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De mens en zijn natuur

Het centraal thema van deze Sprokkel is ‘NATUUR’. 
In eerste instantie denken we dan aan planten, die-
ren, aarde, lucht en water, maar ook aan de proble-
matieken hieromtrent zoals: milieuvervuiling, natuur-
bescherming, ontbossing, overbevissing, bedreigde 
diersoorten, opwarming van de aarde en de daaraan 
gekoppelde natuurrampen. 
Milieu- en natuurbeschermingsorganisaties, milieu-
plannen op ieder beleidsniveau trachten hieraan 
een antwoord te bieden om alzo onze ecologische 

voetafdruk binnen de perken te houden zodat de ‘NATUUR’ ook voor de ko-
mende generaties gevrijwaard en leefbaar blijft. 

Maar wat met de ‘MENSELIJKE NATUUR’?

De menselijke natuur is een bepaald ‘natuurlijk’, zeg maar aangeboren ge-
dragspatroon dat kenmerkend is voor de mens.

Als natuurlijk wezen is de mens gemaakt om te leven op de golven van de 
natuur. Wanneer de zon opkomt, zou hij wakker moeten worden, wanneer de 
zon ondergaat, zou hij moeten gaan slapen. Als hij honger of dorst heeft zou 
hij moeten eten of drinken. De mens die één is met de natuur zou dit intuïtief 
moeten weten, net zoals de dieren die in de natuur leven. Wat doen we dan 
met nachtwerk en het jaarlijks wisselen van zomer-naar wintertijd, want het is 
toch bewezen dat dit bij de meeste mensen zijn ‘natuurlijk’ biologisch ritme 
helemaal verstoort.

Om sociaal - maatschappelijk en economische redenen, beweert men, of be-
doelt men macht en winstbejag?

Een feit is in elk geval dat de mens in deze geïndustrialiseerde maatschappij 
verder weg is gaan leven van de natuur, waardoor de verbondenheid tussen 
de mens en ‘zijn’ of ‘de’ natuur verbroken wordt. Of hoe een politiek-maat-
schappelijk probleem een persoonlijke uitdaging wordt. Een uitdaging naar 
een bewustzijn dat we niet alleen biologisch maar ook innerlijk met de natuur 
verbonden zijn, dat wij de natuur zijn.

Hiervoor dragen wij allen een grote verantwoordelijkheid en zullen goed moe-
ten beseffen dat de toekomst van de mens en zijn natuur afhankelijk is van 
de keuze die we maken. We zijn daarbij vrij om keuzes te maken, maar niet om 
de gevolgen daarvan te ontlopen.

Marc Van Muylem
Voorzitter Vrijzinnig Huis Koksijde

editoriaal

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



Actueel

Permanentie 
vrijzinnig humanistisch 
consulent van het 
huisvandemens 
Diksmuide in het 
Vrijzinnig Huis Koksijde 
In het nieuwe gebouw houdt een vrijzinnig humanistisch 
consulent van het huisvandeMens Diksmuide verder per-
manentie, de eerste en derde dinsdag van de maand van 
10u tot 16u. 

Maak steeds een afspraak met de consulent via huisvan-
deMens Diksmuide op tel 051 55 01 60 of per mail via  
diksmuide@deMens.nu. 

De diensten omvatten de uitwerking van plechtigheden en 
het informeren over keuzes bij het levenseinde met aanvul-
lend begeleiding bij het invullen van wilsverklaringen.

Federaal secretariaat van 
de unie Vrijzinnige Verenigingen/demens.nu
heeft nieuwe algemeen directeur 
Na 35 jaar ankerpunt geweest te zijn van de Vlaamse vrijzinnigheid ging algemeen directeur UVV Marina Van Haeren op 
1 juni op rust. Aan het roer van het federaal secretariaat van de Unie Vrijzinnige Verenigingen/deMens.nu komt nu Anne-
France Ketelaer, voormalig adjunct algemeen directeur. Zij wordt op haar beurt opgevolgd door Albert Stas, die directeur 
was van huisvandeMens Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bedankt Françine! 
Proficiat anneleen!
Op zaterdag 21 mei 2016 gaf Françine Wandelaere na 
vele jaren voorzitterschap van de afdeling HVV/OVM 
Westhoek ‘de fakkel’ door aan Anneleen Trogh. 

ANNELEEN

“Ik ben een 30-jarige aangespoelde vrouw, afkom-
stig uit Tervuren, met lieve partner en dochter Merel. 
Ik kwam terecht in een liefdevolle vrijzinnige familie. 
Met mijn partner Chris Depecker die leerkracht Niet-
Confessionele Zedenleer is en schoonmoeder Françine 
voorzitter van HVV/OVM Westhoek, was helpen bij de 
vrijzinnige feesten een logisch gevolg. Nu maak ik de 
stap naar het voorzitterschap van HVV/OVM. Mijn ja-
renlange ervaring als lid en als leidinggevende binnen 
de structuren van Scouting hoop ik te kunnen gebrui-
ken bij deze uitdaging. Een goede combinatie van ver-
gaderen en organisatie van de verschillende vrijzinnige 
feesten. Ik heb er zin in!”
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De kijk van …
Jean-marie

of je er nu echt mee begaan bent of niet, er omheen lukt niet meer. 
Klimaatverandering, opwarming van de aarde, ons milieu. De 
argumenten van zij die vinden dat het geen vijf voor twaalf, maar 
één voor twaalf is, maar ook van diegenen die het allemaal wat 
overdreven vinden, kunnen we bijna dagelijks lezen.

Foto: Els Deneir

Wat ook je mening is in deze, dat ons klimaat aan het ver-
anderen is, kunnen we niet ontkennen. De gemiddelde 
temperaturen worden steeds hoger, jaarlijks is er min-
stens 1 gemeente het slachtoffer van een onweer met veel 
stormschade. En hebben we dit jaar wel sneeuw gezien? 
Ook de vorstdagen zullen op de vingers van één hand te 
tellen zijn. Maar…zijn we er echt mee bezig? Denken we 
aan de gevolgen die onze leefstijl van de afgelopen eeuw 
eist van deze planeet?
Denk alleen al aan kernenergie. Na Tsjernobyl en de ramp 
in Japan zou je toch een beetje moeten overtuigd zijn dat 
deze vorm van energie afgebouwd moet worden. We moe-
ten zelfs niet over de landsgrenzen kijken. Zowel Doel als 
Tihange hebben de laatste tijd voor problemen gezorgd. 
Een scheurtje hier, een lekje daar. 
De buurlanden maken zich meer 
zorgen dan onze beleidsvoerders. 
Die zijn zo vooruitziend dat we nog 
dit jaar allemaal een jodiumpilletje 
krijgen. Voor het geval het scheurtje 
of het lekje een ernstige scheur of 
grote lek worden. Dat er dertig jaar 
na de melt-down van Tjernobyl kilo-
meters in de zeer wijde omgeving nog steeds geen leven 
mogelijk is, wordt heel makkelijk onder de mat geveegd. 
Waarom is er nu niet eens een minister die voluit voor alter-
natieve energie kiest? Wind kennen we hier in overvloed. 
Investeer in een paar windmolenparken en heb de moed 
om nu eens niet electoraal te denken. Om het even waar je 
een windmolen wil zetten, steeds is er wel iemand die dit 
niet wil. Dichtbij waar ik woon was er het plan om een aan-
tal van die molens neer te poten. Wel, een petitie heeft dit 
plan gedwarsboomd. De omwonenden zouden last heb-
ben van slagschaduw. De dichtste bewoners wonen op 
een goede 500 meter en bij nazicht van de ondertekenaars 
bleek meer dan drievierden van de ondertekenaars niet 
eens in bewuste gemeente te wonen. De typisch Vlaamse 
mentaliteit om iets af te keuren zonder er ook maar over 

