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MENEN

DOOR NICOLAS VERHAEGHE

De Bezatse is de ontmoetings-
plaats voor vrijzinnigen in Menen
en omstreken. “Ik heb heel lang
geleden de uitgesproken vrijzin-
nigheid ontdekt. Wij geloven eer-
der in de wetenschappelijke visie
van ons aards bestaan dan in een
almachtige god die daar verant-
woordelijk voor zou zijn”, legt
Marc uit. De Bezatse wil de plaats
zijn waar je je spreekwoordelijke
bezatse kan bijvullen of de inhoud
ervan kan delen met anderen.
“Het is een ontmoetingsplaats
voor mensen die niet gelovig zijn,
die niets opgelegd willen krijgen.
Kortom, voor mensen die vrij wil-
len zijn, zowel in het denken als
in het handelen”, aldus Marc. 

ONTPLOOIEN

De 55-jarige Menenaar was twaalf
jaar voorzitter van De Bezatse. Hij
vond het tijd om de fakkel door te
geven. “Het is niet goed om zo
lang aan het roer te staan. Twaalf
jaar is heel lang, de meesten blij-
ven maar een paar jaar voorzitter.
Ik was intussen de zevende voor-
zitter. Gelukkig heb ik een bekwa-
me opvolger”, zegt Marc.
Ruben Descamps (32) uit Menen
neemt die taak op zich. “In 2012
ben ik in het bestuur gestapt, toen
al op vraag van Marc. Ik kwam er

terecht in een team van gemoti-
veerde en actieve vrijzinnigen. Ze
boden mij de kans om mezelf ver-
der te ontplooien binnen het be-
stuur. Al een tweetal jaar geleden
vroeg Marc mij om hem als voor-

zitter op te volgen, maar ik voelde
mij daar nog niet klaar voor”, zegt
Ruben. 
Marc stoomde Ruben de laatste
twee jaar gestaag klaar en stelde
hem dit jaar nogmaals de vraag.
“Hij is er klaar voor, daarin ben ik
100 procent van overtuigd. Ruben
is ook geen nieuwkomer meer, hij
draait al enkele jaren mee. Hij
heeft het ergens ook in het bloed
want zijn vader Patrick Descamps

is ook ooit een tijd voorzitter ge-
weest”, haalt Marc aan. “Het zal
geen gemakkelijke opdracht zijn.
Dit is geen kaartersclubje hé. De
Bezatse organiseert verschillende
soorten activiteiten zoals tentoon-
stellingen, toneelvoorstellingen,
kunstzinnige voordrachten, we-
tenschappelijke lezingen, actuali-
teitsdebatten maar ook gezellige
eet- en drankfestijnen waarbij we
elkaar kunnen ontmoeten. Daar-
naast kan je op ons centrum een
beroep doen voor de uitwerking
van vrijzinnige plechtigheden.”

GROTER LOKAAL

Ruben had maar één voorwaarde.

“Mijn enige eis, als ik het zo mag
stellen, was dat Marc nog in het
bestuur bleef want hij was een
voorzitter uit duizend”, aldus Ru-
ben. Marc zal dus nog in het be-
stuur blijven maar zonder functie.
De 15 bestuursleden gingen una-
niem akkoord met Marcs beslis-
sing om Ruben als zijn opvolger
te kiezen. “Ik ben daar uiteraard
héél blij om. Mijn doelstelling als
nieuwe voorzitter zal zijn om, net
als Marc, te ijveren voor een
nieuw en groter lokaal. Nu kun-
nen er maximaal honderd perso-
nen binnen, rechtstaand welis-
waar. Met een groter lokaal kun-
nen we de mensen die langsko-

men bij onze moreel consulente
op een waardige manier ontvan-
gen. Maar een grotere locatie is er
vooral ook om het groeiend aantal
leden en sympathisanten te kun-
nen herbergen tijdens onze activi-
teiten”, legt Ruben uit.
De 300 leden van De Bezatse kun-
nen op hun twee oren slapen. “Ik
heb met volle goesting en trots de
fakkel overgenomen en ik wil ze-
ker niemand teleurstellen. Ik
hoop in de toekomst ook meer
jongeren bij het vrijzinnig cen-
trum te betrekken. Dat staat bo-
venaan op mijn agenda”, besluit
Ruben.

Ruben is nieuwe voorzitter
van vc De Bezatse
MARC CASTELEYN GEEFT DE FAKKEL 

DOOR NA TWAALF JAAR

MENEN Vrijzinnig centrum De Bezatse Menen kreeg
op zaterdag 15 april veel volk over de vloer. “Aanlei-
ding daarvan was de bekendmaking van mijn opvol-
ger als voorzitter binnen vzw De Bezatse”, zegt Marc
Casteleyn.

Vrijzinnig centrum De Bezatse Menen kreeg een nieuwe voorzitter. Marc Casteleyn (links) gaf de fakkel door aan

Ruben Descamps. (Foto NVM)

Heel wat leden en sympathisanten steunen de nieuwe voorzitter. (Foto NVM)

“Marc vroeg me twee
jaar geleden al om
hem op te volgen,
maar toen voelde ik
me nog niet klaar”

RUBEN DESCAMPS

Nieuwe voorzitter vc De

Bezatse
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