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Van Veurnelaan 109 
   via ter duinenlaan 34 
      naar Houtsaegerlaan 21 - 8670 Koksijde

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 11 janua-
ri ll. hadden we het genoegen om aan onze 
trouwe aanwezige leden onze nieuw loca-
tie voor te stellen. In aanwezigheid van een 
aantal prominenten mocht ik met enige fi er-
heid stellen dat wij in de Westhoek weerom 
op een keerpunt in de werking van de geor-
ganiseerde vrijzinnigheid staan. Ditmaal niet 
zozeer inhoudelijk maar naar de uitstraling 
ervan, waardoor we onze vrijzinnige levens-
beschouwing nog meer in de kijker kunnen 
stellen.

16 jaar geleden, namelijk op 23 januari 
1999, kregen wij de mogelijkheid om aan 

onze werking gestalte te geven door ingebruikname van de locatie in het Cul-
tureel Centrum Taf Wallet in de Veurnelaan. Via een tussenoplossing in zaal 
de Brug, krijgen wij vandaag opnieuw de mogelijkheid om vanuit deze nieuwe 
locatie onze werking verder uit te bouwen en dit bij goedgekeurd gemeentebe-
sluit voor een periode van 22 jaar, wat toch enige geruststelling biedt.

Het resultaat is gewoonweg prachtig, waarvoor ik toch een aantal mensen 
extra wil bedanken. In eerste instantie het gemeentebestuur, met name bur-
gemeester Marc Vandenbussche en secretaris Joeri Stekelorum die dit project 
gesteund hebben. Mijn dank aan alle schepenen en gemeenteraadsleden om 
hier een positief gevolg aan te geven. Mijn dank aan alle mensen van het VOC, 
om dit project uit te voeren. Maar ik zou tekortschieten moest ik geen speciale 
dank richten aan het gemeentepersoneel voor de logistieke ondersteuning en 
professionele uitvoering van de werken.

Maar nu begint het pas voor ons als VOC de koepel - Westhoek. De ver-
nieuwing die werd doorgevoerd binnen het bestuur begint stilaan zijn draai 
te vinden. Mijn dank aan alle werkpaardjes binnen het VOC bestuur voor hun 
inspanning en belangeloze inzet, zonder hun medewerking is er geen VOC 
werking mogelijk.

Als overkoepelende organisatie, met een totaal van een 650-tal leden bin-
nen de erkende lidverenigingen, komt het er nu op aan om ons vrijzinng pro-
ject verder gestalte te geven en uit te bouwen op de grondvesten die onze 
voorgangers hebben gelegd. Uit respect voor hen zijn we verplicht om ons 
daarvoor maximaal in te zetten. Door in dialoog te gaan met anderen, onze 
solidariteit te betuigen en door onze vrijzinnige humanistische stem te laten 
horen, kunnen wij immers het verschil maken. 

Marc Van Muylem
voorzitter VOC de koepel -Westhoek

editoriaal

Wordt fan van de Sprokkel op facebook! 
www.facebook.com/desprokkel



Actueel

een nieuwe locatie voor het vrijzinnig 
ontmoetingscentrum de koepel - Westhoek in Koksijde
Het vrijzinnig ontmoetingscentrum de koepel - Westhoek 
opereert sinds begin januari vanuit een nieuwe locatie in 
Koksijde, op het adres Houtsaegerslaan 21. Op zondag 
11 januari werd de opening van het gebouw gevierd, ge-
koppeld aan een nieuwjaarsreceptie voor de leden. Het 
vrijzinnig ontmoetingscentrum te Koksijde huisde 15 jaar 
lang op de eerste verdieping van het Cultureel Centrum 
Taf Wallet op de Veurnelaan 109 te Koksijde-Sint-Idesbald. 
Vanaf 2012 konden ze gebruik maken van zaal De Brug in 
het Sociaal Huis als 2e locatie voor hun activiteiten. Er was 
echter nood aan een eigen ruimte met een centrale ligging 
in Koksijde en een goede accommodatie om activiteiten te 
organiseren. Er werd een oplossing gezocht en gevonden 
in een geschikt gebouw op het domein van het voetbal-
stadion van KVV Coxyde. Dankzij het gemeentebestuur 
Koksijde, sponsors en de Instelling Morele Dienstverlening 
West-Vlaanderen kon het project gerealiseerd worden.

Marc Van Muylem, voorzitter van het vrijzinnig ontmoe-
tingscentrum (VOC): “Dat wij op deze locatie onze intrek 
mochten nemen, stemt ons tevreden. De nieuwe stek sti-

muleert het VOC en de vrijzinnige verenigingen in de regio 
om meer activiteiten te organiseren en meer geestesgeno-
ten de weg te doen vinden naar deze vrijzinnige ontmoe-
tingsplaats. De zaal met bar laat toe om hier o.a. lezingen, 
tentoonstellingen, vergaderingen en vrijzinnige plechtighe-
den te laten plaatsvinden. We houden ook steevast een 
praatcafé op zondagmorgen tussen 11u en 13u30.”

In het nieuwe centrum houdt een vrijzinnig humanistisch 
consulent van het huisvandeMens Diksmuide permanen-
tie, op de eerste en derde dinsdag van de maand van 10 
u tot 16 u. De diensten omvatten de uitwerking van plech-
tigheden en het informeren over keuzes bij het levenseinde 
met aanvullend begeleiding bij het invullen van wilsver-
klaringen. Een afspraak maken met de consulent kan via 
huisvandeMens Diksmuide op tel 051 55 01 60 of per mail 
via diksmuide@deMens.nu. De consulent op de zitdag zelf 
bereiken in het VOC kan op tel 058 52 08 94.

Wim distelmans wint Prijs Vrijzinnig Humanisme
De Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) reikt om de 
2 jaar de Prijs Vrijzinnig Humanisme uit. Die prijs wordt 
toegekend aan een vooraanstaand humanist die in zijn 
leven en werk blijk heeft gegeven van een authentiek en 
volgehouden vrijzinnig-humanistisch engagement. Voor 
2015 heeft de jury prof. dr. Wim Distelmans tot laure-
aat verkozen. Wim Distelmans is oncoloog, hoogleraar 
aan de Vrije Universiteit Brussel, titularis van de Leerstoel 
‘Waardig Levenseinde’ van deMens.nu en voorzitter van 
LEIF (LevensEinde InformatieForum). De jury looft de 

grote inzet van prof. Distelmans die gedurende zijn hele 
professionele carrière heeft geijverd voor de erkenning 
van de rechten van de patiënt en voor de autonomie en 
de keuzevrijheid van het individu in zijn of haar laatste 
levensfase. De prijs wordt op 21 juni 2015, de Interna-
tionale Dag van het Humanisme, uitgereikt in de Bozar 
in Brussel. Vorige laureaten waren Karel baron Poma 
(2009), prof. dr. Etienne Vermeersch (2011) en prof. dr. 
Marleen Temmerman (2013). 
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de kijk van...
Jean-Marie

Wie weet zo direct uit het hoofd hoeveel verzekeringen hij of zij 
heeft afgesloten? Voor ons huis, familie, wagen, noem maar op. 
ieder van ons ondertekent die ook en leest - hopelijk - ook de kleine 
lettertjes. Maar hoeveel van jullie weten dat elke polis begint met 
het solidariteitsbeginsel. Waarbij iedere verzekerde meebetaalt aan 
de kosten van een verzekerde.

Foto: Els Deneir

Over dat ene zinnetje, het staat niet eens bij de kleine let-
tertjes maar helemaal bovenaan de overeenkomst, heb-
ben we ons nog nooit vragen gesteld. Het is voor elk van 
ons de meest normale zaak. De vanzelfsprekendheid zelf. 
Iedereen die bijdraagt om de gedupeerde te vergoeden. 
Maar wat zo evident is voor ons huis, familie, wagen, is 
dit dan opeens niet meer als we dit naar de samenleving 
verleggen. Dan worden opeens 
alle afweersystemen ingeschakeld. 
Wordt het ieder voor zichzelf. Ikke, 
ikke en de rest kan lekker stikke! 
Dan opeens is solidariteit een vies 
woord. Geen job? “Zoek er één en 
je zal wel iets vinden!” Kan je ook 
om een andere (medische) reden 
niet direct participeren op de ar-
beidsmarkt, dan wordt je heel gauw 
als profiteur geklasseerd. Natuurlijk 
dat er hier misbruiken zijn. Malafide 
personen die van ons sociaal vang-
net een extra bron van inkomen 
maken. Ze vormen - gelukkig maar 
- een kleine minderheid, maar ze 
moeten er sowieso uit! Het zijn net 
die sjoemelaars die het hele opzet 
van solidariteit in onze maatschap-
pij onderuit halen. Wanneer ik de commentaren soms lees 
die in de media gepubliceerd worden, is het net of al die 
verzuurde mensen enkel en alleen moeten werken om die 
- in hun ogen althans - 'profiteurs' te blijven onderhouden. 
Wonen zij dan allemaal in chique villa’s en is er niemand in 
hun omgeving die het wat minder goed heeft? Kijk om je 
heen!! Steeds meer gezinnen belanden onder de armoe-
degrens. 
Wie nu kinderen heeft die studeren, of die hun studies 
net achter de rug hebben, zal wel weten dat een arbeids-

plaats vinden heel moeilijk is. In een stad als Antwerpen 
is de jeugdwerkloosheid boven de 30 % gestegen. Dat is 
enorm! Alle opleidingscentra en avondscholen zitten bom-
vol. Met het vooruitzicht dat de werkloosheidsuitkering be-
perkt zal worden in de tijd, sturen we een massa jongeren 
de bijstand in. En dat is nu net een vorm van solidariteit 
waar ze niet zouden moeten op terugvallen. Geen kansen, 

geen toekomst. Die jongeren wor-
den ook gemakkelijke prooien voor 
malafide personen die hen allerlei 
onmogelijke beloftes maken. Of het 
nu politiek of religieus is, ze verval-
len zeer snel in extremisme. 
Werknemers die via het systeem 
van brugpensioen hun job heb-
ben overgelaten aan een jongere 
en daarmee perfect hebben inge-
speeld op het solidariteitsprincipe 
van 'een job voor een job' moeten 
straks de arbeidsmarkt weer op. 
Mantelzorgers en alleenstaande 
moeders die voor hun bloedeigen 
kinderen willen zorgen, kunnen 
straks niet meer op een uitkering 
rekenen. Waar is hier de solidariteit 
dat de sterkste schouders ook de 

meeste lasten (zouden) moeten dragen? 
Bijna dagelijks werk ik met jongeren. Die hebben toekomst-
gericht een heel egoïstische kijk. In eigen vriendenkring kan 
nog wel eens een ruggensteuntje gegeven worden, maar 
verder gaat het ook niet. Empathie en solidariteit? Een heel 
ver van mijn bed show. 

