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NIEUWSBRIEF 
Voorjaar 2015 

 

Beste leden en lezers van deze eerste nieuwsbrief van 2015, 

Ik wens jullie alvast een heel goede gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Bona valetudo melior est 

quam maximae divitiae (om te vermijden dat we buiten verkiezingsperiodes het Latijn vergeten). Of 

in het Nederlands: een goede gezondheid is meer waard dan het grootste fortuin. Vaak besef je dit 

pas wanneer het minder goed gaat. Zal het je als lezer verbazen dat deze nieuwsbrief vanuit een 

ziekenhuisbed werd geschreven? Mijn gezondheid laat het inderdaad wat afweten en de 

jaarwisseling diende ik noodgedwongen in het ziekenhuis door te brengen. De dokters verzekeren 

echter dat alles in orde komt. Het grootste fortuin… 

Het ziekenhuis waarin ik terecht ben gekomen is niet het enige in de stad, maar lijkt overvol. Naast 

mij op de kamer ligt een Duitser. Weinig spraakzaam, maar dit kan aan de taalkloof te wijten zijn. 

Hoewel hij een beetje Engels spreekt verlopen de gesprekken toch moeizaam. Duitser of niet, het is 

verschrikkelijk om vast te stellen hoe weinig contact we (de Duister en ik, maar misschien ook onze 

samenleving) met elkaar zoeken. Het was immers pas tijdens de derde dag dat ik hem naar zijn naam 

heb gevraagd en hij naar de mijne. Heino heet de man. Waar hij vandaan komt heb ik niet gevraagd, 

maar ik vernam dat het 460 kilometer rijden is. Ik denk dat hij zijn vakantie wel anders had 

voorgesteld.  

Maar over naar ons vrijzinnig centrum dat gelukkig gezonder is. Diegenen die ons eerste Joelfeest 

hebben meegemaakt weten dat het goed was. Wie niet aanwezig was: jullie hebben iets gemist! We 

besloten met een ander concept het nieuwe jaar in te zetten en het oude af te sluiten en – afgaande 

op de vele complimentjes die we kregen – dit werd door de aanwezigen sterk gesmaakt. Geen 

nieuwjaarsreceptie in januari dus, maar daar is in die maand geen tekort aan.  

Als bijlage kunnen jullie ons nieuwe activiteitenprogramma terugvinden met de activiteiten die tot 

nu toe vaststaan. We richten opnieuw iedere maand voor elk wat wils in. In juni organiseren we 

terug een uitstap, maar we weten nog niet goed waarheen. Verdere informatie volgt. Suggesties zijn 

natuurlijk altijd welkom.  

Graag wil ik jullie aandacht vestigen op onze dertigste verjaardag die we in maart zullen vieren. Dit 

gaat door in ons lokaal met de nodige praatjes, drankjes en hapjes.  

Deze verjaardag zette me overigens aan het denken. Ik ben al goed tien jaar voorzitter van De 

Bezatse. Dit betekent dat ik tijdens een periode van ongeveer een derde van haar bestaan op de 

voorzittersstoel zit. Laten we eerlijk zijn: het is me zeker niet teveel, maar echt gezond is dit ook niet. 

Misschien moeten we wel eens op zoek naar een waardige vervanger. Misschien moeten we daar in 

2015 werk van beginnen maken.  
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Ook van de uitbreiding van ons bestuur overigens. Niemand schijnt nog “tijd” te hebben deze dagen. 

Ook onze bestuursleden hebben het druk, maar vinden of maken tijd. Vele handen maken licht werk. 

Het zou jammer zijn mocht de activiteitsgraad van ons vrijzinnig centrum op termijn erop achteruit 

gaan door een gebrek aan vrijwillig engagement. Dit zou niet enkel jammer zijn voor De Bezatse, 

maar ook voor de vrijzinnige gemeenschap in onze regio. Make a difference! 

Ik wil van deze gelegenheid ook gebruik maken om het bestuur en de mensen die mij vervangen 

tijdens mijn ziekte extra te bedanken.  

Beste mensen, mij rest u enkel nog een gelukkig en vrijzinnig 2015 te wensen. Ik hoop van harte u op 

een van onze volgende activiteiten te mogen verwelkomen. 

Uw voorzitter,  

Marc Casteleyn 

 


