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Beste leden en lezers van deze nieuwsbrief, 

 

Na een drukke zomer vol activiteiten breekt voor sommigen nu pas de vakantie aan. Op het ogenblik 

dat jullie deze  nieuwsbrief in de bus of mailbox vinden, zouden Christa en ikzelf al in de zon moeten 

liggen. Nog even profiteren vooraleer we de kille herfst- en donkere winterdagen induiken.  

Ondertussen blijft het bestuur van De Bezatse niet bij de pakken zitten. We hebben opnieuw een 

goed gevuld programma voor het najaar opgesteld dat u in bijlage kunt terugvinden. Terwijl wij in 

onze luie strandstoel zitten zal de rest van het bestuur terug post vatten op de markt tijdens de 

wieltjesfeesten. De kleinsten krijgen een ballon aangeboden en aan passanten delen we onze nieuwe 

folder uit. Een kleine attentie zal er misschien ook wel vanaf kunnen. September is ook quiz-time: 

afspraak op  vrijdag 26 september om 19.30 in ons lokaal. Inschrijven kan via mail. Mij bellen mag 

ook, maar dan liefst vanaf 11 september (de kosten in het buitenland zijn een beetje te hoog) naar 

0497/263 269. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals de bestuursleden te bedanken voor hun 

inzet. Het feit dat onze activiteiten succesvol zijn is enkel te danken aan de samenwerking van het 

voltallige bestuur. Stuk voor stuk geëngageerde mensen die onze samenleving een stuk vrijzinniger, 

spannender en toleranter maken. We zijn overigens nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden. 

Bent u persoonlijk geïnteresseerd of kent u iemand? Laat het ons weten! 

Terwijl wij de zon opzoeken beseffen we ondertussen hoe goed we het wel hebben in ons landje. 

Conflicten in Oekraïne, Syrië, Irak en Gaza confronteren ons steeds opnieuw met de gruwelen die 

mensen elkaar kunnen aandoen. Macht, sinistere agenda’s, geld en geloof als drijfveren voor 

gruweldaden. Kunnen wij, als vrijzinnig humanisten, een verschil maken? Kunnen wij bruggen 

bouwen in plaats van deze af te breken – ook in eigen land? Ik denk dat we het onszelf en onze 

medemens verplicht zijn. Act local, think global! Laten we zelf in onze stad, gemeenschap en 

maatschappij een positieve verandering teweeg brengen door mensen te ontmoeten en kritisch te 

blijven nadenken over hetgeen rond ons gebeurt. Dit mag gerust tijdens een tentoonstelling, quiz, 

halloweenevent, wintercafé en joelfeest.  

Graag tot op een van onze volgende activiteiten, 

 

 

Uw voorzitter,  

Marc Casteleyn 
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ACTIVITEITEN VRIJZINNIG CENTRUM “DE BEZATSE” 
Herfst - winter 2014 

 

 

HALLOWEEN 

MET FAKKELTOCHT 

Halloween is vandaag vooral gekend voor zijn trick or treats en 

pompoenen. Kinderen genieten er met volle teugen van!  

De Bezatse organiseert daarom een speel- en doenamiddag voor kinderen van 6 

tot 12 jaar met kinderanimatie en een fakkeltochtje. 

De kinderen mogen zich zeker verkleden! 

 

VRIJDAG 

31 
OKTOBER  
 

14U30 
 

 

INSCHRIJVING: 
Bellen  voor 24 oktober: 
0497 263 269  

 

 

Inkom gratis 

 

  

VRIJDAG 

26 

SEPTEMBER  

 

19U30 
 

INSCHRIJVING: 
 Via e-mail: 

vcdebezatse@gmail.com 
 met vermelding naam + 

aantal deelnemers 
 € 5 p.p. avond zelf 

 Max. 4 personen per 
ploeg. 