Jean Marie Vanhaelewijn
administratief medewerker huisvandeMens Diksmuide

“Mantelzorgers en 
alleenstaande moeders 
die voor hun bloedeigen 
kinderen willen zorgen, 

kunnen straks niet meer op 
een uitkering rekenen. Waar 

is hier de solidariteit dat 
de sterkste schouders ook 
de meeste lasten (zouden) 

moeten dragen?”
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Uitgelicht

de Kringwinkel: solidariteit dicht bij jou!
‘Wie kringt, die wint’ klinkt je waarschijnlijk niet vreemd in 
de oren? Met deze slogan maakt De Kringwinkel zijn wer-
king bekend aan het grote publiek. Die slogan werd niet 
zomaar gekozen, want De Kringwinkel wil bijdragen aan 
een duurzame wereld. Geven of kopen bij De Kringwinkel 
zorgt voor een maatschappelijk rendement. Zoals hun pro-
ducten een verhaal hebben, hebben hun mensen dat ook. 
En solidariteit draait om mensen! Daarom staat sociale 
tewerkstelling centraal bij De Kringwinkel. Men biedt een 
job, een opleiding en een toekomstperspectief aan men-
sen die om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen 
krijgen op de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat men door het 
ophalen en verkopen van herbruikbare spullen heel wat 
aandacht geeft aan het milieu. De Kringwinkel zorgt ervoor 
dat de afvalberg kleiner wordt en jaarlijks besparen men 
hierdoor bijna 52.000 ton CO2. Daarmee kunnen 21.317 
huizen gedurende een jaar verwarmd worden! Twee keer 
gewonnen dus! En ook de koper wint, want die vindt er 
originele en betaalbare spullen voor een zacht prijsje. In-
teressant om weten daarbij is dat De Kringwinkel geen 
winstoogmerk heeft: aangezien het merendeel van de cen-
tra sociale werkplaatsen zijn. Wat klanten uitgeven in hun 

winkels gaat integraal naar het creëren van jobs voor men-
sen met minder kansen op de arbeidsmarkt en naar hun 
werking. Bovendien streeft men ernaar om steeds een uit-
gebreid aanbod te voorzien voor mensen die het financieel 
moeilijker hebben. Dankzij de samenwerking met OCMW’s 
en armoedeorganisaties wil men iedereen de kans geven 
om voordelig kledij, huisraad of een fiets te kopen.

In onze regio herbergt Kringwinkel West vijf winkels. Eén in 
Diksmuide, Poperinge en Veurne en twee winkels in Ieper, 
waarvan één met uitsluitend een kledingaanbod. 

Ik ging mijn oor te luister leggen in De Kringwinkel in Diks-
muide, waar winkelverantwoordelijke Linda Plaetinck me 
wat meer tekst en uitleg gaf bij hun werking. Linda startte 
zelf bij De Kringwinkel overeenkomstig Artikel 60* en kon 
na anderhalf jaar dienst opklimmen tot winkelverantwoor-
delijke, een job die ze met plezier doet. Bij hun cliënteel ziet 
Linda doorheen de jaren een zekere evolutie; waar men 
vroeger vooral mensen uit de lagere klassen of die het fi-
nancieel wat moeilijker hadden over de vloer kreeg, lijkt nu 
het brede publiek te zijn gewonnen voor De Kringwinkel. 

!

®
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Uitgelicht

Mensen snuisteren graag, zijn op zoek naar tweedehands-
spulletjes en originele dingen. Met hun acties spelen ze in 
op de vraag van de klant; zo is er de retro-actie, de boe-
kenactie, Dag van de Kringwinkel …

Voor mensen die graag iets willen binnen brengen bij De 
Kringwinkel geeft Linda de raad van producten binnen te 
brengen die nog in goede staat en proper zijn, bijvoorbeeld 
geen doorgezeten of gescheurde zetels. Bepaalde zaken 
worden resoluut geweigerd; zoals fietshelmen of autozitjes, 
omdat men daarbij de veiligheid niet kan garanderen. Zo 
ook neemt men ook geen toestellen aan die op gas wer-
ken en artikelen die té groot zijn zoals bijvoorbeeld boten 
of zwembaden. Als ik Linda vraag waarom mensen hun 
gerief naar De Kringwinkel moeten brengen, weet Linda 
duidelijk antwoord: “Op die manier wordt werk gecreëerd, 
men zorgt er voor dat er minder afval naar de container-
parken gaat en men helpt er mensen mee die het moeilijker 
hebben. Er mag dus zeker meer erkenning komen voor De 
Kringwinkels!”

Voilà, bij deze hebben we alvast een heel klein stapje gezet!

Britt Finaut
vrijzinnig humanistisch consulent 

*Tewerkstelling overeenkomstig artikel 60 § 7 is een vorm van maatschappelijke dienstverlening waarbij het OCMW een baan bezorgt aan iemand 
die uit de arbeidsmarkt is gestapt of gevallen, met als doel deze terug in te schakelen in het stelsel van de sociale zekerheid en in het arbeidsproces. 
Het OCMW is altijd de juridische werkgever. Het centrum kan de persoon in zijn eigen diensten tewerkstellen of ter beschikking stellen van een derde 
werkgever. Het ontvangt een subsidie van de federale overheid voor de duur van de tewerkstelling en geniet als werkgever van een vrijstelling van 
werkgeversbijdragen. 
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Uitgelicht

Caro, vertel eens wat je precies doet bij 
Samenlevingsopbouw?

Caro “Ik ben er armoedemedewerker. Dat houdt vooral in 
dat ik mijn collega’s in het veld ondersteuning bied bij hun 
projecten. Die projecten kunnen heel uiteenlopende the-
ma’s hebben zoals huisvesting, mobiliteit of hygiëne, maar 
steeds vertrekkend vanuit de basisrechten van mensen. 
Ik ondersteun ook collega’s die vragen hebben rond alles 
wat met armoede te maken heeft. Dat gaat over hoe je 
mensen kan bereiken, over basishouding, over wat het be-
tekent voor mensen in armoede om te moeten overleven 
in de huidige samenleving die steeds meer prestatie- en 
resultaatgericht is. Maar dat is slechts één aspect van mijn 
werk (lacht). Ik geef ook heel veel vorming over armoede, 
en daarbij focus ik vooral op onderwijs. Waarom? Omdat 
ik het heel belang- rijk vind om jongeren 
al heel vroeg te gaan sensibiliseren.”

Dit nummer van De Sprokkel gaat over solidariteit.
Wat houdt dat in voor jou?

Caro “Ik ben daar de laatste tijd enorm mee bezig. Voor 
mij is dat vooral een gevoel. Ik voel me solidair met heel 
veel mensen, met groepen mensen. Ik vertrek altijd vanuit 
een onrechtvaardigheidsgevoel. Als er iets gebeurt wat me 
tegen de borst stoot, dan ga ik me solidair voelen. Wat niet 
altijd wil zeggen dat ik daar ook actief iets mee ga doen.”

Hoe bedoel je? 

Caro “Ik voel me bijvoorbeeld erg solidair met mensen 
die dak- of thuisloos zijn. Soms moeten die in zeer mens-
onwaardige omstandigheden zien te overleven. Maar ik 
kan niet iedereen onder mijn vleugels nemen.”

Moet je jezelf vaak begrenzen? 

Caro “Ja, op een bepaald moment moet je een grens 
trekken, anders valt het niet meer te overzien. Je mag je-
zelf niet voorbij lopen.”

Kan je té solidair zijn? 

Caro “Als je heel actief betrok-
ken bent, dan kan solidariteit 

ten koste gaan van jezelf, 
van je gezin, of van je finan-
ciële situatie. Als mensen 
vandaag over solidariteit 
spreken, dan gaat het 
vooral om centen. En ik 
kan die centen niet voor 
iedereen op tafel leggen. 

Maar door bepaalde 
groepen mensen 
aan te spreken, 
kan ik er wel voor 
zorgen dat er 
centen op tafel 
komen.”

Op een zonnige middag in hartje winter rijd ik naar het Oost-Vlaamse Zottegem. In mijn agenda staat een afspraak met 
Caro Bridts, armoedemedewerker bij Samenlevingsopbouw Brussel en vooral een energieke madam met een interes-
sante kijk op solidariteit. 
Ik vraag een uur van haar tijd, maar ze praat de namiddag vol en houdt een vurig pleidooi voor een warme en solidaire 
samenleving. 

VerbondenHeid: 
cement voor een solidaire samenleving
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Uitgelicht

Eigenlijk ben je ’n soort brug tussen mensen? 

Caro “Ja, eigenlijk wel. Maar ik kan die brug niet alleen 
bouwen hè, daar zijn veel mensen voor nodig. Ik werk ver-
bindend, zodanig dat mensen solidariteit bij elkaar kunnen 
vinden. Als dat gebeurt, dan kan ik ervan tussen.”

“Ik wil het nu niet zwart/wit voorstellen, maar eigenlijk wil 
ik dat de sterke schouders de zwakke schouders helpen 
ondersteunen. Alleen zo kunnen de zwakke schouders op 
termijn ook sterk worden. ’t Is een vorm van emanciperen.”

Is er in onze samenleving veel solidariteit? 

Caro “Ja, maar dat wordt niet altijd aanzien of erkend als 
zodanig.”

Hoezo? 

Caro “Er zijn in onze maatschappij een aantal groepen - 
en ik probeer me voorzichtig uit te drukken - die vanuit hun 
eigen leefwereld samenkomen en dingen organiseren zoals 
dansavonden, diners, workshops, lezingen … en met de 
opbrengst daarvan goede doelen steunen. Dat wordt niet 
altijd gezien als solidariteit, maar eerder als een vorm van 
paternalisme, het eigen geweten sussen. Vroeger dacht ik 
er ook zo over, maar ik heb de kans gekregen om kennis 
te maken met zo’n serviceclub en dat heeft me de ogen 
geopend. Ik heb van dichtbij gezien hoe die mensen, naast 
hun job, enorm veel tijd en energie spenderen aan het in-
zamelen van geld. Ik kan niet anders dan daarvoor mijn pet 
af te nemen en te denken dat dit niet zomaar caritatief is, 
maar echt wel vertrekkend vanuit een bepaalde visie. 
Mijn kijk op mensen is hierdoor enorm veranderd en ik ben 
daar heel dankbaar voor, ik kijk nu met een andere bril naar 
solidariteit.”

“Maar ik berust niet, want het gaat niet alleen over finan-
ciële solidariteit. Het gaat ook over mensen ontmoeten. Ik 
ben met een hoop vooroordelen naar die serviceclubs toe-
gestapt en op het einde van de rit heb ik die allemaal naast 
me neer moeten leggen en heb ik gewoon heel erg fijne 
mensen ontmoet. En omgekeerd geldt net hetzelfde. Een 
ongelofelijk mooi cadeau!”

Wat is de verantwoordelijkheid van het beleid? 
En waar ligt dan die grens met de individuele 
verantwoordelijkheid van mensen? 

Caro “Het beleid moet zorgen dat mensen de nodige 
financiële middelen hebben om op een menswaardige 
manier te kunnen leven, niet alleen overleven, maar echt 
leven. Het beleid moet zich de vraag stellen welke maat-
regelen getroffen moeten worden om daartoe te komen. 
Ik vind dat het beleid ook een verantwoordelijkheid draagt 
naar huisvesting toe. Er zijn genoeg mogelijkheden. De 
laatste jaren zijn er steeds meer alternatieve woonvormen 
ontstaan. Maar dan zie je dat mensen gestraft worden 
omdat ze aan zo’n alternatieve woonvorm deelnemen. Er 
zijn tal van regels waaraan mensen moeten voldoen, zoals 
een eigen postbus hebben, een aparte bel hebben, of zelfs 
een apart toilet. Mensen willen gaan samenwonen om de 
kosten te delen, maar dat lukt gewoon niet omwille van 
absurde regeltjes. Dat is toch te gek?!”

