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ZONDAG 21 SEPTEMBER
De Witte Burg Oostduinkerke 

vanaf 8u30 tem 18u

Interactieve lezingen - Activiteiten - Vrijzinnige

Infomarkt - Kinderen- en jongerenanimatie - 

Ontbijt en BBQ - Volksspelen

www.fakkeldagaanzee.be

een organisatie van de vrijzinnig humanistische 
gemeenschap Westhoek Noord

Programma fakkeldag aan zee
LEZINGEN

10u15 – 11u00 Interactieve lezing: zorg rond het levenseinde  

 LEIF West-Vlaanderen

11u15 – 12u00 Interactieve lezing: kinderen en jongeren  ondersteunen 

 bij verlies HuisvandeMens

14u00 – 15u30 Lezing: mensenhandel, mensensmokkel, 

 wat kunnen we doen? Patsy Sörensen – Payoke

15u45 – 16u30 Interactieve lezing: kindervragen over liefde en seks 

 CGSO i.s.m. huisvandeMens

ACTIVITEITEN

10u + 14u30 Geleide strand- en duinenwandeling 

14u30 + 15u  Geleid bezoek aan het visserijmuseum 

10u30 – 11u30 Demo opleiding blindengeleidehonden

VRIJZINNIGE INFOMARKT   10u - 18u 

KINDEREN- EN JONGERENANIMATIE   10u - 17u

Spelactiviteiten verzorgd door Humanistische Jongeren

ONTBIJT AAN 7 EURO PP EN BBQ AAN 12 EURO PP 

8u30 – 10u30 + 12u00 – 13u30

VOLKSSPELEN

Voor het ontbijt, de BBQ, de geleide duinenwandeling en

het bezoek visserijmuseum is inschrijven noodzakelijk.

Via info@fakkeldagaanzee.be

Onze partners en sponsors

Vrienden der Blinden vzw 
Opleidingscentrum blindengeleidehonden
H. Noterdaemestraat 1 - 8670 Koksijde
www.vriendenderblinden.be

Humanistische Jongeren vzw
02 521 79 20 -  info@hujo.be  
www.hujo.be

Liberale Mutualiteit West-Vlaanderen
Revillpark 1 - 8000 Brugge
050 45 01 00 - www.liberalemutualiteit.be

P&V verzekeringen Jurgen Vanneste 
Koninklijke baan 334 - 8670 Koksijde
0499 57 92 66 - www.ikverzeker.be 
info@ikverzeker.be

JOETZ West-Vlaanderen
President Kennedypark 2 - 8500 Kortrijk
056 27 47 00 - joetz.west@joetz.be
www.joetz.be

Biovita BVBA
Heulestraat 104
8560 Gullegem
057 20 06 75 - info@biovita.be
www.biovita.be

met de steun van

Praktische info

Vragen en inschrijven voor het eten en de activiteiten 

Alle info in deze folder vind je ook op www.fakkeldagaanzee.be 

Heb je vragen dan kan je die stellen via info@fakkeldagaanzee.be of via een telefoontje naar 

huisvandeMens Diksmuide op tel 051 55 01 60. 

Adres De Witte Burg: Witte Burg 72, 8670 Oostduinkerke

Voor het ontbijt, de BBQ, de geleide duinenwandeling en het bezoek visserijmuseum is in-

schrijven noodzakelijk. Via info@fakkeldagaanzee.be . Betalen voor het ontbijt en de BBQ dient 

vooraf te gebeuren op rekening BE39 0016 4544 2019 van VOC de koepel - Westhoek vzw. 

Locatie Fakkeldag Aan Zee en bereikbaarheid openbaar vervoer:  

kijk voor alle info op www.fakkeldagaanzee.be

Vrijzinnigheid
De organisatoren kozen voor de naam ‘Fakkeldag Aan Zee’ omdat de fakkel het symbool van 

de vrijzinnige levensovertuiging is en de locatie vlak aan zee, bij de duinen is.

Betekenis van de fakkel 

Het fakkelsymbool is sinds de vroege jaren ‘70 het kenmerk van de 

internationale vrijzinnige levensovertuiging. De cirkel symboliseert de 

aarde; de fakkel staat voor het licht, de verlichting en de rede; de men-

selijke silhouetten zijn het zinnebeeld van de universele broederlijkheid.

Vrijzinnig humanisme is 

natuur, democratie, gelijkwaardigheid, vrijheid, kritische blik, mens, zingeving, scheiding kerk 

en staat,  verdraagzaamheid, solidariteit, gevoelens, niet dogmatisch. 