nagedacht te hebben. Gewoon omdat iemand zegt dat het 
lelijk is. Mooi zijn die dingen niet, neen. Maar ze zorgen wel 
voor energie waarvoor we geen jodiumpilletje zullen moe-
ten slikken. 
Thuis ben ik de gelukkige die de boodschappen ‘mag’ 
doen. Laatst zag ik in het warenhuis bij de groentjes een 
vakje liggen met ‘lelijke tomaten’. In plaats van de mooie 
ronde normale exemplaren, lagen er wat andere vormen. 
Met een knobbeltje of met een ovalen vorm. Als kritische 
klant kijk ik meestal naar de afkomst van groenten en fruit. 
Maar deze keer wilde ik eigenlijk weten op welke wijze die 
tomaten geteeld waren. Geef toe het verschil tussen een 
tomaat die op watercultuur gekweekt werd en eentje die 
in volle grond werd groot gebracht, is enorm. Dat geldt 

overigens niet alleen voor tomaten, 
maar ook witloof en zelfs aardbei-
en. In plaats van die smaakloze va-
rianten, zie je - gelukkig maar - dat 
vollegrondteelt met trots aangekon-
digd wordt bij de groenteboer. Voor 
de prijs moet je het echt niet laten. 
Voor de smaak daarentegen, zoals 
reeds gezegd, heel zeker wel!

Ik ben helemaal geen groene jongen, maar steeds meer 
dringt het door dat we wel een verschil kunnen maken. 
Boodschappen worden al eens vlugger met de fiets ge-
daan en mijn vriendin mag het dan wel graag warm heb-
ben, de thermostaat hoeft echt niet de ganse dag zo hoog 
te staan. De wasmachine draait niet meer voor een halve 
trommel. En…ik sta op de wachtlijst voor een stadstuintje. 
Veel zal het waarschijnlijk niet helpen. Maar als straks mijn 
kleinkind vraagt of ik iets aan het klimaat heb gedaan, ga ik 
toch kunnen antwoorden dat ik het tenminste geprobeerd 
heb. En dan geef ik hem een aardbei, zelf geteeld, uit mijn 
stadstuintje. 

Jean-Marie Van Haelewijn

Denken we aan de gevol-
gen die onze leefstijl van 
de afgelopen eeuw eist 

van deze planeet?
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Uitgelicht

Zo stelt de gemeente zichzelf voor in de vernieuwde brochure ‘Heerlijk wandelen in de bossen van Koekelare’. Hebben ze 
gelijk? Ja!!! Als geboren en getogen Koekelarenaar heb ik meegemaakt welke inspanningen de gemeente heeft geleverd 
om het milieu en de natuur te beschermen en te promoten. Daartoe liet de gemeente zich bijstaan door de Koekelaarse 
Adviesraad voor Leefmilieu (KALM) en natuurpunt de Ruidenberg.

Ik ken de natuurgebieden in Koekelare, maar hoe ze er 
zijn gekomen en zich hebben ontwikkeld en wat er te zien 
is, daarover heb ik informatie moeten inwinnen bij een 
jeugdvriend van mij Leopold Dewulf. Hij, een naar Gistel 
uitgeweken Koekelarenaar, is een officiële, gediplomeerde 
natuurgids. Hij is bestuurslid van natuurpunt de Ruiden-
berg Koekelare en van natuurpunt Gistel-Oudenburg. Hij 
is tevens ondervoorzitter van natuurpuntkoepel Houtland. 
Tijdens een lang gesprek heeft hij mij een schat aan infor-
matie verschaft en ook veel documentatie bezorgd. Hij is 
één van de auteurs van de 32 bladzijden tellende brochure 
over de bossen van Koekelare. Deze kan je aanschaffen 
voor 2 euro op de toeristische dienst van Koekelare.

De bossen waren vroeger niet zo bekend. Voor de jeugd 
was het een ideale plaats om te spelen of om afspraak-
jes te maken. Dank zij de wandelingen door natuurpunt 
Ruidenberg (in 1974 opgericht onder de naam milieugroep 
Ruidenberg) ingericht kregen de bossen bekendheid en 
vormen nu een toeristische trekpleister.

Hoe komt het dat in Koekelare nog 70 hectare bos zijn? 
Daarvoor moeten we teruggaan tot de 9de eeuw waar toen 
de ‘heerlijkheid van Koekelare’ werd gesticht. Door erfop-
volging werd die in 1773 eigendom van het huis van Aren-
berg. De heerlijkheid was 342 hectare groot waarvan 142 
hectare bos. Tijdens de 1ste wereldoorlog werd bijna alle 
naaldhout gekapt om aan het Ijzerfront te worden gebruikt. 
Na de oorlog werd de familie Arenberg als een Duitse fa-
milie beschouwd en werden hun goederen (verspreid over 
geheel België) onder sekwester geplaatst om er bezwa-
rend beslag op te leggen met het oog op herstelbetalin-
gen. De familie Arenberg heeft zich daartegen verzet en 
beschouwde zichzelf als internationaal en de enkele Duit-
sers waren in de familie gekomen door huwelijken. In 1937 
werd de eigendom aan de familie teruggegeven maar de 

prins van Arenberg verkocht in Koekelare alle gronden aan 
de landbouwers die ze reeds gebruikten. Van de 142 hec-
tare bos schoot er nog 70 hectare over omdat de landbou-
wers de kaalgekapte percelen mochten ontstompen en als 
landbouwgrond mochten gebruiken.

Sinds 1929 is de 70 hectare resterend bos staatseigen-
dom. Het is geen aaneengesloten geheel meer maar een 
puzzel van verspreide stukken. In de bossen zijn twee 
wandelingen aangelegd van respectievelijk 2,5 en 2,0 ki-
lometer. In de brochure wordt nauwkeurig beschreven wat 
er allemaal te zien is met de bijhorende foto’s. De bossen 
zijn vrij toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang 
en er is een ruime parking aangelegd van waaruit beide 
wandelingen vertrekken. Bij deze parking staan nog enkele 
reusachtige exemplaren van de Koekelaarse den, een re-
latief snel groeiende boom die 30 meter hoog kan worden.
In de bossen zijn er ook 2 stukken (respectievelijk 3,58 en 
3,01 hectare) als speelbos voor de jeugd voorzien. Daar 
kunnen ze spelen, kampen maken (geen kampvuur!!), fiet-
sen, kortom zich uitleven. 

In 1981 werd een gedeelte van het bos bij de parking ge-
rooid. Op nauwelijks 1 jaar tijd begonnen daar heel wat hei-
deplanten te groeien. Natuurpunt Ruidenberg onderhoudt 
dit heideveld (2 hectare) door er regelmatig te kappen, te 

Koekelare, 
het groene hart van het Houtland
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Uitgelicht

maaien en te plaggen. Indien de begroeiing het toelaat 
wordt er nabegraasd door schapen.