“Ach, het beleid … Als ik naar de media kijk, dan zie ik 
vooral mensen die op elkaars kap zitten of elkaar aan het 
afbreken zijn. Dat beeld projecteert zich naar de hele sa-
menleving, heel veel mensen gaan zich daarmee identifice-
ren. Bewust en onbewust wordt de perceptie van mensen 
gekleurd.”
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Uitgelicht

Heb je ’t dan over wat er zoals geschreven wordt op 
internetfora of sociale media? 

Caro “Ja. Maar ook over wat er gezegd wordt in debat-
ten op tv. De hete aardappel wordt voortdurend doorge-
schoven. Je ziet politici afkomen met allerlei actieplannen 
rond armoedebestrijding, maar die zijn vaak zo complex 
dat ze aan de materie voorbijgaan. Iedereen weet dat die 
actieplannen onrealistisch en onrealiseerbaar zijn. Als we 
nu eens met z’n allen stap voor stap inzetten op enkele 
concrete punten, zowel op Vlaams, federaal, als Waals ni-
veau, dan zouden we al veel verder kunnen staan.”

Als dat de verantwoordelijkheid is van het beleid, waar 
ligt dan de individuele verantwoordelijkheid? 

Caro “We moeten terug met elkaar leren praten. Gewoon 
goeiedag zeggen, dat doen we niet meer. We hebben geen 
tijd meer om menselijk contact te hebben. We zijn met z’n 
allen zo gehaast, hebben zo’n drukke agenda’s, dat is op 
den duur niet meer houdbaar. 

We mogen ook niet bang zijn. Veel te vaak gaan mensen af 
op het uiterlijk. Of we dat nu willen of niet, we hebben alle-
maal een beeld van mensen die in armoede leven, mensen 
uit andere sociale klassen, of andere leefmilieus. We moe-
ten dat beeld in vraag durven stellen. Als je je openstelt 
voor mensen, gaan mensen zich vanzelf ook openstellen 
voor jou. Het is een wisselwerking die iedereen ten goede 

komt. Maar je moet durven, je moet door dat pantser heen 
kunnen kijken. Ik wil mensen uitdagen om verder te kijken 
dan kledij, kapsel, job, of woning. Ik wil op zoek naar de 
mens achter dat alles. Da’s misschien makkelijk gezegd, 
maar dat is het écht niet. Je raakt zo makkelijk vast in je 
eigen denkpatronen.”

“Als we naar een grotere solidariteit willen groeien, als we 
meer gelijkwaardigheid tussen mensen willen creëren, dan 
moeten we die verbindingen durven aangaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat - van waar we ook komen, welke achter-
grond we ook hebben - er dingen zijn die ons binden. We 
zijn allemaal mensen. Als we die bindingen te pakken krij-
gen en ons daar op focussen, dan wordt de samenleving 
vanzelf warmer. Daar ga ik actief naar op zoek.”

“Menselijk contact, mensen ontmoeten, fysieke aanwezig-
heid is heel belangrijk. Hoe lang is het geleden dat je nog 
eens goed gelachen hebt samen met je vrienden?

Ik onthoud dat verbondenheid de belangrijkste 
bouwsteen is voor een solidaire samenleving. Bedankt 
voor je tijd Caro!

Nele Deblauwe
vrijzinnig humanistisch consulent 
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Jong & vrijzinnig

Jong & Vrijzinnig

Charlie Hebdo: reacties uit de klas

7 januari 2015. Bij een inval van 2 extremisten werden 12 
mensen gedood waaronder bijna de gehele redactie van 
Charlie Hebdo. Een daad die de gehele wereld schokte. 
Die bij velen een reactie van afschuw opriep en werd ge-
zien als een aanslag op de vrije meningsuiting.

Stijn Ramboer, leerkracht niet-confessionele zedenleer aan 
het Koninklijk Atheneum Da Vinci in Koekelare besprak 
deze gebeurtenis met zijn leerlingen van het 6de jaar en 
mocht van hen volgende reacties noteren.

roBIN Ik hoef zelfs de cartoons niet te bekijken om een 
mening te vormen over de feiten. Iedere vorm van satire 
moet men met een stevige korrel zout nemen en zelfspot 
moet steeds kunnen. De meeste cartoons lachen niet met 
de religie zelf, eerder met de extremisten. Iedereen heeft 
het recht om te geloven wat hij of zij wil, dus hebben men-
sen ook het recht om te denken en zichzelf uit te druk-
ken zoals zij willen. Wanneer iemand zegt dat hij zich door 

deze cartoons aangevallen voelt of beledigd, dan moeten 
wij dat ook respecteren, maar dan enkel als men dit doet 
op een vreedzame manier. Met wapens strijden tegen pen-
nen, dat noem ik laf. Overgaan tot agressieve daden toont 
een zwakte.

GLEB Ik vind dat Charlie Hebdo te ver gaat met hun car-
toons. Je mag niet spotten, vind ik, met iets dat belangrijk 
is voor moslims. Sommige gelovigen houden meer van 
de profeet dan van hun eigen ouders. Spotten met ex-
tremisten moet kunnen, spotten met de profeet niet. Vrije 
meningsuiting is belangrijk maar respect voor de ander is 
ook een belangrijke waarde. Andere gelovigen (dan mos-
lims) storen zich minder aan dergelijke humor. Moet men 
zo nodig dit heilig huisje bespotten en wat is daarvan dan 
het doel?

THIBaULT Ik vind dat alle cartoons wel moeten kunnen. 
De ene cartoon is wel grappiger dan de andere maar 
Charlie Hebdo lacht met alles en iedereen. Niemand blijft 
gespaard, daarom kan het. Sommige cartoons zijn wel 
controversieel, maar mensen moeten begrijpen dat zij dit 
doen (Charlie Hebdo) zonder discriminatie en dat het niet 
specifi ek bedoeld is om één groep mensen te treffen. Het 
is niet noodzakelijk respectloos, maar ik kan wel begrijpen 
dat sommige mensen zich aangevallen of beledigd voe-
len. Het is nochtans niet persoonlijk. De essentie is dat het 
ons toont zoals we zijn; allemaal kleine mensen met onze 
verschillen en gelijkenissen. Moesten we onszelf allen wat 
relativeren dan moeten deze cartoons ook kunnen, vind ik.

Stijn Ramboer
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Discussietekst

Gedachten zijn vrij

eenheid

In tijden van angst, van crisis of van oorlog hebben mensen 
meer dan ooit de neiging om dicht bij elkaar te kruipen en 
steun te zoeken bij elkaar. Samen voelen we ons sterker en 
beter gewapend tegen de dreigingen die op ons af kunnen 
komen. 
Het was dan ook een zeer menselijke refl ex wanneer pre-
sident Hollande in de nasleep van de aanval op Charlie 
Hebdo herhaaldelijk opriep tot eenheid. 

Als antwoord op deze aanslag op onze kostbare democra-
tische vrijheden sluiten we de rangen in een opstoot van 
gelijkgezindheid en eensgezind verdedigen we en beroe-
pen we ons op de waarden van de democratie en van de 
seculiere staat. 

Het seculiere is dan ook de waarborg bij uitstek voor de 
gelijkheid onder alle mensen. Er is geen onderscheid in 
rang en stand, geen onderscheid in seksuele geaardheid, 
geen onderscheid in religieuze voorkeuren. 
Al wat aanleiding geeft tot verdeeldheid, fanatisme en 
fundamentalistische excessen willen we ter vrijwaring van 
onze democratische vrijheden zo ver mogelijk uit onze sa-
menleving bannen. 

Wordt het, in het licht van deze terechte gelijkheidsrefl ex, 
niet de hoogste tijd om in onze openbare seculiere samen-
leving alle verwijzingen naar religies te bannen? 
Zolang er een politieke partij in haar naam een verwijzing 
naar het godsdienstige laat staan, zolang een mutualiteit, 
een vakbond zich 'christelijk' noemt, zolang een onderwijs-
koepel en een universiteit zich zo nodig 'katholiek' blijven 
noemen, en zolang de openbare omroep wekelijks een 
misviering uitzendt, zal deze 'eenheid' slechts schijn zijn 
en ontnemen we onszelf de wapens die we als verdediging 
hanteren tegen de excessen van religieus fanatisme. 'Een-
heid is ons wapen', was de oproep van Hollande, laten we 
dit ernstig nemen en ieder element dat aanleiding kan ge-
ven tot verdeeldheid zoals verwijzingen naar het religieuze, 
uit het openbare leven bannen. 

Jan Van Acker
Diksmuide
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Boekbespreking

Het vervloekte jaar 1914
1914. Het vervloekte jaar is een persoonlijke kijk van dirk 
Verhofstadt op een sleuteljaar in de geschiedenis. Hij citeert 
zowel uit politieke verklaringen, dagboeken als kranten. Hij 
heeft het uiteraard over de eerste Wereldoorlog, maar ook over 
banalere zaken. Zo beschrijft hij het verloop van de belgische 
voetbalcompetitie en van de ronde van Frankrijk en hij vertelt 
over de kunstwereld, wetenschappelijke uitvindingen en de 
impact van de katholieke kerk. dag na dag legt dirk Verhofstadt 
de gemoedstoestand van de europese burgers vast.

Dirk Verhofstadt als oorlogscorres-
pondent, een eeuw na de feiten!
Nadat hij ons stof tot nadenken le-
verde in zijn werk ‘Atheisme als basis 
voor de moraal’, gooit de auteur het 
thans over een andere boeg en neemt 
hij ons mee naar 1914, aanvang van 
de Groote Oorlog.

Dit aan de hand van een soort dag-
boek, waarin hij voor elke dag be-
langrijke gebeurtenissen noteert en 
toelicht. Uit het leven gegrepen, zoals 
bijvoorbeeld uit de brieven van front-
soldaten aan hun ouders, maar ook 
het resultaat van sportwedstrijden. De 
wereld staat immers niet stil.
Ook over de omstandigheden waarin 
de vijandelijkheden verlopen wordt 
bericht. Door een op de spits gedre-
ven nationalisme wordt een oorlog 
onafwendbaar. Een hele generatie 
jonge mensen verwordt tot 'kanon-
nenvlees' en dit tot meerdere eer en 
glorie van generaals langs beide kan-
ten, die geleid worden door blind fa-
natisme.

Niet minder dan 277 verwijzingen 
naar publicaties allerhande waaruit 
wordt geciteerd.

Enkele merkwaardige vermeldingen ;
• In Nederland werd in april 1914 

een eerste verbrandingsoven in 
gebruik genomen. Het verzet van 

de katholieke kerk zorgde ervoor 
dat men in ons land moest wach-
ten tot 1933 vooraleer crematie 
toegelaten en mogelijk werd.

• Belgie had in 1913 acht zware ka-
nonnen besteld bij de Duitse fi rma 
Krupp. Om voor de hand liggende 
redenen werden deze niet geleverd 
en later zelfs ingezet tegen de geal-
lieerden.

• De levensverwachting voor vrou-
wen bedroeg in 1914 57 jaar en 
voor mannen 55 jaar.

