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een kennismaking met 
vrijzinnig Waregem 

met de steun van

meer info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Donderdag 21 januari om 20u - CC De Schakel  
Hedendaagse Filosofie ‘De Stilte’ met Jan Hendrik Bakker

Vrijdag 29 januari om 18u - VC Poincaré   
Nieuwjaarsreceptie Willemsfonds Waregem

Zondag 31 januari vanaf 11u - VC Poincaré  
Nieuwjaarsreceptie Poincaré met optreden stand-up       
comedian Youssef El Mousaoui  

Zaterdag 6 februari om 10u - VC Poincaré  
Proclamatie Uiltjeswedstrijd Willemsfonds en tentoonstelling 
op 6 en 7 februari  

Zondag 14 februari om 14u - VC Poincaré    
Valentijns wafels met als recept ‘Mannen, hou je wafel’

Donderdag 18 februari om 20u - CC De Schakel  
Hedendaagse filosofie ‘Migratie’ Bleri Leshi  

Zaterdag 20 februari – VC Poincaré   
Crea-voormiddag Vermeylenfonds 

Zaterdag 27 februari om 14u    
Wandeling 

Woensdag 2 maart om 15u – VC Poincaré  
Informatienamiddag zorg rond het levenseinde

Donderdag 3 maart om 20u - CC De Schakel  
‘Leven na de dood’ Marc Van Den Bossche 

Zondag 22 mei  2016 & zondag 14 mei 2017 - CC De Schakel                              

 

Activiteiten voorjaar 2016

SCHEIDING  
KERK EN STAAT

VRIJHEID
GELIJKWAARDIGHEID

MENS
KRITISCHE BLIK

SOLIDARITEIT
VERDRAAGZAAMHEID

NIET-DOGMATISCH

DEMOCRATIE

ZINGEVING

Vrijzinnig humanisme is…
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Data Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd foto @ www.ribbi.be



De Huisverenigingen 

Het Vermeylenfonds is een Waregemse socio-culturele 
vereniging die allerlei activiteiten organiseert in Poincaré 
We hebben drie belangrijke thema’s: 

Woord: voordrachten, poëzie    
Beeld: workshops Crea en tentoonstellingen    
Muziek: optredens

Info: 056 61 34 80 - filipdheedene@hotmail.be

De Humanistisch Vrijzinnige Vereniging is de koe-
pelorganisatie waarvan vrijdenkenden lid kunnen wor-
den. Leden ontvangen het 2-maandelijks onafhankelijk 
vrijzinnig tijdschrift ‘Zoeklicht’. HVV organiseert jaarlijks 
het Lentefeest, een cyclus ‘Hedendaagse filosofie’ in 
samenwerking met CC De Schakel, een wandeling op 
11 november,...

Info: 056 71 85 06 - lieven.vanhoutte@gmail.com

Uitstraling Permanente Vorming is een organisatie 
van de VUB, gespecialiseerd in wetenschapspopula-
risering. Wij brengen voordrachten met professoren, 
andere deskundigen en de ‘Inleiding in de filosofie’ in 
Poincaré.

Info: 056 44 74 97 - info@vcpoincare.be

Poincaré
Vrijzinnig Centrum Poincaré is het trefpunt voor vrijzinni-
gen, waar iedereen welkom is. Wij zijn een laagdrempe-
lig ontmoetings- en alternatief vrijzinnig centrum zonder 
politieke invalshoek.

Henri Poincaré, een Franse professor en filosoof vat 
onze ideeën perfect samen: “Het denken mag zich nooit 
onderwerpen, noch aan een dogma, noch aan een par-
tij, noch aan een hartstocht, noch aan een belang, noch 
aan een vooroordeel, noch aan om het even wat, maar 
uitsluitend aan de feiten zelf, want zich onderwerpen be-
tekent het einde van alle denken”. 

Er zijn permanentiemomenten in het centrum op         
zondagvoormiddag en op iedere eerste vrijdagavond 
en iedere tweede vrijdag van de maand (de jongeren-
avond). In Poincaré zijn er talrijke activiteiten voor het 
grote publiek zoals filosofie-avonden, debatten over ac-
tuele onderwerpen, crea-momenten, kaartavonden en 
namiddagen, tentoonstellingen, optredens tijdens de 
braderie en Waregem Koerse…

Info: Guy Adams 0495 44 11 71 - info@vcpoincare.be

Vrijzinnig humanistische  
dienstverlening 
Vrijzinnig humanistisch consulent/stafmedewerker 
Evelien Vandenbussche is aanwezig in Poincaré van 
woensdag tot vrijdag tijdens de kantooruren. De dien-
sten zijn in samenwerking met huisvandeMens Kortrijk 
en omvatten de uitwerking van geboorte-, relatie- en  
afscheidsplechtigheden en het informeren over keuzes 
bij het levenseinde (euthanasie, wilsverklaringen). Ook 
voor zaalgebruik en programmatie kan je bij haar terecht. 
Graag een afspraak vooraf. De dienstverlening is gratis.

Info: 056 44 74 97 - info@vcpoincare.be

Jump! is een vrijzinnige jongerenvereniging in Ware-
gem. Jongeren uitdagen om voor zichzelf te denken is 
een doel. We zijn authentiek, open-minded, kritisch en 
apolitiek, hebben respect voor ieders eigenheid, zijn niet 
‘anti’ maar ‘anders’, niet eigenaardig, wel eigenzinnig. 
Met een gevarieerd aanbod aan activiteiten richten wij 
ons vooral tot jongeren tussen 12 en 25 jaar. Wij orga-
niseren game- en sportactiviteiten, optredens, monito-
renopleidingen, bardiensten,…Jump! komt de tweede 
vrijdagavond van de maand samen in Poincaré. 

Info: 0476 78 08 85 - jumpvc@gmail.com (Michael Demeyere) 

www.jumpwaregem.com     
www.facebook.com/groups/jumpwaregem

Het Willemsfonds is een Vlaamse culturele vereniging 
met als fundamentele opdracht het beleven van cultuur 
in al zijn facetten alsook de bevordering van de  Ne-
derlandse taal. En dit alles met een liberale, vrijzinnige,      
vrijdenkende invalshoek.

Info: 0475 86 59 12 - gis.plovier@telenet.be  (Gisèle Plovier)

Andere groepen in Poincaré

Leren lopen met het Lamett-team  

Recreatieve loopgroep, 3 trainingen per week   
Lid worden: 40 euro

Info: www.bloggen.be/lucien50jaar/

Poinkaarters 

De laatste woensdag van de maand van    
14u tot 16u30 manillen we in Poincaré.

Vanaf maart gaan we op maandag kingen   
om 18u30 in Poincaré.

Info: I.taelman@skynet.be
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