Nabij de bossen ligt het Arboretum van Koekelare (8,5 
hectare). Een arboretum is een bomentuin met een we-
tenschappelijk doel. Het doel was uit te zoeken welke 
uitheemse boomsoorten hier snel groeiden. In Koekelare 
werden zo’n 140 soorten bomen geplant. Dit arboretum 
is er maar na de 2de wereldoorlog gekomen. Voordien was 
het gevestigd op het Vloethemveld in Zedelgem. Daar werd 
na de oorlog een munitiedepot aangelegd en verhuisde het 
arboretum naar Koekelare. Op de duur raakten de zuiver 
wetenschappelijke en economische doelstellingen op de 
achtergrond en besliste het Agentschap voor Natuur en 
Bos om de collecties in de drie Vlaamse arboreta: Groe-
nendaal, Heverlee en Koekelare op elkaar af te stemmen. 
Sinds 2010 is het arboretum van Koekelare, door aanleg 
van wandelwegen en poelen vrij toegankelijk voor wande-
laars, dit ook van zonsopgang tot zonsondergang. Een 
wandelfolder en een boekje met een beknopte inventaris 
van de merkwaardige bomen zijn in voorbereiding en zullen 
voor eind 2016 beschikbaar zijn.

Een derde blikvanger in Koekelare is ‘De Swal’. Dit is een 
drassig gebiedje van 1,52 hectare niet ver van het cen-
trum van de gemeente en gelegen nabij de flanken van 
de Ruidenberg. Aanvankelijk was dit een nat soortenarm 
grasland. Om meer interessante planten een kans te ge-
ven werd de dichte grasmat gemaaid en het maaisel af-
gevoerd. Er werd ook een poel aangelegd waarrond zich 
spontaan een rietveld ontwikkelde. In mei is de Swal het 
mooist met een kleurenpracht aan bloemen zoals koe-
koeksbloem, gevlekte orchis, gewone dotterbloem, groot 
hoefblad, grote ratelaar, grote wederik, pinksterbloem, 
scherpe boterbloem, smalle weegbree en waterviolier. Van 
september tot eind januari wordt de Swal begraasd door 
schapen. Het gebied is vrij toegankelijk via een klein hekje 
(goed sluiten of de schapen ontsnappen). De Swal wordt 
beheerd en onderhouden door natuurpunt de Ruidenberg.

Niet ver van de Swal ligt café De Klytteput. Deze is de 
startplaats van natuurwandelingen (ongeveer 4 kilometer) 
ingericht door natuurpunt de Ruidenberg. De Ruidenberg 
is een heuvel(tje) van het plateau van Wijnendale en ligt 
ongeveer 45 meter boven de zeespiegel. De slingerende 
weg naar de top is afgeboord met een 100-tal knotwilgen 
die om de 4 tot 6 jaar worden geknot.

De site van de brouwerij Christiaan, nabij de markt van 
Koekelare, is in 1985 door de gemeente aangekocht. De 
oude brouwerij werd verbouwd tot cultureel centrum en 
bibliotheek en kreeg daarvoor in 1993 de prijs ‘Vlaams mo-
nument’. De villa van de brouwer, daterend uit 1905, werd 
gemeentehuis. In het bos van ruim 5 hectare achter de villa 

gelegen werden wandelwegen aangelegd, een vijver en 
een schapenweide en daardoor heeft Koekelare een schit-
terend gemeentelijk park in het centrum van de gemeente.
Nog te vermelden is dat op de grens van Koekelare en 
Kortemark het vroegere open stort van de gemeente met 
aarde werd afgedekt en met bomen beplant. Nu is het een 
mooi bosje geworden waarin verschillende soorten vlin-
ders gedijen.

Er zijn nog een groot aantal kleinere realisaties, zowel van 
de gemeente als van privé personen die van Koekelare 
werkelijk het groene hart van het Houtland maken.

Tenslotte wil ik nogmaals Leopold Dewulf bedanken voor 
zijn documentatie en verduidelijkingen die hij mij heeft ge-
geven en natuurpunt Ruidenberg voor hun permanente in-
zet voor milieu en natuur in Koekelare

André Laveyne
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Uitgelicht

natuurbeleid in de provincie
West-Vlaanderen
Het natuurbeleid in onze provincie: waar zet men op in, wat is de toekomstvisie? We vroegen het ons af. Het milieu, 
land¬schap en natuur in West-Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid van gedeputeerde Guido Decorte. Hij schetst 
voor ons een actueel beeld.

Wanneer u me vraagt om kort het natuurbeleid van de Pro-
vincie West-Vlaanderen toe te lichten, dan moet ik toch 
even goed wikken en wegen wat ik precies wel of niet zal 
vermelden. De reden hiervoor is eenvoudig. Rond milieu en 
natuur wordt op zo veel diverse vlakken gewerkt door onze 
diensten, dat ik een selectie moet maken die onvermijdelijk 
onrecht zal aandoen aan de realiteit. 

Zowel de dienst MiNaWa (Milieu, Natuur en Water) als de 
Groendienst (bevoegd voor de provinciedomeinen) zetten 
dagelijks mensen en middelen in om het natuurbeleid op 
provinciaal niveau gestalte te geven. Ik verwijs graag naar 
onze samenwerking en begeleiding met lokale scholen on-
der de noemer Milieu op School (MOS). Of naar de ingre-
pen die we in onze domeinen uitvoeren om de biodiversi-
teit van plant en dier te garanderen. En ik kan zo nog een 
tijde doorgaan… Maar in deze bijdrage zou ik graag even 
stilstaan bij het provinciale natuur- en landschapsbeleid.

Het provinciale natuur- en landschapsbeleid kan ik best 
omschrijven als een beleid op 2 sporen. We hebben een 
strategie ontwikkeld die zich enerzijds vertaalt in het beleid 
Kleine Landschapselementen (KLE-beleid) en anderzijds 
op het soortenbeschermingsbeleid.

Het KLE-beleid
KLE staat voor “kleine landschapselementen”. Het zijn de 
verspreide bomen, hagen, dreven, houtkanten, poelen, 
grachten, … uit ons landschap. Samen vormen ze de eco-
logische ruggengraat van ons buitengebied. 

We werken actief aan het herstel en de ontwikkeling van 
dit soort kleine landschapselementen; daarbij houden we 
twee doelen voor ogen. 

Het eerste doel is dat van de ‘landschapszorg’. Onder-
zoek heeft aangetoond dat een landschap met KLE in het 
algemeen meer geapprecieerd wordt dan een omgeving 
zonder. En goed doordachte KLE kunnen de minder fraaie 
elementen in het landschap verbergen en verhullen.

Het tweede doel is dat van ‘natuurverbinding’. Een moeilijk 
woord, dat alleen betekent dat men vanuit het natuurbe-
leid wil dat soorten (zowel dieren als planten) doorheen het 

landschap zouden kunnen bewegen tussen de natuurge-
bieden onderling. Dat soort migratie gebeurt doorgaans 
langs specifieke punten en lijnen in het landschap; de KLE 
zijn net dergelijke plaatsen waar het heen en weer trekken 
van dier en plant mogelijk is.