• In augustus 1914 overleed paus 
Pius X, bekend voor zijn encycliek, 
waarin hij de scheiding tussen kerk 
en staat bestempelde als ‘een ab-
soluut valse theorie, een uiterst 
schadelijke fout’.

• Het waren de Fransen die even-
eens in augustus 1914 voor het 
eerst gasgranaten gebruikten bij 
de slag om Mulhouse in de Elzas.

• In oktober 1914 ondertekenden 33 
Duitse geleerden een open brief, 
waarin ze (ten onrechte ) beweren 
dat het Duitse leger geen oorlogs-
misdaden had begaan tegen ge-
wone burgers in de eerste oorlogs-
weken in ons land.

• Eveneens in oktober 1914 ge-
bruikten de Duitsers voor het eerst 
vlammenwerpers in de strijd.

• Op 14 november 1914 roept de 
Turkse religieuze leider, de Sheikh-
il-Islam, op tot een heilige oorlog 

tegen de Engelsen, Fransen, Rus-
sen, Montenegrijnen en Serviers. 
Hij roept alle moslims in de wereld 
op tot een heilige Jihad, een geza-
menlijke actie om het Ottomaanse 
Rijk te verdedigen tegen de Eu-
ropese bezetters in de Balkan. 
‘In overeenstemming met Gods 
prachtige belofte zullen diegenen 
die hun leven opofferen bij hun ein-
de in het paradijs komen’, aldus de 
religieuze leider.

• Tenslotte en om toch in schoon-
heid te eindigen, het feitelijke kerst-
bestand op 25 december. Op die 
dag/nacht worden kerstliederen 
gezongen en verbroederen strij-
dende soldaten. Het was slechts 
een lichtfl its in een donkere oorlog.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Dirk Verhofstadt
Het vervloekte jaar 1914
Uitgeverij Houtekiet 2014
254 p.
ISBN 978 90 8924 276 1
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activiteiten in de regio

Uitreiking prijzen 2015 sociaal verdienstelijke leerlingen
organisator de Vrienden van 
het Go! Westhoek
datum zondag 29 maart 2015 
Uur 10u30
locatie Zaal Ysara - dienstweg 
Havengeul 14 - nieuwpoort-bad
Prijs gratis 

Jaarlijkse prijsuitreiking voor leerlingen die zich op sociaal, maatschappelijk, 

cultureel of op sportief vlak verdienstelijk hebben gemaakt in of buiten de school.

Programma

10u45: Toespraak door mevrouw Saskia Lieveyns, adviseur coördinator pedago-

gische begeleidingsdienst GO!

11u00: Proclamatie van de laureaten

12u00: Receptie - Muzikale intermezzo's: Yousef Rasho

info vriendengo.westhoek@gmail.com - vooraf inschrijven is noodzakelijk!

discussienamiddag: perceptie en mythevorming versus realiteit
organisator Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
datum donderdag 2 april 2015
Uur 14u30
locatie VoC de koepel - Westhoek, 
Houtsaegerlaan 21 - Koksijde
Prijs leden €3 / niet-leden €4 
(koffie inbegrepen)

Inleiding door voorzitter Robert Claes, gevolgd door een vrije discussie onder de 

aanwezigen.

info robert Claes - 058 42 29 02 - claes.guns@skynet.be

daguitstap naar oostende: geleid bezoek ‘de Zee’ in Muzee oostende
organisatie Willemsfonds 
Veurne - de Panne
datum 2 april 2015
Uur voormiddag
locatie Muzee oostende
Prijs /

Begeleid bezoek aan ‘de Zee’ in Muzee Oostende, gevolgd door vrije lunch en 

drie aanvullende bezoeken. De Zee is een tentoonstelling die net als een golf on-

grijpbaar is, uitdeint, inslaat en sporen nalaat die keer op keer gewist worden door 

nieuw geweld. De Zee is een tentoonstelling in dialoog met Oostende, over meer-

dere locaties verspreid, met Mu.ZEE als vertrekpunt van deze ontdekkingstocht.

info ivan.winnock@skynet.be

lentefeest
organisatie HVV/oVM 
Westhoek
datum zaterdag 25 april 2015
Uur 9u en 10u45
locatie Casino Koksijde
Prijs op uitnodiging

Dit jaar werken we rond het prentenboek Max en de toverstenen.

Met dit verhaal willen we laten zien dat iedereen door zijn handelen invloed heeft 

op de toekomst.

info Françine Wandelaere - francinewandelaere@gmail.com

39ste voettocht aan de Peene
organisatie Willemsfonds 
Koekelare
datum zaterdag 25 april 2015
Uur 15u
Prijs gratis

Deze voettocht herdenkt de slag van 11/04/1677 aan de Peenebeek nabij Cassel. 

Het gevolg van die slag was wat wij nu als Frans-Vlaanderen kennen definitief bij 

Frankrijk werd gevoegd. 

Locatie de voettocht gaat door in Noordpeene. Verzamelen op de markt van 

Koekelare om 13u15. Vertrek met eigen wagens om 13u0. 

info andré laveyne - 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 - andre.laveyne1@telenet.be

13



activiteiten in de regio

aperitiefbabbel
organisatie UPV en 
Vermeylenfonds Koksijde - 
oostduinkerke
datum zondag 26 april 2015
Uur vanaf 11u
locatie VoC de koepel - 
Westhoek, Houtsaegerlaan 21 
- Koksijde

Marc Mortier (voorzitter UPV Westkust) en Marie-Therese Meulebrouck (onder-

voorzitter Vermeylenfonds Koksijde - Oostduinkerke) nodigen alle belangstellen-

den uit voor een gezellige babbel over het programma en de werking van beide 

verenigingen en nog veel meer.

info Marc Mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be

daguitstap brussel
organisatie Willemsfonds 
Veurne - de Panne
datum 6 mei 2015
Uur 9u
locatie verzamelen om 9u 
aan het station van Veurne 
- individueel treinticket voor 
verplaatsing

Bezoek aan de tijdelijke tentoonstelling in de Bozar - het Rijk van de Sultan

+ KMSK: retrospectieve tentoonstelling van Marc Chagall.

info hedwig.franchois@skynet.be

lentefeest
organisatie HVV/oVM 
Koekelare - diksmuide
datum donderdag 14 mei 2015
Uur 11u
locatie Gemeentelijke 
feestzaal de balluchon, 
Moerestraat 19, 
8680 Koekelare

Lentefeest met optredens van de kinderen, overhandiging van de fakkelmedaille 

en andere geschenken, bezinningsmoment met vorming van de vriendschaps-

keten.

op uitnodiging

info andré laveyne - 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 - andre.laveyne1@telenet.be

Feest Vrijzinnige Jeugd
organisatie HVV/oVM 
Westhoek
datum zaterdag 23 mei 2015
Uur 9u en 10u45
locatie Casino Koksijde
Prijs op uitnodiging

Met het Feest Vrijzinnige Jeugd wordt met de 12-jarigen in de regio de overgang 

van kindertijd naar jongvolwassenheid gevierd.

info Françine Wandelaere - francinewandelaere@gmail.com

bezoek aan het museum Paul delvaux
organisatie Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
datum zondag 30 mei 2015
Uur 14u30
locatie Museum Paul delvaux 
P. delvauxlaan - St-idesbald
Prijs leden gratis 
niet-leden: €5

Geleid bezoek met gids. Dit nieuwe seizoen wordt er een exclusieve tentoonstel-

ling voorgesteld: de wenskaarten van Paul Delvaux.

info Maurits de Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be
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activiteiten in de regio

op zondag in gesprek met … Carry de Paepe
organisatie VoC de koepel - 
Westhoek in samenwerking met 
HVV/oVM Westhoek
datum zondag 14 juni 2015
Uur 11u
Prijs gratis

Carry De Paepe komt spreken over de vrijmetselarij in het algemeen en het lo-

geleven in het bijzonder. Na de voordracht kan je genieten van een hapje en een 

drankje. Prijs €5/leden - €10/niet-leden. Vooraf inschrijven vóór 7 juni 2015 via 

vanmuylem@skynet.be of 058 51 90 94. Te betalen op rek.nr. BE81 0012 6878 

1824 met vermelding ‘voordracht juni 2015’.

Locatie lokaal VOC de koepel - Westhoek, Houtsaegerlaan 21 te 8670 Koksijde

info Marc Van Muylem - vanmuylem@skynet.be 

Ge-tijdingen
organisatie Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
datum zondag 20 juni 2015
Uur 10u
locatie samenkomst 
Zouavenplein - 8670 Koksijde
Prijs leden gratis / niet-leden: €3

Strandwandeling onder de leiding van Mia Reynaert, bestuurslid Vermeylenfonds 

en kunstenares, gecombineerd met een geleid bezoek aan de openluchttentoon-

stelling.

info Mia reynaert - 0471 24 75 00 - mia.reynaert11@skynet.be

namiddaguitstap naar duinkerke, bezoek laaC
organisatie Willemsfonds 
Veurne - de Panne
datum 21 juni 2015
Uur 13u30
locatie verzamelen 
retoricazaal Veurne
Prijs /

Bezoek aan museum LAAC (Lieu d'Art et Action Contemporaine) gevolgd door 

vrij avondmaal. Het LAAC Museum herbergt een van de grootste verzamelingen 

hedendaagse kunst van 1940 tot 1980. Werken van o.a. Karel Appel (Circus), 

César, Hartung, Monory en Warhol. In de verschillende ladenkasten vind je ruim 

150 schetsen en etsen. Het museum is omgeven door een indrukwekkende beel-

dentuin.

info guido.feys@skynet.be

louis Paul boon, een uitzonderlijk verhaal …
organisatie Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
datum woensdag 1 juli 2015
Uur 19u30
locatie VoC de koepel - 
Westhoek, Houtsaegerlaan 21 
- Koksijde
Prijs gratis

Marcella Piessens vertelt over Louis Paul Boon en zijn werk. Ze draagt o.m. de 

meest verrassende en sfeervolle van zijn vertellingen voor. Mooi is bijvoorbeeld 

het verhaal van een volksjongen die op zijn 15de gevelschilder en op zijn 65ste kan-

didaat Nobelprijswinnaar was. Om van de voorstelling te genieten hoef je Boon 

niet gelezen te hebben.

info Maurits de Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be

lopen voor leiF - midzomerrun
organisatie leiF West-
Vlaanderen
datum woensdag 8 juli 2015
Uur 21u30
locatie brugge

Lopers gezocht voor de midzomerrun! In 2013 en 2014 liepen een aantal spor-

tievelingen speciaal voor LEIF West-Vlaanderen de kerstloop in Brugge mee. In 

2015 zoeken wij opnieuw lopers! En veel! Voor 2 loopwedstrijden! Immers, dit 

jaar is LEIF West-Vlaanderen officieel 1 van de goede doelen van de kerstloop en 

ook van de midzomerrun, die in handen is van dezelfde organisator. Op woens-

dag 8 juli gaat de midzomerrun door met vertrek op de skeelerpiste van het Jan 

Breydelstadion te Sint-Andries Brugge om 21u30. Er wordt 6 of 13 km gelopen, 

vanaf de site Jan Breydel naar het Brugse stadscentrum en terug. Wie LEIF wenst 

te steunen en meer zichtbaarheid te geven: trek dus die loopschoenen aan en 

doe mee!

info en inschrijven lieve.decuyper@demens.nu
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activiteiten in de regio

PraatCaFé

elke zondag is de bar van het VoC open van 11u tot 13u30:
ideaal voor een gezellige babbel met een drankje!

