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Beste leden, 

Beste lezers van deze nieuwsbrief, 

 

 

Bij de start van het nieuwe jaar blik ik graag nog even terug op het voorbije jaar. 2017 was een jaar 

van mooie, maar ook minder positieve ervaringen. Voor mij zijn er drie momenten bijgebleven. Ten 

eerste, werd ik in april voorzitter van ons centrum. Ten tweede, werd ik op mijn verjaardag opnieuw 

“nonkel” van de mooie Anaïs die op 19 november ter wereld kwam. Tot slot, moest ik helaas ook 

afscheid nemen van mijn grootvader, Jacques Ducoulombier. Na een ongelijke strijd tegen kanker, 

overleed hij in december. 

 

2017 stond voor De Bezatse opnieuw gelijk aan een heleboel succesvolle activiteiten. In het najaar 

hadden we telkens een full house voor onze quiz, het toneel en het Joelfeest! 

 

Wat biedt het nieuwe jaar? We hebben natuurlijk een nieuwe, volle agenda gepland vol leuke en 

interessante activiteiten met voor elk wat wils. Nieuw dit jaar zijn de filopubs voor jongeren (en voor 

wie zich jong voelt). Deze filopubs willen jongeren stimuleren om in een informele setting met elkaar 

in gesprek te gaan en te debatteren over maatschappelijk relevante zaken.  

 

We gaan uiteraard ook mee met onze tijd. Onze webstek kreeg een modernere look en we hebben 

uiteraard onze Facebookpagina. Daarop kan je onze nieuwtjes meevolgen. Facebook is tevens al een 

goed medium gebleken om reclame te maken voor onze activiteiten. We kregen hierdoor reeds heel 

wat nieuwe mensen in ons lokaal. Wil je ons ook terugvinden op het net? Onze website: 

www.debezatse.be. Onze Facebookpagina: www.facebook.com/debezatse/ 

 

Bij deze ook een oproep naar jullie toe. Om wat meer op onze ecologische voetafdruk te letten, 

proberen we zoveel mogelijk om de nieuwsbrief en activiteitenkalender per mail door te sturen. We 

merken wel dat we nog heel wat mailadressen ontbreken. Mag ik jullie dan ook vragen om ons even 

een mailtje te sturen met jullie mailadres? Dit kan naar vcdebezatse@gmail.com. Bedankt! 

 

2018 hebben we echter ook in mineur ingezet. Het overlijden van Doris Verlinde op 5 januari 2018 

greep me bij de keel. Ze richtte mee het VC Mozaïek op in Kortrijk en was er jarenlang voorzitster. Als 

kind leerde ik haar kennen in het vorige vrijzinnige centrum in Kortrijk (toen mijn vader voorzitter 

was in Menen). Ze was een voorbeeld van een fantastische vrijwilligster die zich onverdroten voor de 

vrijzinnige gemeenschap inzette. Ze zal ook herinnerd worden als een sterke madam die niet alleen 

dapper het gevecht met kanker aanging, maar deze strijd ook voor de bredere gemeenschap voerde. 

Ze was de trekker van de Kortrijkse plantjesverkoop in het kader van Kom op tegen Kanker. ’t Was 

een straffe madam!, las ik op haar overlijdensbericht. Ge moogt gerust zijn, dat was ze. 
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Tot slot, wil ik ook eens stilstaan bij de berichten die ons in de eerste maand van het nieuwe jaar 

bereikten. De eerste Nieuwjaarsbaby in Wenen kreeg bakken kritiek, omdat het toevallig een Turkse 

familieachtergrond heeft. De kersverse Miss België 2018, Angeline Flor Pua, mocht ook haar deel 

racistische opmerkingen ontvangen. Omdat ze een kind is van Filippijnse ouders… Politicologen 

stellen dat ‘identiteit’ een deel van de inzet van de verkiezingen wordt. Maar wat is die identiteit? 

Sommigen achten het nodig dit te reduceren tot huids- en haarkleur. Anderen stoppen mensen in 

hokjes op basis van hun (vermeende) geloofsovertuiging.  Hoe kunnen we aan een welvarende 

gemeenschap bouwen als bepaalde leden van die gemeenschap al bij voorbaat gedoemd zijn 

tweederangsburgers te zijn op basis van hun achtergrond, uiterlijke kenmerken of 

geloofsovertuiging? Hier is volgens mij een taak weggelegd voor vrijzinnig humanisten. We moeten 

het signaal blijven geven dat hoewel we als mensen niet gelijk zijn, we wel gelijkwaardig zijn zonder 

afbreuk te doen aan de socioculturele, levensbeschouwelijke of etnische achtergrond. Als we elk ons 

steentje bijdragen, zetten we al een grote stap in de goede richting 

 

 

 

Ik wens jullie een verdraagzaam, liefdevol, gezond en vrijzinnig 2018! 

 

 

 

Met vrijzinnige groet, 

 

Ruben Descamps 

voorzitter vc De Bezatse 
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