Verschillende doelgroepen (landbouwers, particulieren, ge-
meentebesturen, natuurverenigingen) kunnen op de Pro-
vincie rekenen om samen te werken aan een KLE-rijker 
landschap. De werkwijze is steeds dezelfde: in onderlinge 
afspraak neemt de provincie zelf initiatief op de terreinen 
die eigendom zijn van derden. De partners zetten samen 
met de provincie het plan uit op papier, er wordt financieel 
een overeenkomst gemaakt (waarbij betrokken partijen elk 
hun eigen inbreng doen) en de provincie verzekert de uit-
voering op het terrein.

Het actief soortenbeschermingsbeleid
Waar het KLE-beleid een generiek beleid is dat over de 
hele provincie wordt uitgerold, is de aanpak van de soor-
tenbescherming een specifiek beleid. Specifiek omdat er 
op maat van een welbepaalde soort een gericht actieplan 
wordt uitgewerkt en gerealiseerd.

De missie van het Provinciebestuur is in deze klaar en dui-
delijk: complementair met de inzet van andere partners 
actief streven naar een duurzaam behoud en waar moge-
lijk versterken van de biodiversiteit in onze provincie. Een 
hele boterham, waar ik u graag even wat verduidelijking 
over geef.

Guido Decorte
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De acties die de provincie onderneemt, zijn complementair 
of aanvullend op het werk van de echte reservaatbeheer-
ders, zoals het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt. 
De Provincie focust daarbij hoofdzakelijk op haar eigen pa-
trimonium en domeinen en op de diversiteit van de aanwe-
zige cultuurlandschappen.

De Provincie engageert zich hier voor een actief beleid. 
Het zijn geen grote plannen of beschouwingen, maar con-
crete acties op het terrein die het verschil moeten maken. 
Steeds met een focus op behoud en versterken, we ver-
trekken van bestaande (rest)populaties die wij als specifiek 
aandachtspunt nemen voor onze inzet.

Het uitgangspunt van de provinciale werking is een haal-
bare en doelgerichte aanpak. Dat impliceert dat we ver-
trekken van een aantal basisprincipes. Zo beperken we 
het aantal doelsoorten waarop we werken, net om meer 
resultaat te kunnen boeken. Meten is weten, het probleem 
goed kennen en omschrijven zorgt er voor dat we onze 
acties heel gericht kunnen definiëren en uitwerken. Ook 
de uitvoering en de resultaten van de acties worden goed 
opgevolgd en geëvalueerd: hieruit kunnen onze diensten 
leren en hun inzet verfijnen en bijsturen. De ambities wor-
den ook realistisch ingeschat, aangepast op de middelen 
en mensen die we als Provincie binnen ons beleid kunnen 
toekennen aan deze werking.

Een actieprogramma voor een soortbescherming heeft 
ook steevast een vast stramien. Naast een motiverende 
analyse van een bepaalde doelsoort, formuleren we een 
aantal concrete doelstellingen en de instrumenten die we 
willen inzetten om die te bereiken. Maar even belangrijk is 
ook het daaraan verbonden communicatieplan. Hiermee 
informeren we de partners en de buitenwereld over onze 
aanpak en de verwachte resultaten.

Het instrumentarium waarmee de Provincie deze aanpak 
realiseert is zeer ruim en biedt zeer diverse mogelijkheden.

•	 We werken in eerste instantie op ons eigen patrimonium 
(domeinen, Groene Assen, waterlopen) waar we indien 
mogelijk aanpassingen doorvoeren die de soortenbe-
scherming ten goede komen.

•	 Binnen een actieprogramma soortenbescherming kan 
de provincie terreininrichtingen doen op eigendom van 
derden, een aanpak die gratis ter beschikking wordt ge-
steld.

•	 In het kader van het beheer van speciale biotopen doet 
de Provincie terreinbeheer bij particulieren.

•	 Via beheersovereenkomsten onderneemt de Provincie 
inrichting van stukken landbouwgebied, zoals bijvoor-
beeld de aanleg van perceelsranden.

•	 De Provincie stelt zich ook op als kennispartner: we 
organiseren vorming voor doelgroepen, en doen aan 
kennisopbouw door het uitvoeren van studies en expe-
rimenten.

•	 De Provincie is ook drijvende motor achter de vorming 
van een kennisnetwerk met lokale verenigingen en vrij-
willigers.

Op dit ogenblik zijn 3 actieplannen soortenbescherming 
klaar en in uitvoering, een vierde wordt dit jaar nog gelan-
ceerd.

Het eerste actieplan is gericht op de Vinpootsalamander 
in de regio Houtland. Dat is een soort die zich ophoudt in 

Natuurpark Het Zwin
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de buurt van bospoelen en vennen in zandige gebieden 
of in bosrijke heuvelachtige streken.Het doel is om in elke 
aaneengesloten boscluster in het Houtland waar de Vin-
pootsalamander nog voorkomt, het voortbestaan van de 
soort op lange termijn te garanderen. Dit kan door in elk 
van die clusters te zorgen voor een netwerk van minstens 
10 geschikte poelen. Een netwerk van poelen is namelijk 
een pak veiliger dan maar één of enkele. Het Regionaal 
Landschap Houtland (RLH) houdt zich met dit project be-
zig.

Het tweede actieplan betreft de Eikelmuis. Die heeft een 
naar Vlaamse normen grote populatie in de zuidelijke rand 
van Kortrijk, tot zelfs in het centrum van de stad. Verder 
vinden we ze mondjesmaat in de Westhoek en in de kust-
duinen ten westen van Oostende. Een hele batterij vrijwil-
ligers is in de weer om extra verspreidingsgegevens te ver-
zamelen. 
In de buurt van recente vindplaatsen kunnen particulieren 
en andere terreineigenaars gratis hun tuin of domein laten 
inrichten voor de Eikelmuis. Dit kan met besdragende strui-
ken, boomgaarden, takkenhopen, specifieke nestkasten, 
… In onze eigen domeinen Palingbeek (Ieper) en Raver-
syde (Oostende) komt een populatie voor en daar houden 
we bij het beheer van de domeinen sterk rekening mee. 
Ook sensibilisering is een belangrijke maatregel want bij-
voorbeeld katten en rattenvergif eisen een hoge tol. We 
doen dit via infostands, artikels in gemeenteblaadjes en 
het inrichten van een cursus diervriendelijk tuinieren aan 
de kust. 

Het jongste actieplan zal hopelijk de Geelgors vooruit hel-
pen. Deze zangvogel van het kleinschalig landbouwgebied 
is teruggedrongen tot een smalle strook langs de Franse 
grens.

Al meer dan 10 jaar zorgen we in dit gebied voor over-
winterende graanakkertjes waar ze wintervoedsel vinden. 
Maar naast het aanbieden van wintervoedsel is het nodig 
om de broedlocaties beter in te richten. Daarvoor zal in de 
toekomst meer ingezet worden op meer bloemrijk grasland 
(veel insecten en zaden) en op gevlochten hagen. Deze 
hagen bieden onderaan immers een veel dichtere structuur 
waardoor de vogels er veiliger kunnen broeden. 

De uitvoering van de maatregelen gebeurt door de twee 
regionale landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & 
Polder, maar ook hier wordt samengewerkt met veel vrijwil-
ligers en andere organisaties. 