VoC de koepel - Westhoek

ZondaGen in Het VoC

Zondag 5 april 2015 Praatcafé

Zondag 12 april 2015 Praatcafé

Zondag 19 april 2015 Praatcafé

Zondag 26 april 2015 Praatcafé

Zondag 3 mei 2015 Praatcafé

Zondag 10 mei 2015 Praatcafé

Zondag 17 mei 2015 Praatcafé

Zondag 24 mei 2015 Praatcafé

Zondag 31 mei 2015 Praatcafé

Zondag 7 juni 2015 Praatcafé

Zondag 14 juni 2015 Voordracht - Op zondag in gesprek met…
‘De vrijmetselarij in het algemeen en het logeleven in het 
bijzonder’

Zondag 21 juni 2015 Praatcafé

Zondag 28 juni 2015 Praatcafé

lezing ‘blijf bij mij’ door rika Ponnet
organisatie huisvandeMens 
diksmuide in samenwerking 
met VoC de koepel - Westhoek
datum 1 oktober 2015
Uur 19u30
locatie VoC de koepel - 
Westhoek, Houtsaegerlaan 21 
- Koksijde

Is de strijd der seksen in onze relaties geslopen? Relatiedeskundige en seksuo-

loge Rika Ponnet bracht het boek ´Blijf bij mij´ uit, waarin ze nauwgezet uit de 

doeken doet hoe wij in relaties strijden voor macht en intimiteit. 

Prijs: gratis

info diksmuide@demens.nu - 051 550 160
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huisvandeMens

huisvandeMens

huisvandeMens diksmuide
esenweg 30, 8600 diksmuide
tel. 051 01 60 i diksmuide@deMens.nu i www.deMens.nu i openingsuren: ma-vrij 9u - 16u30 en don doorlopend tot 20u.

Vrijwilligerswerk, ook bij deMens.nu!

Op Valentijnsochtend stond ik op een belachelijk vroeg uur 
mijn stofzuiger en vloerwisser in m’n auto te laden. Terwijl 
de rest van de wereld ongetwijfeld genoot van een ontbijt 
op bed, of een bos bloemen onder de neus geduwd kreeg, 
trok ik naar de school van mijn kinderen om er de klas te 
poetsen. Hebben ze daar dan geen poetsdienst, hoor ik u 
denken? Neen, die hebben ze daar niet. De school wordt 
van a tot z onderhouden door de ouders van de kinde-
ren die er naar school gaan. En maken de kinderen een 
uitstap, wat ze vaak doen, dan wordt daarvoor geen bus 
gehuurd. De ouders zorgen voor vervoer en begeleiding. 
Moeten de dieren op het schooldomein gevoed worden tij-
dens de schoolvakanties, dan spreken de ouders daarvoor 
onderling een beurtrol af. En organiseert de school een 
feestje, dan maken de vele handen van helpende ouders 
het werk licht en leuk. 

Ondertussen gaat mijn oudste kind al vier jaar naar school. 
Mijn vrijwillig engagement voor de school is in die vier jaar 
meegegroeid met hem. Tegenwoordig poets ik niet meer 
alleen de klas, maar ga ik ook al eens mee zwemmen, zit ik 
tot een stuk in de nacht carnavalspakjes te naaien, bak ik 
koekjes voor het schoolfeest, of ga ik voorlezen in de klas 
van mijn jongste. ’t Is allemaal met veel goesting en plezier 
gedaan, echt waar. Geen haar op mijn hoofd dat dit soort 
klussen als ‘werk’ beschouwt. 

Toen mij op een vorming rond vrijwilligerswerk gevraagd 
werd of ik vrijwilliger was, stak ik mijn hand dan ook niet 
in de lucht. Ik, vrijwilligerswerk?! Euh, neen… Of toch? Ja, 
eigenlijk wel. Maar zo had ik het dus nog nooit bekeken. En 
toch ben ik één van die 1.200.000 Vlamingen die samen 
zo’n 6.000.000 uur aan vrijwilligerswerk per week verzet-
ten. Een duizelingwekkend aantal. 

Vrijwilligerswerk is hot and happening! Ook bij deMens.nu!

In 2015 zetten de huizenvandeMens volop in op vrijwil-
ligerswerk. En de inzet is hoog: meer vrijwilligers, meer 

mensen, meer zin in deMens.nu. Voor zowat elke taak die 
momenteel door de professionele krachten in het huisvan-
deMens opgenomen wordt, kan in de toekomst een vrijwil-
liger aangeworven worden. Het gamma aan taken waaruit 
gekozen kan worden is heel breed, gaande van hulp bij de 
administratie, het spreken bij plechtigheden, de vrijzinnig 
humanistische bijstandsgesprekken, of de infogesprek-
ken rond de diverse wilsverklaringen, om er maar enkele 
te noemen. Maar niet alleen voor de inhoudelijke taken zijn 
vrijwilligers welkom. Ook handige Harry’s of mensen met 
groene vingers kunnen het team van elk huisvandeMens 
versterken. Er moet immers altijd wel ergens een kastje in 
elkaar gezet worden, en de tuin of het terras vraagt ook om 
de nodige zorg. 

Maar waarom zou een mens vrijwilligerswerk gaan doen? 
In een tijd waarin iedereen zichzelf voorbij holt, waarin am-
per nog tijd is voor de dingen die moeten gedaan worden. 
Bovendien wordt onze maatschappij er niet socialer op. 
Iets doen voor een ander, belangeloos dan nog, lijkt op een 
vorm van solidariteit uit een ver verleden. We leven met z’n 
allen een bijzonder individualistisch bestaan. Vrijwilligers-
werk? Is dat niet passé? Neen, verre van zelfs! 

Ik kan natuurlijk alleen maar voor mezelf spreken, maar 
mijn vrijwillig engagement heeft me al zoveel bijgebracht. 
Geen centen, natuurlijk niet, anders zou het geen vrijwill-
gerswerk zijn. Maar ik heb wel een heleboel mensen leren 
kennen. Vrijwilligerswerk brengt een wisselwerking teweeg 
die iedereen ten goede komt. Het is bijlange niet zo belan-
geloos als je zou durven denken. 

Ben je geïnteresseerd in vrijwilligerswerk? Kom dan zeker eens langs 
bij het huisvandeMens! Samen kunnen we op zoek naar een taak die je 
als gegoten zit! Je mag een uitgebreide vorming en persoonlijke coa-
ching door een professionele kracht verwachten. 

Nele Deblauwe
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op zondag in gesprek met … 
luc Goeteyn - 15 februari 2015

overbevolking, klimaatverandering in duurzaamheid
Niettegenstaande de start van de krokusvakantie, de grie-
pepidemie en een heerlijk winterzonnetje vonden 34 ge-
interesseerden het gespreksonderwerp zeker de moeite 
waard om naar het nieuwe VOC in de Houtsaegerlaan af 
te zakken.

Luc Goeteyn, geograaf-planoloog, adjunct directeur bij de 
Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen, en medeauteur van 
het boek ‘In het oog van de storm’ schetste deze com-
plexe problematiek. 

Via cijfers en grafieken maakte hij duidelijk dat:

• klimaat en vooral klimaatsveranderingen een belangrijke 
rol speelden in de geschiedenis van de mensheid; 

• belangrijke veranderingen in klimatologische processen 
van grote invloed zijn geweest op de evolutie van de 
mens, de morfologie en diversiteit van het landschap en 
de processen van natuurlijke selectie;

• het klimaat doorheen de geschiedenis nooit stabiel was, 
maar een duidelijke golfbeweging vertoonde;

• de geschiedenis zich herhaalt;
• institutionele en sociale structuren wel degelijk een in-

vloed hebben;
• rijke landen hun verantwoordelijk tegenover de ontwik-

kelingslanden dienen op te nemen;

• als duurzaamheid in het Europese beleid ondergeschikt 
blijft aan economische groei, het erg moeilijk of onmo-
gelijk zal zijn om de 2020 doelstellingen in het Europees 
strategisch beleid te realiseren;

• duurzaamheid en toenemende welvaart zich niet zomaar 
laten combineren;

• beleidsmakers op internationaal, nationaal en lokaal ni-
veau, alsook individuele burgers op hun verantwoorde-
lijkheid moeten aangesproken worden.

Laat ons dan ook snel in eigen boezem kijken en ons 
steentje bijdragen, alle beetjes helpen!

Denise Van der Meiren 
lid HVV/OVM & VOC

VoC de koepel - HVV/oVM Westhoek

HVV/oVM Westhoek
contactpersoon: Françine Wandelaere
Kerkhofstraat 11, 8670 Koksijde
tel. 058 51 71 85 i Gsm 0478 44 95 27
fancine.wandelaere@gmail.com
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HVV/oVM Westhoek HVV/oVM Koekelare-diksmuide

HVV/oVM Westhoek
contactpersoon: Françine Wandelaere
Kerkhofstraat 11, 8670 Koksijde
tel. 058 51 71 85 i Gsm 0478 44 95 27
fancine.wandelaere@gmail.com

lentefeest 2015

‘Max en de toverstenen’
Als vrijzinnigen willen wij de overgang van de kleuterperiode 
naar lager schoolkind niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 
De overstap naar het eerste leerjaar, de eerste lessen niet 
confessionele zedenleer zijn momenten waar we graag bij 
stil staan tijdens het Lentefeest.

Dit jaar werken we rond het prentenboek Max en de to-
verstenen.

Op een rotseiland midden in de zee woont Max de rots-
muis met zijn vrienden. Op een dag vindt Max een prach-
tige flonkerende steen, die licht en warmte geeft. Dit is 
een kostbaar bezit op een eiland waar de winters koud en 
vochtig zijn. Alle muizen willen wel zo’n steen!

Met dit verhaal willen we laten zien dat iedereen door zijn 
handelen invloed heeft op de toekomst …

Benieuwd hoe het verder afloopt met Max en zijn tover-
steen?

Je bent welkom in het Casino Koksijde op zaterdag 25 
april 2015.

Door het grote aantal feestelingen (50 kinderen) zijn er 2 
voorstellingen: om 9.30u en 11.15u. 

Sofie Deboeuf
verantwoordelijke LF HVV/OVM Westhoek 

‘Wij groeien’
Op donderdag 14 mei 2015 om 11u00 organiseert 
HVV/0VM Koekelare-Diksmuide voor de 46ste keer het 
lentefeest voor de leerlingen uit de gemeenschaps- en 
gemeentelijke scholen uit de regio Koekelare-Diksmuide-
Gistel-Oudenburg. Niet minder dan 50 feestelingen heb-
ben zich ingeschreven, wat we een groot succes mogen 
noemen. Het thema van het feest is dit jaar ‘Wij groeien’ 
en de juffen Sylvie I, Sylvie II en Liesbeth zijn al druk bezig 
om dit feest, met de optredens van de kinderen, gestalte 
te geven.

