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Beste leden, 

Beste lezers van deze nieuwsbrief, 

 

 

 

Het is opnieuw zo ver: de start van het nieuwe jaar! Een tijd om terug te blikken op het voorbije jaar, 

maar vooral om uit te kijken naar wat 2019 ons zal brengen. 

 

2018 was voor mijn familie een bewogen jaar met mooie en ook minder mooie ervaringen. Het 

overlijden van mijn schoonmoeder Marie-Christine Casier, ook lid van De Bezatse, trof ons zwaar. Zij 

overleed op 65-jarige leeftijd op 25 augustus na een lange strijd tegen kanker. Dit leed en verlies 

werd in diezelfde periode beantwoord met het nieuws dat we in februari een dochtertje mogen 

verwachten. De cyclus van leven en dood, vreugde en verdriet, werd voor ons op korte tijd realiteit.  

 

Voor ons Vrijzinnig Centrum De Bezatse was 2018 een druk, creatief en boeiend jaar. Het Joelfeest 

voor kids verving het Halloweensfeest en was meteen een voltreffer. 30 kinderen kwamen samen 

met ons mee joelen. Het Joelfeest zelf, de vijfde editie toch al, trok meer dan 100 leden. Ons centrum 

barstte hierbij bijna uit zijn voegen. Andere activiteiten konden ook op veel bijval rekenen: de 

voordracht en boekvoorstelling van ‘De Maakbare Baby’, door Petra de Sutter, de daguitstap naar 

Zeebrugge, de voordracht over burn out door Jessie De Caluwé en de uitverkochte toneelvoorstelling 

‘Huisvrouwmonologen’.  

 

Ook 2019 bruist opnieuw van de activiteiten. Op vrijdag 1 maart organiseren we een ‘Belgische 

avond’. In samenwerking met Hujo volgt in diezelfde maand, op 30 maart, de tweede editie van de 

Filopub. Een gezellige filosofische avond voor de jeugd. Natuurlijk hebben we nog meer in petto, en 

daarvoor verwijs ik graag naar onze activiteitenkalender. Ik hoop jullie alvast op een van deze data 

terug te zien.  

 

Net zoals mijn oproep in de nieuwsbrief van vorig jaar, wil ik jullie verzoeken om ons Centrum te 

helpen met het verminderen van onze ecologische voetafdruk. We proberen zoveel mogelijk de 

nieuwsbrief en activiteitenkalender per mail door te sturen. We merken echter dat we nog heel wat 

mailadressen missen. Mag ik jullie dan ook vragen om ons even een mailtje te sturen met jullie e-

mailadres? Dit kan naar vcdebezatse@gmail.com. Bedankt! 

Ook interessant: wij zitten ook op het www! Onze website vind je op www.debezatse.be en onze 

Facebookpagina via www.facebook.com/debezatse/ 
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Tot slot sluit ik graag af met de tekst van John Lennon die in mijn hoofd bleef hangen na ons bezoek 

aan Strawberry Fields in  het Central Park te New York vorig jaar. 

 

Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion, too 

Imagine all the people 

Living life in peace 

 

Ik wens jullie dan ook een vredevol, liefdevol, gezond en vrijzinnig 2019! 

 

 

 

Met vrijzinnige groet, 

 

 

Ruben Descamps 

Voorzitter VC De Bezatse 
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