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Beste leden en lezers van deze nieuwsbrief, 

2013 behoort intussen de geschiedenis toe en velen zullen het met me eens zijn: het is weer voorbij 

gevlogen. Net alsof de tijd veel vlugger gaat met ouder worden.  

Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik dit niet zelf heb uitgevonden, maar uit ‘Rechtstreeks’, een 

vrijzinnig tijdschrift uit het Ieperse, heb gevist. Wat ik hier ook uit gehaald heb is het volgende: “ik 

probeer afstand te nemen van zinloze energievreters. Wat anderen menen te moeten denken over mij 

en wat ik meen te moeten denken over anderen”. 

Dit leek me nogal passend in onze gehaaste maatschappij waarin iedereen wel iets over iemand te 

zeggen heeft zonder eerst in eigen boezem te kijken. Op professioneel vlak of gewoon in het 

dagelijkse leven is men nogal vlug geneigd om de ander zijn prestaties at face value te beoordelen. 

Prestaties zoals Frederik Vanlierde die de Iron Man kan winnen: ongelooflijk! Sven Nijs die de ene 

cross na de andere op zijn naam zet! Maar daarom niet minder zijn ook uw eigen prestaties! Je hoeft 

heus geen cross of Iron Man te winnen.  

Het huishouden combineren met werk en daarbij nog eens zorgen voor de kleinkinderen. Je inzetten 

voor een vereniging (zoals ons eigen bestuur zich dagdagelijks voor het centrum inzet). We mogen 

eigenlijk fier zijn op de gewone zaken die we iedere keer “presteren”. Een prestatie waar ik best fier 

op ben is dat mijn vege lijf het tijdens een loopwedstrijd van 15 km in december uitgehouden heeft. 

Ik deed er 1 uur 44 min en 36 seconden over. Toegegeven, de winnaar deed er 47 minuten over, 

maar ik ben zelf heel tevreden. Een paar pinten minder in november en het zal volgend jaar beter 

gaan! Ik kijk dus naar mezelf en niet naar anderen en zo hoort het!  

En als we dit nu altijd eens zouden doen, ‘naar onszelf kijken’ en niet oordelen over een ander, 

begint 2014 zeer positief. 

En zou ik het nu nog over ons vrijzinnig centrum hebben? Misschien heel kort want al onze 

activiteiten zijn terug te vinden op de website, en wie nog niet mee is met de e-gazetten krijgt 

regelmatig de activiteitenkalender met de post in de bus. So….. lezen hé. 

Ik kan jullie dus alleen maar een heel gelukkig en vrijzinnig 2014 wensen en hopen u te mogen 

ontmoeten op een van onze bijeenkomsten. Eerste afspraak (in bijlage) is de receptie op zondag 19 

januari. 

Graag tot dan! 

Uw voorzitter 

Marc Casteleyn 
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