Na de verwelkoming van de kinderen, ouders, familieleden, 
vrienden en genodigden zullen de kinderen weer hun beste 
beentje voorzetten om de aanwezigen te vertederen met 
hun liedjes en dansjes. Daarna volgt dan de overhandi-
ging van de fakkelmedaille en andere geschenken. Daarop 
wordt dan een ingetogen bezinningsmoment gehouden 
met vorming van de vriendschapsketen.

Vooraleer de receptie te starten zullen de juffen zedenleer 
nog in de bloemetjes worden gezet alsook twee bestuurs-
leden waarvan we afscheid zullen nemen. Dit zijn Katrien 
Claeys, gewezen leerkracht zedenleer aan het Da Vinci 
atheneum Koekelare en Freddy Sandra, ook een gewezen 
leraar aan het Da Vinci atheneum en bijna 40 jaar mede-
werker aan het lentefeest en ook aan het feest vrijzinnige 
jeugd in Oostende.

Voor de kinderen zal het weerom een onvergetelijke dag 
worden.

André Laveyne
voorzitter HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
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UPV Westkust

Lokale vereniging

dag van de Zee - donderdag 28 mei 2015 

Nieuwe inzichten in de bescherming van de kust en in de 
onderwaterarcheologie voor de kust + Invloeden van de 
zeespiegel op de kustvorming (na de pauze)

Programma
8u30 Ontvangst deelnemers
9u Verwelkoming door Prof. Dr. Em. Sylvain
 Loccufier
 Inleiding door dr. Jan Seys, 
 communicatieverantwoordelijke VLIZ 
9u30 Een geologische visie op onze 
 kustontwikkeling - Prof. dr. Cecile 
 Baeteman, Mens & milieu in het Quartair, 
 KBIN en Vrije Universiteit Brussel
10u De overheid, samenwerken aan de kust:
 de realisatie van het “Masterplan 
 kustveiligheid” - ing. Elias Van 
 Quickelborne, Projectingenieur, 
 Ontwikkeling Kust
10u30 Pauze
11u Deel 1: Eilanden, zandmotoren, energie-
 atollen en andere toekomstgerichte 
 initiatieven - Ir. Ellen Maes, 
 projectverantwoordelijke 'Vlaamse Baaien', 
 Vlaamse Overheid
11u30 Deel 2: Archeologie en 
 onderwaterlandschappen: hoe die meenemen
 bij nieuwe ontwikkelingen op zee - 
 dr. Tine Missiaen, projectcoördinator 
 SeArch, Universiteit Gent
12u Vraag en antwoord
12u30 Slot
13u De zee geproefd: Buffet in de Oesterput

Praktisch
Locatie: 
• Studievoormiddag: 
 VLIZ, InnovOcean site, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
 Beaufortzaal - ingang via pakhuis 68 
• Lunch: Oesterput, Schietbaanstraat 84, 8400 Oostende

Deelname:
Studievoormiddag: 10 euro
Lunch: 40 euro (buffet, wijn en halve kreeft per persoon)
TOTAAL: 50 euro 

Inschrijvingen en betalingen: 
Inschrijven is, omwille van organisatorische redenen, ver-
plicht en kan bij UPV vzw, 
T 02 614 82 20, E upv@vub.ac.be, W http://upv.vub.ac.be. 

Inschrijven kan tot 15 mei 2015

Opgelet: maximum 100 personen

Gelieve het totale bedrag te storten op rekening van 
UPV vzw IBAN BE02 0017 2587 6540 met vermelding van 
‘studiedag VLIZ 28-05-2015’ en het aantal personen.

Eenmaal we uw inschrijving en betaling ontvangen heb-
ben, bent u definitief ingeschreven. 

organisatie:
Uitstraling Permanente Vorming Westkust 
Vlaams Instituut voor de Zee
Willemsfonds Oostende
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Willemsfonds Koekelare

Willemsfonds Koekelare nodigt uit!

In het zomernummer 2013 van de Sprokkel hebben wij 
onze bijdrage gewijd aan Raf Seys en zijn verdiensten voor 
WF Koekelare en voor de gemeente Koekelare.

Na zijn overlijden heeft Raf, bij testament, zijn volledige 
vermogen nagelaten aan de gemeente Koekelare, die het 
moest besteden aan culturele doeleinden (o.a. de herin-
richting van het Kathe Kollwitzmuseum).

Een bijzondere clausule in zijn testament was de eis om 
50000 euro op een rekening te zetten en met de opbrengst 
ervan om de 3 jaar een Raf Seys prijs uit te reiken voor 
een cultureel gebeuren dat de bekendheid van Koekelare 
in de verf zet. Dat kan een vereniging of een persoon zijn, 
maar mag niet postuum worden toegekend, behalve als 
de laureaat overlijdt tussen de beslissing van de jury en de 
uitreiking. Ook moet deze prijs de jaarlijkse cultuurprijs ‘De 
Bronzen Stekker’ overstijgen.

De prijs werd op 18 januari 2015 voor de eerste keer uit-
gereikt aan de vzw Lange Max die het Lange Maxmuseum 
heeft gerealiseerd.

Om tot die beslissing te komen werd in het najaar 2014 
een 10-koppige jury samengesteld waarin de burgemees-
ter, de gemeentesecretaris, de schepen van cultuur, de 
voorzitter van de culturele raad en een vertegenwoordiger 
uit zes lidverenigingen van de C.R. zetelden. De voorzitter 
van de C.R. was ook de voorzitter van deze jury.
 
Ieder lid van deze jury mocht iemand voordragen voor 
deze prijs. Vijf voordrachten werden op tijd ingediend en bij 
stemming werden die herleid tot een shortlist van 3. Op de 
laatste vergadering werd bij unanimiteit de vzw Lange Max 
als laureaat aangeduid.

Op de academische zitting, die onder ruime belangstel-
ling in de gemeentelijke feestzaal ‘De Balluchon’ doorging, 
motiveerde schepen van cultuur Jessy Salenbien de keuze 
als volgt:
‘De binding met Koekelare is vanzelfsprekend, vzw Lange 
Max is op en top een Koekelaarse vereniging die groten-
deels bestaat uit inwoners van de gemeente. Dit initiatief is 
het grootste en het duurste cultureel project dat ooit werd 

uitgevoerd in de gemeente door 
vrijwilligers! Het project kon wel-
iswaar rekenen op subsidies, 
maar heel veel werd verwezen-
lijkt met eigen middelen: het erf 

en de gronden werden aangekocht. Iedere vrijwilliger werk-
te natuurlijk gratis en daar waar leveringen voor de inrich-
ting mogelijk waren, werd tegen de aankoopprijs geleverd. 
Cultuur primeert duidelijk bij dit project boven het com-
merciële want zij zullen hun investeringen nooit terugzien. 
Kortom we kunnen stellen dat Raf Seys heel fi er zou zijn op 
zo’n verwezenlijking en heel gelukkig zou zijn geweest met 
de keuze van de jury’

Het vernieuwde Lange Maxmuseum werd eind oktober 
2014 geopend en heeft ondertussen al duizenden bezoe-
kers over de vloer gekregen.

Ook Willemsfonds Koekelare gaat op 25 maart dit muse-
um en aansluitend het Kathe Kollwitzmuseum bezoeken 
en heeft daarvoor alle verenigingen uit het verspreidings-
gebied van de Sprokkel uitgenodigd om een dagje in Koe-
kelare door te brengen

Diegenen die de Sprokkel ontvangen en niet tot één van 
de verenigingen uit het verspreidingsgebied behoren en 
evenwel interesse hebben voor deze dag sturen een mail 
naar andre.laveyne1@telenet.be. Zij zullen per kerende 
een mail ontvangen met een bestand waarin het volledige 
programma met inschrijvings- en betalingsmodaliteiten is 
opgenomen.

André Laveyne
Voorzitter WF Koekelare 
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Comité vzw Panne instituut 

Wereldlijke Gemengde School ‘Panne instituut’

deel 4: bloei na Woii

Intro 
104 jaar na de oprichting van de wereldlijke gemengde 
school ‘Institut Pannois’, het Panne Instituut, bracht het 
gelijknamig comité een gedenkboek uit. Het boek is een 
eerbetoon aan de oprichters en schenkers van het insti-
tuut. Dankzij hen konden in vroegere tijden ook kinderen 
van minder gegoede inwoners genieten van neutraal on-
derwijs, in beide landstalen.

Naar aanleiding van dit boek brengen we in de Sprokkel 
een 4-delige reeks over de geschiedenis van het Panne 
Instituut. 

In dit laatste deel focussen we op de bloei na WOII. Het 
verhaal eindigt met de omvorming van de school in 1957 
naar een technische school van het toenmalige Rijkson-
derwijs. 

opvolging reniers
Na meester Verzele werd Willy Reniers aangesteld als 
nieuw directeur van de school. Hij werd dan ook de laatste 
directeur van de vrije gemengde lekenschool tot de over-
dracht aan het toenmalige Rijksonderwijs.

Sponsoring
In 1934 werd de Liberale Vrouwenbond opgericht met als 
doel steun te verlenen aan behoeftigen. De eerste voor-
zitster was mevrouw R. Vanwalleghem, die later door 
mevrouw Isidoor Deboyser en mevrouw Charles Renders 
werd opgevolgd. De Liberale Vrouwenbond stond later ook 
in voor de inrichting van talrijke kinderfeesten in Ons Huis, 
waaronder de klaasfeesten van het Panne Instituut en het 
kindercarnaval. Zij waren ook de oprichters van de ‘gilles’ 
waar vele ouderlingen van deel hebben uitgemaakt en de 
promotoren van de ‘bonte avonden’, die werden ingericht 
ten voordele van de school.

Al in 1907 nam het liberaal gedachtegoed vaste vormen 
aan. Zo kwam op 1 november 1907 de liberale toneelkring 
‘Willen is kunne’ van de grond onder het voorzitterschap 
van Frans Huysseune. De repetities gingen aanvankelijk 
door in de feestzaal De Walvisch, later in het Liberaal Huis. 
De vereniging bleef actief tot in de jaren zestig met als laat-
ste voorzitter Eddy Reynebau. Zowel leden van het comité 
als leerkrachten van het Panne Instituut waren steeds de 
vaste waarden in het bestuur en het acteursbestand. De 

opbrengsten wer-
den grotendeels 
besteed aan de 
werking van het 
Panne Instituut.

Voor het eerst 
werd een ‘bonte 
avond’ ingericht in 
1946, ten voorde-
le van de kinderen 
van soldaten. Met 
de opbrengst kon 
een volle vracht-
wagen speelgoed 
ingezameld wor-
den. Door het 
succes konden 
de goederen ver-

deeld worden onder de kinderen van alle scholen. In 1951 
werd op vraag van Georges Demol een nieuwe bonte 
avond ingericht, en ditmaal ten voordele van de kansarme 
kinderen van het Panne Instituut. De latere bonte avonden 
werden georganiseerd in samenwerking met de Liberale 
Vrouwenbond. Deze bonte avond shows werden uitge-
werkt door Willy Bossuyt en Georges Deboyser. De uitvoe-
ring gebeurde hoofdzakelijk door spelers van de toneel-
kring met muzikale begeleiding van Les Indés en Panne 
Vooruit. 