Rond de Geelgors wordt ook aanvullend studiewerk ver-
richt. Komende winter zal een student van de Universiteit 
Gent een aantal gorzen zendertjes omgespen zodat hun 
dagelijkse handel en wandel kan opgevolgd worden. Zo 
kunnen we de inrichting van wintervoedselveldjes hopelijk 
nog verbeteren.

Eind dit jaar verwachten we ook het actieplan voor de 
Kamsalamander klaar te hebben. Buiten de zandstreek 
en de polders kan die soort zo’n beetje overal in de provin-
cie worden gevonden in het landschap. In het zuidwesten 
van de provincie bevindt zich één van de grootste concen-
traties vindplaatsen van Vlaanderen. Toch is hij overal zeld-
zaam. In de Zwinstreek wordt ook de Boomkikker mee 
opgenomen in dit plan, want die profiteert van ongeveer 
dezelfde maatregelen. Je hoort er nog van!

Wie graag wil meewerken aan één van deze actieprogram-
ma’s of er meer wil over weten kan terecht op www.west-
vlaanderen.be/natuur of stuur je vraag aan natuurbeleid@
west-vlaanderen.be.

Wie voert het beleid uit op het terrein?
Sedert de overdracht van de regionale landschappen van 
Vlaanderen aan de provinciebesturen, benaderen we de 
regionale landschappen expliciet als regionale satellieten 
voor natuur- en landschapswerking. Een groot deel van 
hun missie ligt net in deze KLE werking en soortbescher-
ming. In West-vlaanderen tellen we op dit ogenblik 3 regio-
nale landschappen (West-vlaamse Heuvels, Ijzer en Polder 
en Houtland) Daarnaast zijn er momenteel ook 2 stads-
landschappen opgericht (West-Vlaamse Hart en Leie en 
Schelde), deze zijn meer actief op de dichtbevolkte regio’s 
rond Roeselare en Kortrijk.

Buiten de regionale landschappen staat het provinciebe-
stuur zelf in voor het beleid. Met in totaal drie landschaps-
consulenten (één in noord West-Vlaanderen, één in zuid 
West-Vlaanderen en één in midden West-Vlaanderen), die 
telkens ook geflankeerd worden door gebiedswerkers en 
NME-medewerkers, is West-Vlaanderen voorzien van een 
gebiedsdekkend netwerk aan personeel met verantwoor-
delijkheid in het KLE beleid en het actief soortbescher-
mingsbeleid. 

Gedeputeerde Guido Decorte
Provincie West-Vlaanderen
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natuur en ecologie vanuit vrijzinnig 
humanistisch perspectief
Een vrijzinnig humanist is bekommerd om de natuur. Hij 
heeft namelijk niet alleen respect voor de mens, maar 
voor het leven op deze planeet in het algemeen. De ver-
bondenheid van de vrijzinnig humanist met alle leven op 
aarde, ontstaat onder meer vanuit zijn visie op de evolutie, 
waarbij alle leven uiteindelijk via natuurlijke selectie uit een 
gemeenschappelijke voorvader is ontstaan en dus zowel 
genetisch als ecologisch met elkaar verbonden is. Het 
vrijzinnig humanisme als levensfilosofie is dus per definitie 
goed geplaatst om ecologisch te denken en te handelen.

Dit alles heeft aanzienlijke gevolgen voor de vrijzinnig hu-
manist die zichzelf de morele vraag stelt: “Wat moet ik 
doen?”. We worden ons inderdaad meer en meer bewust 
van het feit dat ethische problemen rechtstreeks samen-
hangen met de manier waarop wij met de natuur omgaan. 
De humanistische bekommernis om de mens van vandaag 
en van morgen hangt thans per definitie samen met de be-
kommernis om het milieu. Het vrijzinnig humanisme maakt 
dan ook steeds meer een aandachtspunt van de ecologi-
sche problematiek, en schakelt zich mee in de transitiebe-
weging in. De basis van deze beweging is ‘duurzame ont-
wikkeling’ die zich uit op het ecologisch, economisch en 

sociaal terrein. Milieuzorg en armoedebestrijding bijvoor-
beeld gaan hand in hand. Enkele krijtlijnen van een ecolo-
gische filosofie van het moderne vrijzinnig humanisme zijn 
dan ook: ontwikkeling en promotie van duurzame energie 
en rationeel energieverbruik; toepassing van dierenrechten 
en promotie van vegetarisme; veel meer inzet op openbaar 
vervoer en fietsgebruik; dringend verbod op o.a. plastiek-
draagtassen; internationale samenwerking tegen ontbos-
sing, woestijnvorming en illegale houtkap; internationale 
bindende afspraken om de klimaatopwarming tegen te 
gaan; wereldwijde nationalisering van basisvoorzieningen 
zoals drinkwater, olie en gas.

Verantwoordelijkheid opnemen voor de bescherming van 
de aarde (ons huis) en voor de toekomstige generaties (ons 
voortbestaan) moet hier en nu gebeuren, zonder uitstel. 
De mens, dat raar zoogdier, is hierin tegelijk deel van het 
probleem en deel van de oplossing. Hoe dan ook, zijn ver-
antwoordelijkheid hierin is verpletterend.

Brontekst: boek ‘Vrijzinnig humanisme, een kennismaking en uitdieping’, 
Peter Algoet - uit hoofdstuk 3.5 Het milieu! Liever zonder mens?
Bewerking tekst: Lieve De Cuyper

10



Discussietekst

Gedachten zijn vrij

ecologie en economie: 
twee verschillende werelden?

Om het in bijbelse, aardsparadijslijke termen uit te druk-
ken: alles was er in overvloed en daarmee was ook alles 
gezegd. De economie van de overvloed is een contradictie 
want bij overvloed doet het er niet toe hoeveel men consu-
meert; er is van alles voor iedereen voldoende en de voor-
raden worden vanzelf aangevuld.

De realiteit is echter anders, alhoewel sommigen nog 
steeds geloven in de overvloed en zich dienvolgens gedra-
gen. We leefden, leven en zullen hopelijk overleven in een 
sfeer van schaarste, althans als we het ‘globaal’, d.i. op 
wereldnivau bekijken. En de wereld is ons dorp geworden 
door de globalisering. Ethicus Etienne Vermeersch ziet al-
leen een afdoende oplossing in de beperking van (de aan-
groei van) de wereldbevolking. Maar niet alleen aantallen 
tellen, van groter belang is de levensstandaard en zonder 
polemiek te willen voeren met een bekend politicus leven 
we ‘in de ontwikkelde wereld’ ver boven onze stand of al-
thans de stand die duurzaam mogelijk is en blijft indien we 
de wereldbevolking op deze planeet een toekomst willen 
bieden.

De oplossing zit natuurlijk in het duurzaam ge- en verbruik 
van de schaarse middelen en hier komen we onmiddellijk 
terecht bij de natuur. Het duurde zowat tot in het begin van 
de jaren 70 van de vorige eeuw, toen de Club van Rome 
ons wakker schudde met de boodschap ‘Als het zo nog 
lang zal duren, zal het vlug gedaan zijn’. 