Meer info op www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Vrijzinnige organisaties in de regio Westhoek Noord



Situering van het project
De vrijzinnig humanistische gemeenschap Westhoek Noord organiseert de ‘Fakkeldag Aan Zee’, 

een  trefdag voor een ruim publiek. Tot de vrijzinnige gemeenschap Westhoek Noord behoren: 

VOC de koepel - Westhoek (het vrijzinnig ontmoetingscentrum in Koksijde), het huisvandeMens 

Diksmuide, de regionale afdelingen van het Willemsfonds, het Vermeylenfonds, HVV/OVM (Hu-

manistisch-Vrijzinnige Vereniging - Oudervereniging voor de Moraal) en UPV (Uitstraling Per-

manenteVorming (VUB)), de vrienden van het GO! Westhoek en het Comité vzw Panne Instituut.  

Door de handen in elkaar te slaan wensen de vrijzinnig humanistische organisaties hun wer-

king in te kijker te zetten en het vrijzinnig humanisme meer bekend te maken. Leden van de 

verenigingen weten soms weinig over de mogelijkheden en/of activiteiten van andere ver-

enigingen. Mensen die niet actief zijn binnen de geledingen kennen ons vaak helemaal niet. 

Met deze brede ontmoetingsdag wensen we daar verandering in te brengen. Op zondag 21 

september kan elkeen informatie bekomen, deelnemen aan activiteiten, lezingen bijwonen, 

netwerken en iets eten en drinken in een gezellige sfeer. 

Programma Fakkeldag Aan Zee 

Zondag 21 september 2014 – Oostduinkerke – zalen en 
domein De Witte Burg van 8u30 tem 18u.

Bar, ontbijt en BBQ in zaal 1  

8u30 – 18u00 BAR OPEN

8u30 – 10u30 ONTBIJT AAN 7 EURO PP

Koffiekoek, 2 pistolets (kaas/hesp/confituur/choco), koffie, fruitsap

Inschrijven noodzakelijk via info@fakkeldagaanzee.be Vooraf, na bevestiging van inschrijving, 

over te schrijven op rekening BE39 0016 4544 2019 van VOC de koepel - Westhoek vzw. Bij  

reservatie en overschrijving vermelden: ‘ontbijt op naam van + aantal personen’ 

12u00 – 13u30 BBQ  AAN 12 EURO PP 

Worst, beenham en ribbetjes à volonté met frietjes, assortiment van groentjes en koude sauzen. 

Kinderen onder de 12 jaar betalen 6 euro. Vegetariërformule aan 12 euro pp mogelijk.

Inschrijven noodzakelijk via info@fakkeldagaanzee.be uiterlijk op 15 september. Vooraf, na  

bevestiging van inschrijving, over te schrijven op rekening BE39 0016 4544 2019 van VOC de 

koepel - Westhoek vzw. Bij reservatie en overschrijving vermelden: ‘BBQ op naam van + aantal 

volwassenen + aantal kinderen + bv. 1 maal vegetariër’. 

Vrijzinnige infomarkt in zaal 2

10u00 – 18u00 VRIJZINNIGE INFOMARKT

De bezoekers kunnen kennis maken met de vrijzinnig humanistische organisaties in de regio.

Lezingen in zaal 3

9u00 – 10u00 Open informatievergadering IMD West-Vlaanderen 

De Instelling Morele Dienstverlening (IMD) West-Vlaanderen is het orgaan dat de werking van de 

huizenvandeMens, de vrijzinnige ontmoetingscentra en vrijzinnige verenigingen in de provincie 

financieel ondersteunt. IMD West-Vlaanderen krijgt middelen van de Provincie en heeft de taak 

ze te beheren en verdelen binnen de georganiseerde West-Vlaamse vrijzinnige gemeenschap. 

Die middelen maken vrijzinnig humanistische dienstverlening mogelijk.

10u15 – 11u00 INTERACTIEVE LEZING: Zorg rond het levenseinde

 André Van Nieuwkerke & Luc Proot - LEIF West-Vlaanderen

België beschikt over een goede wetgeving rond het levenseinde: de euthanasiewet, de wet 

betreffende de palliatieve zorg en de wet op de patiëntenrechten. Echter weten mensen niet wat  

dit allemaal inhoudt. Goede info is essentieel en daarom wil LEIF met die info dichter naar de 

bevolking toe gaan. Het team van LEIF West-Vlaanderen geeft informatie, advies en begeleiding. 

Niet in een dokterskabinet maar wel in een huiselijke omgeving. Het Levenshuis in Brugge, de 

uitvalsbasis, is enig in zijn soort omdat het expertise koppelt aan laagdrempeligheid. Voorzitter 

André Van Nieuwkerke en coördinerend LEIF arts Luc Proot geven informatie rond levenseinde-

keuzes en het in orde brengen van documenten. 