Scouts
De wieg van de sea scouts stond in het Panne Instituut. 
De sea scoutsidee was reeds embryonaal aanwezig in de 
jeugdbeweging die in 1939 schoorvoetend op gang kwam. 
Ondanks de beperkingen die door de bezetter tijdens WOII 
werden opgelegd, slaagde de groepering erin zich nuttig 
te maken in de winterhulpactie. Na de bevrijding werd 
meteen duidelijk dat men niet precies wist welke richting 
de vereniging uit moest. Discussies mondden ten slotte 
uit in de oprichting van een katholieke scoutsgroepering 
en een beweging die voor openheid stond, onder impuls 
van Raoul Bonnel, leerkracht van het Panne Instituut. In 
1945 werd gestart met sea-en boy-scouts, maar spoedig 
smolten beide groeperingen samen en sloten aan de boy-
scouts van België.
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Comité vzw Panne instituut 

In 1947 werd René Vanderbroele als eenheidsleider aan-
gesteld, André Lenaers als verkennersleider, Hector Rub-
ben als assistent verkennersleider en Lia Houvenaeghel als 
gidsenleider.

Nadat op 28 november 1949 de 212de BSB was opge-
richt onder eenheidsleider René Vandenbroele, verken-
nersleider Andre Lenaers en Akele Nora Verzele, vond 
de groep onderdak in Maison du Peuple in de Brouwers-
straat. Het Panne Instituut met de heren Reniers en Verzele 
als gangmakers, waren de stuwende krachten achter de 
schermen.

De beweging kende veel bijval en breidde snel uit. Tot in 
1960 onenigheid tussen voorstanders van Sea- en an-
dere van Boyscouting, bijna fataal werd. Een beperkte 
groep koos resoluut voor sea scouting, een aantal verliet 
de beweging. Voor het open scoutisme begon een nieuw 
tijdperk. Een steuncomité hielp de groepering uit de nood 
en daarin had het Panne Instituut een belangrijk aandeel. 
Het stelde nieuwe lokalen ter beschikking, die opgetrokken 
werden in het duingebied van de familie Houtsaeger. Wel-
dra kende de 15e SSB / SGB een grote expansie, vooral 
toen de groepering met behoorlijk vaarmaterial werd uit-
gerust.

Het comité van het Panne Instituut bleef steeds begaan 
met de activiteiten van de sea scouts en verleende steun 
als die nodig bleek, ondermeer bij de aankoop van de boot 
die in 2005 te water werd gelaten onder de naam ‘ Panne 
Instituut’.

Nieuwbouw 
Door de grote uitbreiding van de school was er nood aan 
nieuwe bijkomende klaslokalen. In 1954 werd op de plaats 
van de oude overdekte speelplaats een volledig nieuw 
schoolgebouw opgetrokken, met 4 klassen en een nieuwe 
schoolingang. De plannen waren zo opgevat dat er later 
eenzelfde klaslokaal toegankelijk vanaf dezelfde ingang 
kon bijgebouwd worden op de plaats van de eerste klas-
lokalen in de Verenigingstraat. Zo ver zou het echte nooit 
komen. De vier klaslokalen van 1954 waren de laatste uit-
breidingswerken die door het comité werden uitgevoerd en 
dit onder het voorzitterschap van Jan Dirix.

Schoolstrijd 
Van zijn stichting in 1910 tot ver in de vijftiger jaren heeft 
het Panne Instituut ervaren wat onder praktische toepas-
sing van verdraagzaamheid door sommige Pannese be-
windvoerders en parochieherders werd verstaan. Enkele 
vormen van pesterijen beschaamden het basisprincipe 
verdraagzaamheid dat we terugvinden zowel bij het huma-
nisme als bij het christendom, en daarmee gepaard gaand 
wederzijds respect.

Gemeentelijke steun werd pertinent tot 1939 geweigerd. 
Het Panne Instituut kreeg ironisch de naam van geuzen-
school toegemeten.

Sommige middenstanders werden onder zware druk gezet 
om hun kinderen uit die verderfelijke en goddeloze school 
weg te halen, zo niet …

Leerlingen van het Panne Instituut die hun plechtige com-
munie deden, moesten ‘bijgeschaafd’ worden en mochten 
niet naast de kinderen uit de katholieke scholen in de kerk 
plaats nemen.
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vzw Panne Instituut

In 1957 verdween het Panne Instituut als school. Het 
bleef echter als vrijzinnige vereniging bestaan. Deze 
vzw onderneemt en steunt opvoedkundige, sociale 
of culturele activiteiten van neutrale of vrijzinnige aard. 
Het huidig comité van het Panne Instituut bestaat uit 
voorzitter Eddy Deboyser, ondervoorzitter Germain 
Dezeure, secretaris Marc Bossuyt en bestuurders 
Willem Dezeure en Steven Warmoes.

Ten tijde van de schoolstrijd werd het Panne Instituut in een 
lokaal blad afgeschilderd als een vrijzinnige school die heel 
verderfelijk ingewerkt heeft op het godsdienstig denken en 
leven van een niet onbelangrijk deel van de jonge bevol-
king. Desondanks bleef het Panne Instituut het vertrouwen 
van een groot deel van de bevolking bewaren.

Lentefeest
De leerlingen zedenleer van de Westhoek vierden hun len-
tefeest traditioneel in Oostende. Toen het aantal snel aan-
groeide, werd overwogen in de Westhoek een afdeling Ou-
dervereniging Voor Moraal te stichten, zodat het lentefeest 
er kon doorgaan. Een regionaal comité, bestaande uit Paul 
Baeteman, Reneé Averein, Roger Janssens en Guillaume 
Tossein brachten het voor mekaar. Het eerste lentefeest 
ging door op de 2de zondag van de maand mei 1972 in 
l’ Armorail. De zusters Paula en Gaby Morael, die een be-
langrijke rol hebben gespeeld in de oprichting van de afde-
ling, verzorgden de omkadering en Eva Maria trad op als 
gastzangeres. Plaatsgebrek noopte het comité spoedig uit 
te wijken naar het oude casino van Koksijde. Daar deed 
zich het zelfde probleem voor en zo werd een tijdlang voor 
de gemeentelijke feestzaal van de Panne geopteerd. Maar 
ook die bleek spoedig te klein. Uiteindelijk kreeg het lente-
feest zijn vaste stek in het nieuw casino van Koksijde.

Gemeenschapsonderwijs
De omvorming naar een rijkstechnische school werd aan-
gekondigd in het Staatsblad van 23 juni 1957. Afscheid 
van een legende. Start van een nieuw tijdperk.

Voor Willy Reniers, directeur van het Panne Instituut sinds 
1947, die een opmerkelijke toespraak hield naar aanleiding 
van de laatste prijsuitdeling van het Panne Instituut, be-
tekende de plechtigheid een beetje afscheid nemen. Niet 
dat aan zijn loopbaan als directeur een einde werd gesteld, 
maar het Panne Instituut waarmee hij zo innig vergroeid 
was behoorde voorgoed tot het verleden. Volgend school-
jaar zou hij starten als hoofd van de basisschool van het 
Technisch Instituut van de Panne. Na het verleden van het 
Panne Instituut te hebben geschetst, bracht hij een hulde 
aan de leden van het toenmalig bestuurscomité van het 
Panne Instituut, die vaak in uiterst moeilijke omstandighe-
den, zoals hun voorgangers, de faam van de school wisten 
hoog te houden en tot ver buiten de Pannese grenzen uit 
te dragen.

Een belangrijk deel van de toespraak werd gewijd aan de 
oprichting van het Koninklijk Technisch Instituut dat voor 
de leerlingen van in en rond de regio en voor volwassenen 
in het avondonderwijs een waaier van studiemogelijkheden 
zou aanbieden.

In afwachting dat de minister van onderwijs een directeur 
zou aanstellen, kreeg de heer Reniers de opdracht in te 
staan voor de inschrijvingen en zijn functie van directeur 
van de nieuwe basisschool op te nemen. Kort daarop werd 
hij aangesteld als econoom van de nieuwe instelling. De 
heer Reniers was heel actief in het verenigingsleven en bij 
manifestaties o.m. bij de organisatie van de klaasfeesten 
ingericht door de Liberale Vrouwenbond. Een groot deel 
van zijn vrije tijd werd in beslag genomen door zijn liefde 
voor de muziek. Zijn aandacht voor de opvoeding van de 
jeugd manifesteerde zich ook in naschools werk o.m. in 
het scoutisme, maar dat gebeurde op een bescheidden 
manier.

Verkoop gebouwen
Bij de overdracht van het Panne Instituut aan het Rijks-
onderwijs in 1957 werd de Belgische Staat huurder van 
de schoolgebouwen. Het comité werd daarna vrij spoe-
dig verzocht de lokalen te renoveren. De eisen die daarbij 
werden gesteld waren zo streng dat het comité om fina-
niële redenen die niet kon inwilligen. Er diende dan ook 
in 1959 overgegaan te worden tot gedeeltelijke verkoop 
van het patrimonium aan de staat. Enkel nog de Foyer aan 
de Ollevierlaan bleef eigendom van het comité en werd na 
de huuropzegging door ‘le Foyer des Orphelins’ in 1971 
verder verhuurd aan de staat als restaurant van de hotel-
school en dit tot 1 november 1996. In 1998 verkocht de 
vzw Panne Instituut de Foyer aan het OCMW De Panne 
om er serviceflats te realiseren.

Brontekst: boek 100 jaar Panne Instituut
Bewerking tekst: Marc Van Muylem en Lieve De Cuyper
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Boekbespreking

Cruciale keuzes
Hillary rodham Clinton doet van binnenuit verslag over de 
crises, keuzes en catastrofes die ze heeft meegemaakt in de 
vier jaar waarin ze minister van buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten is geweest en beschrijft hoe haar kijk op de 
toekomst daardoor is beïnvloed. een onthullende kijk achter de 
schermen van de internationale diplomatie. 

In welke wereld leven wij? Een vraag 
die menig vrijzinnig humanist zich stelt 
en terecht.

Hoe werkt de geo-politiek en hoe ge-
dragen de belangrijkste actoren zich 
bij deze voortdurende strijd om macht 
en invloed?

Meestal zien we slechts de uitkom-
sten, de resultaten en kunnen we al-
leen gissen naar het hoe en waarom 
alles aldus verliep.

Memoires of andere dergelijke ge-
schriften van de hand van sommige 
actoren kunnen enige opheldering 
brengen. Hoofdrolspelers, zoals des-
tijds Kissinger, Albright, Bill Clinton en 
anderen konden in het verleden hier-
omtrent geraadpleegd worden,

Thans is het de beurt aan Hillary Rod-
ham Clinton, de gewezen fi rst lady 
van de VS en later minister van bui-
tenlandse zaken van deze wereldmo-
gendheid.

Nadat ze in een bikkelharde cam-
pagne om de nominatie voor het pre-
sidentschap bij de Democraten had 
verloren en haar tegenstrever uitein-
delijk tot president van de VS werd 
verkozen verzocht hij haar onmiddel-
lijk om de zware functie van minister 
van buitenlandse zaken op te nemen.

Ze oefende deze functie uit met over-
tuiging en volle inzet gedurende de 

eerste vierjarige ambtsperiode van 
president Obama. Tijdens dit tijdperk 
moest ze een aantal ‘cruciale keu-
zes’ maken die het wereldgebeuren 
zouden beïnvloeden. Zeer openhartig 
geeft zij in haar boek een overzicht 
van een aantal domeinen en vraag-
stukken waarop ze haar stempel heeft 
weten te drukken. Ook over haar rela-
ties met ‘de groten der aarde’ vertelt 
ze bijzonderheden en verrast ze de 
lezer door de openheid die ze hierbij 
tentoon spreidt.