Uitputting van de grondstoffen en een toenemende vervui-
ling van de planeet

Twee mechanismen staan de overheid (in naam van de ge-
meenschap) ter beschikking om te reguleren.
Men kan de prijs van schaarse producten direct verhogen 
of indirect via de formule ‘de vervuiler betaalt’. De vervui-
lende producent zal dus het product duurder op de markt 
brengen. Daardoor zal de globale vraag normaliter afne-
men, maar het zullen de rijkere medeburgers zijn die hun 
consumptie verder op peil kunnen houden. Deze formule 
heeft dus invloed op de verdeling van de inspanning.
Anders, zeg maar beter, is het invoeren van een (productie)
verbod. Dit klinkt en is ook drastisch, maar het is de enige 

doeltreffende formule wil men het schadelijk effect volledig 
elimineren. Dit gebeurde reeds voor de CFK’s en de lood-
houdende benzine. Vraag is of de diesel aan een dergelijke 
maatregel moet worden onderworpen ?

We moeten echter vaststellen dat onze overheid niet 
steeds een voorbeeldfunctie opneemt. Ze is met name 
onderhevig aan de invloed van diverse pressiegroepen die 
het algemeen belang niet in hun vaandel dragen.

Als tegengewicht zijn organisaties in het middenveld van 
grote waarde. Ook zij kunnen invloed uitoefenen op de 
overheid.
Naast de overheid is er uiteraard nog het individu, de zgn. 
klant-koning in de economie. 

Als de mensen massaal natuurvriendelijke producten aan-
kopen dan is dit een signaal voor de producenten om deze 
behoefte extra te verzorgen. Eens temeer kan het onder-
wijs zijn opvoedende rol spelen, maar het gezinsgedrag en 
de aldaar geldende preferenties zullen meer gewicht in de 
schaal werpen. En vergeten we ook de invloed van de re-
clame niet.

Zoals de Amerikaanse econonoom John Kenneth Galbrai-
th het tijdens de vorige eeuw uitdrukte (vrij vertaald) ‘Wat 
telt is niet de hoeveelheid verbruikte goederen, maar de 
kwaliteit van het leven’

Een permanente zorg voor kwaliteit boven kwantiteit kan 
de twee werelden van economie en ecologie een stuk 
dichter bij elkaar brengen. 

* Reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via diksmuide@deMens.nu
 zo mogelijk komen we terug op het thema in een volgende editie en nemen 

we je reactie op
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De opleiding niet-confessionele
zedenleer (nCz)

Het is 20 jaar geleden dat ik voor het eerst les kwam geven 
aan het toenmalige HPI, de vroegere Rijksnormaalschool 
die na talloze naamsveranderingen en onderwijsontwik-
kelingen nu bekend staat als de campus Sint-Jorisstraat 
van Howest. Niet-confessionele zedenleer (NCZ) en vooral 
ook didactiek NCZ geven aan toekomstige leerkrachten 
secundair en basisonderwijs blijft een uitdaging. Dat ik me 
daarnaast ook kon uitleven in het uitwerken van een leerlijn 
cultuuronderwijs is één van de plezierige extraatjes die elke 
leraar er graag bij neemt.

De lerarenopleiding kreeg in dat fantastisch mooie gebouw 
ondertussen het gezelschap van een pak andere opleidin-
gen en dat is maar één van de vele veranderingen die er in 
die 20 jaren geweest zijn.
Zoals dat in het onderwijs gaat, kan ik alleen maar vaststel-
len dat die veranderingen er soms verwelkomd en soms 
verguisd worden. Afhankelijk van de partijen die ze verde-
digen en/of verzinnen natuurlijk.

Op alle terreinen zijn er ontwikkelingen ten goede, maar 
ook tendensen die vragen oproepen. Enerzijds heeft het 
managementdenken, zoals overal in het (hoger) onderwijs-
landschap, zijn intrede gedaan en dat levert niet altijd de 
juiste mix op als het gaat om de invulling van een curricu-
lum in een sociale context als het onderwijs. 

Anderzijds blijven onderwijsmensen natuurlijk ook bezig 
met vernieuwend onderwijzen, jonge mensen dingen aan-
leren en meegeven waarvan we menen dat ze belangrijk 
zijn voor de wereld van de toekomst. Doemdenkers zien 
net die toekomst somber in, zowel op maatschappelijk als 
op onderwijskundig vlak, anderen zien de snelheid van uit-
voering van de toekomstscenario’s als enorme uitdagingen 
waar we jonge leerkrachten moeten op voorbereiden.
Het is ongetwijfeld ook zo dat een vak als NCZ daar na-
tuurlijk een belangrijke rol in speelt.

De doelstellingen in de leerplannen NCZ omvatten meer 
dan welk ander leergebied de benadering van die toekom-
stige uitdagingen. 

Vrij en zelfstandig denken en handelen is iets dat we ho-

pen bij te brengen voor de toekomst, oefenen in zingeving 
eveneens, het humaniseren van de samenleving en het 
moreel denken tegen onverschilligheid en pro betrokken-
heid uiteraard. Elk toekomstscenario zou in principe steeds 
opnieuw getoetst moeten worden aan die doelen. 
 
Alleen is het natuurlijk niet altijd gemakkelijk om de snel 
veranderende contexten te begrijpen. Er zijn ook verande-
ringen die net een bedreiging vormen voor deze doelstellin-
gen. Elke innovatie kan immers ook desastreuze gevolgen 
hebben en misbruik van kennis en technologie kan zich 
altijd weer voordoen. Net daarom is de ontwikkeling van 
het kritisch en humaan denken de belangrijkste opdracht 
van het onderwijs en voor leerlingen NCZ in het bijzonder.

De toekomst biedt ongelooflijk veel kansen en alle kansen 
houden risico’s in. Steeds weer moeten we waakzaam zijn 
en bevragen of de ontwikkelingen van de wetenschap en 
de technologie ook de voordelen opleveren die we ervan 
wensen. De veranderende contexten waarin we dat moe-
ten doen zijn soms overdonderend en zorgen voor nog 
meer uitdagingen. Snellere migratiestromen, een steeds 
groter wordende diversiteit, de duizelingwekkende bevin-
dingen van de genetica en de voortschrijdende neurolo-
gische ontdekkingsreis, de enorme vraagtekens bij de 
toenemende overbevolking en de navenante desastreuze 
gevolgen voor het milieu liggen vast.

Dit betekent dat we ons in NCZ al lang niet meer zoveel 
moeten bezig houden met abstracte lesonderwerpen, 
maar dat we ons nog veel meer dan pakweg 20 of zelfs 10 
jaar geleden kritische vragen stellen over concrete dagelijk-
se ervaringen waar leerlingen en toekomstige leerkrachten 
mee geconfronteerd worden.