11u15 – 12u00 INTERACTIEVE LEZING: kinderen en jongeren ondersteunen

 bij verlies - Britt Finaut & Lieve Goemaere - huisvandeMens

Verhuizen, echtscheiding, overlijden, ...Verlies komen we in vele gedaanten tegen tijdens het 

leven en voor kinderen is dat niet anders. Soms staan we er niet bij stil, of net wel, maar weten 

we niet goed wat te doen. Hoe kunnen wij kinderen en jongeren het beste ondersteunen?

Verschillen hun rouwprocessen van die van volwassenen? Wat zijn te verwachten reacties? 

Wat vertel je beter wel en wat niet? Neem je ze mee naar een uitvaart? Een begraafplaats? Een 

ziekenhuis? Tijdens deze lezing worden informatie en tips aangereikt, met ruimte voor vragen 

en interactie. De huizenvandeMens lanceerden in 2013 ‘De Sokken van de Olifant’, een project 

rond verlies bij kinderen en jongeren. Ze verzorgen kosteloos persoonlijk advies en voordrachten 

rond het thema en ontlenen allerlei werkmateriaal aan professionelen en particulieren. 

14u00 – 15u30 LEZING: mensenhandel, mensensmokkel, wat kunnen we doen? 

 Patsy Sörensen - Payoke

Slachtoffers van mensenhandel, wie zijn ze? Mannen, vrouwen en kinderen die door gebruik van 

listige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang naar België worden 

gehaald om hen werk te doen verrichten waarvan derden de winst opstrijken.

‘Mensenhandel is moderne slavernij, de mens herleid tot koopwaar’ staat er vandaag op de 

website van Payoke te lezen. Patsy Sörensen blijft - als drijvende kracht achter de door haar 

opgerichte vzw - strijden tegen die handel. 

15u45 – 16u30 INTERACTIEVE LEZING: : kindervragen over liefde en seks 

Caroline Costers & Ilse Rotsaert - CGSO Brugge i.s.m. huisvandeMens

Wordt je hart groter als je verliefd bent? Als je rechtstaand seks hebt, kan je dan zwanger 

worden? Maken ze gaatjes in de borsten zodat baby’s kunnen drinken? ‘Papa, wat is seks?’ 

‘Euhm...Vraag dat maar aan je mama!’ of ‘Dat vertel ik je later nog wel eens...’. Vaak wringen 

ouders zich in allerlei bochten als hun kind het over de liefde, of vooral over seks wil hebben. 

Het is volledig normaal en toch krijgen ze er rode oren van. Naar aanleiding van het verschijnen 

van hun boek ‘100 kindervragen over liefde en seks’ brengen auteurs Caroline Costers (Centrum 

voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding) en Ilse Rotsaert (huisvandeMens) deze lezing, 

met informatie en tips. 

Activiteiten

Vertrekkend vanuit De Witte Burg:

10u + 14u30 Geleide strand- en duinenwandeling 

De wandelingen, die 2 uur in beslag nemen, zijn zowel in de voor- als namiddag beperkt tot 25 

deelnemers. Er wordt verwacht dat de deelnemers een beetje vlot kunnen stappen. Deelname is 

kosteloos. Inschrijven noodzakelijk via info@fakkeldagaanzee.be 

14u30 + 15u Geleid bezoek aan het visserijmuseum 

Het bezoek neemt een half uurtje in beslag en is per rondleiding beperkt tot 25 deelnemers. 

Deelname is kosteloos. Inschrijven noodzakelijk via info@fakkeldagaanzee.be 

Op het terrein: 

10u30 –  11u30 Demo opleiding blindengeleidehonden i.s.m. 

 Vrienden der Blinden Koksijde, doorlopend

Vrienden der Blinden Koksijde is een opleidingscentrum voor blindengeleidehonden. De honden 

worden gratis ter beschikking gesteld van blinde en slechtziende personen. De opleidingskosten 

voor één hond bedragen echter 25.000 euro. Dankzij de giften van velen slagen zij er in de missie 

waar te maken en kunnen zij  jaarlijks een 10-tal honden afleveren. Op de workshop geven zij een 

demonstratie met een blindengeleidehond. Het is bovendien een unieke gelegenheid om zelf te 

ervaren hoe het voelt om geblinddoekt door een geleidehond geleid te worden door het parcours.

Kinderen- en jongerenanimatie

10u – 17u  Spelactiviteiten verzorgd door Humanistische Jongeren (hujo) 

Doelgroep: 6 tot 14 jaar.

Buitenactiviteiten bij mooi weer, binnenactiviteiten bij slecht weer. 

Grime en ballonplooien door 2 monitoren van Creafun i.s.m. de Liberale Mutualiteit 

Springkasteel i.s.m. Joetz

 

Volksspelen  

Volksspelen in het onthaal van De Witte Burg en buiten bij mooi weer.