QUIZ 

Het is een oude traditie bij het vrijzinnig centrum ‘De Bezatse’ om de grijze 

cellen op de proef te stellen. De vragen die de quizmasters op je zullen loslaten 

zijn heel breed, soms specifiek, maar vooral gevarieerd. Stof genoeg om te zien 

wat je vrienden, familie en kennissen weten van de wereld! Omdat denken 

energie vraagt zijn er broodjes beschikbaar. Geestesverruimende dranken zijn 

uiteraard verkrijgbaar en voor diegenen die er helemaal voor gaan: er zijn 

talrijke prijzen te winnen!  
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VRIJDAG 

14  

NOVEMBER  
 

20U00 
 

CC DE STEIGER 

 

PRIJS:  

€5  Leden 

€8  Niet-leden 

 

INSCHRIJVING: 

1. Bellen voor 7 
november: 
0497 263 269 

2. Betaling aan de deur 

SOLDAAT PEACEFUL 

Soldaat Peaceful wil niet vergeten. Hij 

werd tijdens de Grote Oorlog 

gerekruteerd om als veel te jonge 

soldaat in Vlaanderen te gaan vechten 

tegen het Duitse leger. Jaren later 

neemt hij ons mee in een spel van 

herinnering en tijd over zijn 

onverwerkte verleden.  

Hij vertelt ons over zijn gelukkige 

jeugdjaren op het Britse platteland, de 

opwindende avonturen met Molly en 

Dikke John,  zijn liefde voor Ma en voor 

zijn grote broer en voorbeeld, Charlie. 

Dit alles wordt echter overschaduwd door de vroege dood van zijn vader. 

Uiteindelijk moeten de warme herinneringen plaatsmaken voor de brutaliteit 

van de oorlog, die hem genadeloos de loopgraven injaagt en hem confronteert 

met de even gruwelijke, als onbegrijpelijke oorlogslogica.  

Prijswinnend auteur Michael Morpurgo liet zich inspireren door een bezoek aan 

Ieper, waar hij geschokt vaststelde hoeveel jonge soldaten tijdens WOI ter dood 

veroordeeld werden voor vermeende lafheid. 

 

WINTERCAFÉ 

Vanaf zondag 9 november opent VC De Bezatse haar wintercafé. Zoals de naam al 

doet vermoeden is dit geen gewoon café, maar biedt het net dat iets extra. Naast 

de dranken die gewoonlijk genuttigd worden, schenken we aandacht aan meer 

speciale dranken.  

Deze keer schenken we echter geen bier van de maand, maar staan aperitieven 

en cocktails centraal. Zo kan er naast een gezellige babbel ook iets nieuws ontdekt 

worden. 

 

IEDERE ZONDAG 

VAN 

09 
NOVEMBER 
 

TOT 

 

07 
DECEMBER 
 

11U00 – 13U00 
 

 

Vrije toegang 
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JOELFEEST 

De maand januari is tegenwoordig de maand van de 

nieuwjaarsrecepties, het moment waarop we klinken op 

het nieuwe jaar. Onze Keltische en Germaanse 

voorouders vierden dit nieuwe jaar echter een beetje 

vroeger, namelijk op de kortste dag en de langste nacht 

van het jaar (Midwinter), rond 21 december.  

De viering was het belangrijkste moment van het jaar: het oude jaar en de lange, 

donkere dagen waren achter de rug en men vierde de terugkeer van het licht.  

We zetten het nieuwe jaar 2015 graag feestelijk met u in op dit speciaal gebeuren.  

U leest het goed: in plaats van een nieuwjaarsreceptie in januari 2015, vieren we 

het joelfeest in december 2014 om de terugkeer van de zon en de belofte van een 

nieuwe lente te vieren.  

 

ZATERDAG 

20 
DECEMBER  
 

17U00 – 20U00 
 

 

INSCHRIJVING: 
Bellen  voor 12 december: 
0497 263 269  

 

Inkom gratis 

Wenst u onze briefwisseling per mail te ontvangen? Graag een seintje naar: 

vcdebezatse@gmail.com 

 

IEDERE ZONDAG 

VAN 

09 NOVEMBER 

 

TOT 

 

07 DECEMBER 
 

14U00 – 18U00 
 

 

Vrije toegang  

 

TENTOONSTELLING 

PETER JOYE 
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