Dit heeft ook gevolgen voor de al evengoed immer ver-
anderende en toch ook weer identiek blijvende levensbe-
schouwing die we vrijzinnig humanisme noemen en de 
grondslag moet zijn van NCZ. De overduidelijke bedreigin-
gen en belemmeringen van ‘vroeger’ die een duidelijk ‘vij-
andsbeeld’ creëerden mogen nog wel een beetje aanwezig 
zijn (waakzaamheid is altijd geboden), maar we moeten er 
ook in slagen om binnen die nieuwe context blijvend de 
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mens centraal te stellen. De mens is altijd deel van de om-
geving en verandert dus mee, verandert zelf en verandert 
wellicht ook de vrijzinnigheid of het humanisme zelf. De 
methode van vrij onderzoek moet blijvend uiterst belangrijk 
zijn, maar wordt ook geconfronteerd met enorme bedrei-
gingen (populisme, de snelheid en onzorgvuldigheid van 
(sociale) media, extremismen van allerlei slag, de waan van 
de dag, de antipolitiek, het managementdenken in o.a. het 
onderwijs, …). Vrijzinnigheid zal zich zowel als levensbe-
schouwing en als methode blijvend moeten opwerpen als 
waakhond en alarmbel. Want, uiteindelijk is ook het huma-
nisme zelf mogelijk bedreigd.

Ook andere levensbeschouwingen zullen zich de vraag 
moeten stellen hoe ze met anti-humanisme moeten om-
gaan en in die veranderende context zullen we dat geregeld 
ook samen moeten gaan doen. De interlevensbeschouwe-
lijke competenties die door de respectievelijke inspecties 
van de levensbeschouwelijke vakken ondersteund en uit-
gebouwd worden, kunnen hier een eerste aanzet toe zijn.

Vrijzinnig humanisten zullen dat in hun eigen en behoorlijk 
complexe interne kring met allerlei eigen invullingen ook 

moeten doen en kunnen dat dan wellicht enkel doen van-
uit het enige overkoepelende dat vrijzinnig humanisten tot 
‘ons’ maakt: mensen aanzetten tot nadenken en daarbij 
altijd de stem te laten horen als iets niet langer humaan is 
of gedehumaniseerd wordt.

Dit is wat vrijzinnig humanisme kan en moet zijn en dit is 
wat leerkrachten NCZ aan leerlingen moeten meegeven. 
Dat is wat ik ondertussen dus al een eindje doe en zal blij-
ven doen. Want ja, … het is nooit af.

Johan Decroos
lector Niet-confessionele zedenleer

* Reageren op discussieteksten of visieteksten mag altijd via diksmuide@deMens.nu
 zo mogelijk komen we terug op het thema in een volgende editie en nemen 

we je reactie op

Bachelor Secundair Onderwijs
HOWEST - lerarenopleiding
Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge 
050 33 32 68

Interesse om leerkracht NCZ te worden? 
Of aan Howest Brugge te studeren?
www.howest.be/infodagen
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WORD LEERKRACHT NC ZEDENLEER!

BaSO NCZ
johan.decroos@howest.be

NCZ in het basisonderwijs/postgraduaat
lieve.vanderghote@howest.be

ZA 27 februari (10-17u)
ZA 23 april (9-13u)
ZA 25 juni (10-17u)
VRIJ 26 augustus (16-21u)

In het vak niet-confessionele zedenleer leer je leerlingen nadenken over waarden en normen, je moedigt hen aan om 
een eigen moraal, een eigen wereldbeeld, een eigen mensbeeld op te bouwen. Met respect voor de rechten van de 
mens en gebaseerd op vrij onderzoek.

Het is een heerlijk vak om te geven, een prachtig vak om te leren geven! 

In de lerarenopleidingen van Howest heb je de volgende mogelijkheden om leerkracht NCZ te worden:

Je kiest voor de opleiding Bachelor Secundair Onderwijs en je kiest voor NCZ in combinatie met een ander vak.

Je hebt al een diploma BaSO? Je kan onderwijsbevoegdheid NCZ behalen in 1 jaar!

Je kiest voor de opleiding Bachelor Lager Onderwijs met keuzevak NCZ.

Je bent leerkracht lager, kleuter of secundair onderwijs en volgt 1 jaar het postgraduaat NCZ (basisonderwijs).

MEER INFORMATIE INFODAGEN

Howest Brugge
Sint-Jorisstraat 71
8000  Brugge

LOCATIE

FREE  MIND!
Durven denken betekent ook je leerlingen op weg helpen om hetzelfde te doen. 



Jong & vrijzinnig
*De interviews zijn afgenomen vorig schooljaar.

Freya Stekelorum

Freya Stekelorum is 14 en studeert Latijn-Wiskunde aan het Koninklijk 
Atheneum te Veurne. Ze woont in Koksijde. In haar vrije tijd speelt ze 
vooral saxofoon en daarnaast piano. Ze tennist ook en doet waterballet. 

Zij hecht veel belang aan respect en verdraagzaamheid. Ieder mens 
moet met respect behandeld worden, niemand is slechter dan een 
ander en iedereen heeft zijn positieve en negatieve kanten. Freya: ”Ik 
vind het vooral belangrijk dat je iedereen op een gelijke manier be-
handelt. Iedereen heeft gelijke rechten en niemand mag minderwaar-
dig worden behandeld. Je moet ook iedereen aanvaarden en tegen 
iedereen, wie dan ook, vriendelijk blijven en nooit iemand uitsluiten.” 

LEVENSMoTTo
“Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.” Freya vindt het be-
langrijk dat je gelukkig bent met wat je hebt, dat iedereen vrolijk is en 
dat iedereen kan lachen in het leven. Wanneer je een slecht moment 
hebt moet je denken aan de goede dingen en niet alleen aan de 
slechte. Freya: “Probeer te genieten van het leven. Denk in de eerste 
plaats aan jezelf maar hou ook rekening met anderen.” 

DE LESSEN zEDENLEER EN 
VRIJzINNIG HUMANISTIScHE WAARDEN
FREyA “Ik volg al van in het 1ste leerjaar NCZ. Omdat ik toen nog 
geen keuze kon maken hebben mijn ouders beslist dat ik NCZ zou 
doen en ik ben blij met die keuze. Mijn papa is vooral vrijzinnig maar 
mijn mama is heel katholiek opgevoed. In de lessen zedenleer leren 
we zelfstandig denken en handelen. We leren dat iedereen zijn rech-
ten heeft en dat je mag doen wat je zelf wil. We leren over de mens 
en alle zaken dat je kan meemaken in je leven: zelfmoord, drugs, … 
Het is vooral belangrijk dat wij onze mening uiten.”

DE ToEKoMST
FREyA “Ik heb momenteel nog geen toekomst-

plannen maar wat ik 
wel weet is dat ik geluk-
kig wil worden en dat ik 
iets wil gaan doen wat ik 
graag doe.”

FREyA’S BLIK op 
VRIJzINNIGHEID 
“Als je vrijzinnig bent mag 
je over alles denken hoe 
je wil, iedereen heeft zijn 
eigen mening en iedereen 
mag opkomen voor zich-
zelf. Wij respecteren ieder 
geloof en wij willen vooral 
dat iedereen gelukkig is 
en dat je altijd jezelf moet 
blijven wat er ook gebeurt.”

Kadiatou Diallo

Kadiatou Diallo is 14 jaar oud en 
volgt Latijn-Moderne talen aan het 
Koninklijk Atheneum Veurne. In haar 
vrije tijd zingt ze vooral maar daar-
naast dans en sport ze ook vaak.

Zij is een behulpzaam iemand. Ze leeft in een groot gezin waar veel 
hulp nodig is in het huishouden. Ook is ze meestal verantwoordelijk 
voor haar kleine broer en zus als haar ouders druk bezig zijn met an-
dere zaken. Ze is ook heel gevoelig. Ook heel respectvol en eigenlijk 
vindt ze dat iedereen dat zou moeten zijn. 

