme richt zich zowel naar jonge-
ren als naar ouderen.

Het aanspreekpunt voor de jongeren zijn vooral de leer-
krachten in het officieel onderwijs die de les moraal on-
derrichten 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 
het Humanistisch Verbond Westhoek deelnemen aan het 
Vrijzinnig Lentefeest voor 6 jarigen, als aan het Feest Vrij-
zinnige Jeugd voor de 12 jarigen.

Voor de ouderen onder ons zijn er vooral de bijeenkomsten 
ingericht door zowel het Vrijzinnig Huis Koksijde als door 
het Humanistisch Verbond  Westhoek, het Willemsfonds,

A. Vermeylenfonds,  Vrienden van het GO! Westhoek , Co-
mité vzw Panne Instituut , UPV en de activiteiten in het 
huisvandeMens Diksmuide.

Ook kunnen personen die erom vragen beroep doen op 
de vrijzinnig humanistisch consulenten  die mensen bij hun 
vraagstelling een luisterend oor kunnen bieden. Dit kan zo-
wel persoonlijk thuis als in het huisvandeMens, het Vrijzin-
nig huis Koksijde, 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 de 1ste en 3de dinsdag  een vertegenwoor-
diger van de vrijzinnige gemeenschap bereikbaar in het 
Vrijzinnig huis Koksijde en dit na afspraak.

Om onze leden en geïnteresseerden beter te informeren 
is er het 3-maandelijks vrijzinnig tijdschrift  ‘De Sprokkel’.

Het aanbod van onze vrijzinnige verenigingen is enorm, wij 
willen dan ook zo veel als mogelijk inspanningen leveren 
om het vrijzinnig humanisme en de vrijzinnige humanisti-
sche 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 onder-
steunen

• een gastvrij vrijzinnig humanisme aan te bieden waar je 
welkom bent

• te bouwen aan de vrijzinnig humanistische gemeen-
schap 

• vrijzinnig humanistische plechtigheden actief stimuleren.

• en een vrijzinnig humanistische begeleiding aanbieden, 
“als je ons nodig hebt, zijn we er”.

Marc Van Muylem
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De redactie van  de Sprokkel 
wenst al haar trouwe lezers een

Gezond en gelukkig 2022! 

AAN DE SLAG BIJ HET HUISVANDEMENS?

VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT regio Diksmuide/Koksijde &
ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Ieper/Kortrijk gezocht

Je taken als CONSULENT 

• Plechtigheden / Riten
• Gesprekken levensvragen en zelfbeschikking
• Gemeenschapsvorming – ondersteuning van lidvereni-

gingen
• Representatie en PR vrijzinnige humanistische gemeen-

schap
• Info en educatie
• Vrijwilligers en jongeren
• ……………

Je taken als ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

• Eerste opvang van en het contact met alle personen die 
beroep doen op het huisvandeMens

• Administratieve gegevens, documentatie, archief en  
bibliotheek bijhouden, actualiseren en optimaliseren

• Beheren van briefwisseling
• Organiseren en het overzicht behouden van de plan-

ning en afspraken
• Opdrachten van beheer, boekhouding en kantoorwerk
• ……………..

De kandidaat-consulent dient tenminste te beschikken over een diploma van Bachelor of gelijkgesteld, de kandidaat-
administratief medewerker over een diploma hoger secundair onderwijs.

De vrijzinnig humanistisch consulent en de administratief medewerker maken deel uit van het personeelskader van
deMens.nu. De consulent krijgt een standplaats toegewezen in Ieper, de administratief medewerker in Ieper/Kortrijk.

De vacatures raadplegen en kandideren: www.deMens.nu/jobs 
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www.vrijzinnigwestvlaanderen.beeen initiatief van deMens.nu

ROUW- EN GESPREKSBEGELEIDING

persoonlijk | open | kosteloos
Brugge - Diksmuide - Ieper - Kortrijk - Roeselare

SPREEK HET UIT! JE VERHAAL IS WELKOM BIJ ONS.JE VERHAAL IS WELKOM BIJ ONS.

ZORGEN
PROBLEMEN

JEZELF KWIJT
EENZAAM

VERLIES

Ik draag 
 een groot verdriet 
       en geraak 
   geen stap vooruit.

“

”



met de steun van

Bericht aan
de redactieledenJAARPLANNING - DEADLINES 

Respecteer deze deadlines voor

het toesturen van gegevens:
Editie april-mei-juni 2022

Zondag 13 februari

Vrijzinnig Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Tel. 058 52 08 94
vrijzinnighuiskoksijde@gmail.com

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

Humanistisch Verbond 
Westhoek
contactpersoon: 
Bernard Van den Haute
Veldstraat 81
8660 Adinkerke
0491 622 955
bvdhaute@gmail.com

Humanistisch Verbond 
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

Panne Instituut

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

August Vermeylenfonds

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