Dat de politiek de kunst van de moge-
lijkheden is, valt telkens op. Het komt 
er niet op aan gelijk te hebben, maar 
gelijk te halen, wat niet betekent dat 
er geen ruimte is voor moed en door-
zettingsvermogen. Maar wat voor 
‘Birma’ lukte, kende geen succes in 
Noord-Korea. Ook in andere wereld-
delen konden een aantal netelige 
kwesties niet worden opgelost. Zo 
blijft het Midden-Oosten een kruitvat 
en blijft het respect voor de mensen-
rechten in vele landen ondermaats of 
zelfs dode letter.

Het oplossen van de klimaatsproble-
men en deze inzake de economische, 
sociale en politieke ontwikkelingen in 
de jonge staten vergen blijvende in-
spanningen.

Soms zijn zenuwslopende onder-
handelingen, waarbij de lezer van het 
boek als het ware onzichtbaar plaats 
heeft genomen aan de onderhande-

lingstafel of meeluistert naar belang-
rijke bilaterale gesprekken. Het boek 
bevat een schat aan informatie, het is 
een ‘stand van zaken’ bij de interna-
tionale politiek. Uiteraard, en dit moet 
steeds voor ogen gehouden worden, 
het is de visie van een enkeling, een 
waarheid onder zovele.

Toch verdient het boek onze aanbe-
veling voor de belangstellende lezers.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Hillary Rodham Clinton
Cruciale keuzes
Amsterdam 2014 
629 p.
ISBN 978 94 600 37 405
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Françine Wandelaere, een getogen oostduinkerkse van 62 
lentes, mogen wij gerust als de stille kracht achter de HVV/ oVM 
afdeling Westhoek bestempelen. een onopvallende figuur voor 
wie geen enkele inspanning te veel is om gestalte te geven aan 
de lokale HVV/oVM afdeling.

in de kijker

Françine Wandelaere

In de kijker

Françine, je hebt je jeugd doorgebracht in 
Oostduinkerke ?

Ja hoor, maar op gebied van onderwijs heb ik dat hoofd-
zakelijk in Nieuwpoort gedaan. Ik heb eerst, zoals in zo-
vele gezinnen toen die tijd, school gelopen aan de Vrije 
school in Oostduinkerke, maar ben gelukkig snel kunnen 
overschakelen naar de Rijksbasisschool aldaar waar ik dan 
verder school gelopen heb in het Rijksonderwijs. Eerst de 
richting latijn in de middenschool in Nieuwpoort en daarna 
aan het Rijksinstituut voor Technisch Onderwijs zoals het 
RITO toen heette in De Panne, richting ‘Hotel /restaurant’.

Je hebt die opleiding later kunnen gebruiken in je 
professioneel leven?

Gedeeltelijk wel, ik heb toch een periode in die sector ge-
werkt, maar ben daarna aan de slag gegaan in de sociale 
werking van P&V in Oostende, op de afdeling thermalisme 
voor reuma- & astmapatiënten. Dit gedurende toch 17 jaar, 
daarna nog een aantal jaren in het domein De Westhoek en 
in 2013 ben ik met pensioen gegaan.

Françine, het OVM, nu HVV/OVM is meer dan een 
'bezigheid' voor jou?

Wel, het is zo dat ik vanaf de middenschool NCZ heb ge-
volgd en die vrijzinnige beleving mij niet meer losgelaten 
heeft. Ik ben in 1984 actief geworden in het oudercomité 
waar mijn kinderen school liepen en ben van daaruit lid 
geworden ben van de toenmalige HVV/OVM afdeling. Ik 
ben trouwens ook vanaf 1991 als vrijwillig moreel consu-
lent bezig in woonzorgcentra en ziekenhuizen, alsook bij 
het organiseren van vrijzinnige uitvaartplechtigheden. Mijn 
eerste plechtigheid was trouwens in 1997 in de gietende 
regen in De Panne, om nooit te vergeten.

Het was denk ik in 1995 dat ik interim-voorzitter ben ge-
worden van deze OVM afdeling en dit ter vervanging we-
gens ziekte van de toenmalige voorzitter Roger Reniers. 
Na het overlijden van Roger ben ik dan in 2003 voorzitter 

geworden, jawel nu al 12 jaar.

Deze HVV/OVM afdeling kende onder jouw 
voorzitterschap toch een enorme bloei, niet ?

Ik mag toch stellen dat we samen met een vaste kern, een 
bloeiende afdeling hebben neergezet en nog belangrijker 
voor mij is dat wij de basisdoelstelling van de stichters heb-
ben kunnen voortzetten en in ere houden. Hierbij zijn het 
organiseren van het LF en FVJ toch wel belangrijke items, 
want laat ons eerlijk zijn, die kinderen zijn onze toekomst. 
Daarnaast is het ook zo dat OVM nu werkt onder de vleu-
gels van HVV en wij op dit vlak ons ook profileren naar 
volwassenwerking toe door o.a. het organiseren van een 
6-tal voordrachten per jaar onder de noemer 'Op zondag 
in gesprek met …' een formule die wel aanslaat.

Het is voor mij persoonlijk ook een grote voldoening dat 
ik bij het organiseren van het Lentefeest, Feest Vrijzinnige 
Jeugd en Joelfeest ondersteuning krijg van onze leerkrach-
ten NCZ, wat leidt tot wat deze feesten nu zijn.

Trouwens, dankzij hun werking op de werkvloer (lees 
schoolvloer) stijgt het aantal deelnemende kinderen aan 
deze feesten enorm, in die mate zelfs dat wij zowel bij het 
LF als FVJ in 2 sessies moeten werken teneinde alles vlot 
te laten verlopen.

Het LF is uitgegroeid tot een eerstelijnsfeest. Het gaat hier-
bij om de spontaniteit en de kinderlijke onschuld die plan-
kenkoorts te bedwingen teneinde iets prachtigs te tonen 
aan de ouders en grootouders.

Daar waar het FVJ eerder een proefstuk voor hen is. Ze 
dienen te bewijzen dat ze zelfstandig ideeën kunnen vor-
men, samen met andere leeftijdsgenoten kunnen werken, 
afspraken kunnen maken en nakomen, hun gedachten ten 
uitvoer kunnen brengen, kortom dat ze klaar zijn om opge-
nomen te worden in de wereld van de kleine mensen.
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In de kijker

Even terugkomen op je inzet als vrijwillig moreel 
consulent, je bent al 25 jaar bezig!

Ik doe het nog steeds met volle goesting, zowel plechtig-
heden als bezoeken in woonzorgcentra en ziekenhuizen, 
maar ook de gewone babbel. Mensen vragen in deze 
drukke maatschappij meer en meer naar een luisterend 
oor. Als ik een anekdote mag vertellen: mijn eerste plech-
tigheid was voor Mevr. Van Walleghem-Velghe, wiens ach-
terkleinkind nu zijn FVJ doet, mooi toch.

Ik merk ook dat heel je gezin actief is binnen de 
vrijzinnige werking hier in de Westhoek.

Ja, dat is wel een hot item binnen ons gezin, alhoewel de 
kinderen het huis uit zijn. Het is mooi om vast te stellen dat 
mijn man en kinderen als leerkracht actief zijn of geweest 
zijn.

Mijn echtgenoot Luc De Pecker is 35 jaar leerkracht rich-
ting ‘Hotel’ bij het GO! in de Panne geweest en we kunnen 
steeds op zijn ondersteuning rekenen bij onze HVV/OVM 
activiteiten.

Mijn dochter Cathy is ook leerkracht basisonderwijs van 
het GO! en mijn zoon Chris is leerkracht NCZ in de ba-
sisschool in Koksijde en ondervoorzitter van het VOC de 
koepel - Westhoek. Dus allen zijn ze actief binnen de vrij-
zinnigheid.

Ik mag toch stellen, Marc, dat ik fier ben op de voorbije 
periode van ruim 40 jaar inzet voor de vrijzinnige gemeen-
schap.

Tot slot Françine, is er nog tijd voor iets anders ?

Jazeker, ik heb nog een héél grote doelstelling en dat is 
mijn kleinkind Merel zien opgroeien tot een 'vrij-zinnige 
prachtmeid'.

Françine, ik vind dat Merel alleszins nu al een 
‘prachtmeid’ is.

Marc Van Muylem

Symboliek van de fakkels

Laten we met wijsheid een 
wereld bouwen 

zodat er vrede is voor alle mensen 

Laten we met kracht een 
wereld bouwen

zodat er nooit meer haat is

Laten we met schoonheid een
wereld bouwen

zodat er vriendschap is voor iedereen
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met de steun van
bericht aan

de redactieledenJAARPLANNING - DEADLINES 

Respecteer deze deadlines voor het 

toesturen van gegevens:2015
Editie juli-augustus-september

Zondag 24 mei
Editie oktober-november-

decemberZondag 23 augustus

VoC de koepel - Westhoek
Houtsaegerlaan 21, 8670 Koksijde
tel. 058 51 90 94
Gsm 0498 56 61 30 
vanmuylem@skynet.be

huisvandeMens diksmuide
esenweg 30, 8600 diksmuide
tel. 051 55 01 60
diksmuide@demens.nu
www.demens.nu

Willemsfonds Koekelare
contactpersoon: andré laveyne
brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
tel. 051 58 07 41 
andre.laveyne1@telenet.be

Willemsfonds nieuwpoort
contactpersoon: Maurice 
bellefroid, recollettenstraat 41, 
8620 nieuwpoort i tel. 058 23 60 56 
Gsm 0475 66 43 42
info@willemsfondsnieuwpoort.be

Willemsfonds Veurne-de Panne 
contactpersoon: ivan Winnock
Sasstraat 7, 8630 Veurne 
tel. 058 31 23 57
ivan.winnock@skynet.be 

Vrienden van het Go! Westhoek
contactpersoon: annie decleer
14e artilleriestraat 7
8600 diksmuide
tel. 051 50 15 33
vriendengo.westhoek@gmail.com

HVV/oVM Westhoek
contactpersoon: 
Françine Wandelaere 
Kerkhofstraat 11, 8670 Koksijde 
tel. 058 51 71 85 
Gsm 0478 44 95 27
francinewandelaere@gmail.com

HVV/oVM Koekelare-diksmuide
contactpersoon: 
andré laveyne
brugse Heirweg 17
8680 Koekelare
tel. 051 58 07 41
andre.laveyne1@telenet.be

Uitstraling permanente vorming 
Westkust
contactpersoon: 
Marc Mortier
astridplein 3-401
8670 Koksijde
Gsm 0475 97 21 98
marc-mortier@telenet.be

Comité vzw Panne instituut
contactpersoon:
eddy deboyser
duinhoekstraat 98
8660 de Panne
tel. 058 41 22 19
Gsm 0473 89 39 14
deboyser.eddy@skynet.be

Vermeylenfonds
Koksijde-oostduinkerke
contactpersoon: Maurits 
de Picker, Koninklijke baan 
190a/301, 8670 Koksijde 
Gsm 0477 29 38 37
depicker.maurits@skynet.be