Omdat haar ouders haar niet altijd kunnen helpen heeft ze geleerd 
om zelfstandig te zijn en haar plan te trekken bij veel zaken. Als haar 
ouders de tijd hebben, zijn ze er wel voor haar natuurlijk.

LEVENSMoTTo
“Waar een wil is , is een weg!” en “Geloof steeds in jezelf, zo zal je ver 
komen. Dat zal je merken. Laat niets je tegenhouden om je dromen 
waar te maken, blijven doorzetten!” aldus Kadiatou: “Als je echt iets 
wil, moet je blijven doorzetten, het zal je lukken. Telkens als ik iets wil 
maar het zit tegen of ik word tegengehouden denk ik aan dit motto. 
Het motiveert me om door te zetten.”

DE LESSEN zEDENLEER EN HUMANISTIScHE WAARDEN
Kadiatou volgt de lessen NCZ maar is moslima. Toch is ze blij dat ze 
deze lessen volgt omdat ze zo interessant zijn. Er worden veel onder-
werpen in besproken die in andere lessen niet aan bod komen en ze 
kan over haar gevoelens praten. Ze houdt ook van het creatieve en 
informatieve van de lessen. 

Kadiatou: “Ik vind dat iedereen op deze wereld gelijk behandeld moet 
worden. Of je nu een Belg, een Marokkaan, een Afrikaan, klein of 
groot , jong of oud bent. Iedereen is gelijk en dat moet iedereen we-
ten! Wat humanistische waarden verder betreft: Ik kan er niet genoeg 
op wijzen dat gelijkwaardigheid een heel belangrijke rol speelt in onze 
samenleving en in andere samenlevingen. Ik ben ook heel verant-
woordelijk en draag goed zorg voor dingen waar ik verantwoordelijk 
voor ben . Vrijheid is ook belangrijk, heel belangrijk zelfs, we moeten 
allemaal vrijheid hebben. Niet iedereen heeft evenveel vrijheid en dat 
vind ik wel een beetje spijtig.”

DE ToEKoMST 
Ik ben van plan om me heel goed in te zetten en zeker en vast door 
te gaan met mijn studies. Later zal mijn inzet wel beloond worden, of 
dat hoop ik toch. Ook zou ik graag verder komen in zang, nu is het 
enkel een hobby maar later misschien meer? 

KADIAToU’S BLIK op VRIJzINNIGHEID 
Je kan denken wat je wil en je hoeft je niet vast te houden aan één 
geloof. Je kan je mening uiten. Dit kan je in andere levensbeschou-
welijke lessen waarschijnlijk ook maar toch kenmerkt dit de vrijzin-
nigheid.

Jong & Vrijzinnig
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Activiteiten in de regio

Lezing ‘Wat kan de geschiedenis ons leren over de toekomst van België?’
Datum woensdag 6 juli 
uur 20u
organisator Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde 
Prijs gratis

Lezing door prof. dr. Bruno De Wever, historicus, in het kader van de 11-juliviering.

Info maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be 

Daguitstap met bus
Datum vrijdag 2 september 
2016
uur 7u15 stipt, terugkomst 
omstreeks 23u30
organisator Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde 
Locatie verzamelen aan 
stationsplein Veurne 
Prijs 88,00 € inclusief diner 
all-in

Geleide rondleiding in ‘La Petite Fabriek’ (gerestaureerde vierkanthoeve Waalse 

architectuurprijs 2015) en ontvangst met koffie en koeken (inbegrepen). Gegidst 

bezoek aan Chateau des Ducs d’Havré met pas in 2015 voltooide restauratie 

van het bolvormig torendak. Vrije lunch op de grand Place te Mons. Gegidst be-

zoek aan de tentoonstelling ‘Goden, geesten en demonen in het oude Egypte’ 

in het Musée Royale de Mariemont, dit na korte wandeling door het mooiste 

Arboretum van Wallonië. Gegidst bezoek aan Keramis La Louviere, kunstcentrum 

gerealiseerd rond oude flesovens in het kader van Mons 2015. Diner all-in in het 

gekende restaurant in Tourcoing dat we voor de 6° maal reserveerden.

Info eddy Deboyser - deboyser.eddy@skynet.be

Wandeling in het natuurgebied Havengeul nieuwpoort
Datum zaterdag 10 september
uur 14u
organisator Vermeylenfonds 
Koksijde - oostduinkerke
Locatie tramhalte 
Lombardsijde Dorp

Wandeling onder leiding van natuurgids Robert Claes. De Havengeul bevindt zich 

tussen de jachthaven en de Noordzee over een afstand van ca. 2 kilometer. Op 

de rechteroever ligt het natuurgebied De IJzermonding met aansluitend de dui-

nen en de voormalige marinebasis van Lombardsijde. 

Prijs gratis voor de leden / 5 euro voor de niet-leden

Info maurits De Picker - 058 51 98 65 - depicker.maurits@skynet.be 

ontbijtbuffet
Datum zondag 11 september 
uur 9u
organisator Vrijzinnig Huis 
Koksijde
Locatie Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48, 
8670 Koksijde

Als start van het Vrijzinnig Huis Koksijde najaarsprogramma 2016 nodigen we 

iedereen uit om samen te komen genieten van een verzorgd ontbijtbuffet. Vooraf 

inschrijven en betalen is noodzakelijk en kan uiterlijk tot 1 september bij Sabine 

Theunynck. De deelnamekost is vooraf te storten op BE81 0012 6878 1824 van 

Vrijzinnig Huis Koksijde met vermelding van naam en aantal personen. Na het 

ontbijt is het Praatcafé open tot 13.30u. 

Prijs: 13 euro, leden Vrijzinnig Huis Koksijde 10 euro

Info Sabine theunynck - 0497 73 20 33 - sabinetheunynck@hotmail.com

Lezing over het hedendaags ziekenfonds
Datum donderdag 15 
september 2016
uur 14u30
organisator uPV Westkust 
ism Vermeylenfonds Koksijde-
oostduinkerke 
Locatie Vrijzinnig Huis 
Koksijde, Galloperstraat 48, 
8670 Koksijde
Prijs Prijs 3 euro voor leden; 5 
euro voor niet-leden (incl. koffie)

In crisistijd is het niet ongewoon het nut van bepaalde organisaties in vraag te 

stellen of tenminste na te gaan of hun werking nog beantwoordt aan de noden 

van de moderne samenleving. Vanuit bepaalde politieke hoeken gebeurt dit. Ook 

het ziekenfonds ontsnapt niet aan deze vraagstelling. Jimmy Schevernels, Provin-

ciaal Secretaris van de Antwerpse ‘De VoorZorg’ is onze spreker. Samen met ons 

onderzoekt hij of het hedendaags ziekenfonds een verzuild en duur machtsbas-

tion is of daarentegen een efficiënte en dynamische ledenorganisatie.

Info marc mortier - 0475 97 21 98 - marc-mortier@telenet.be
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Activiteiten in de regio

op zondag in gesprek met … Joeri Stekelorum: ‘Hoe maak ik mijn stamboom op?’
Datum zondag 18 september 
uur 11u
organisator Vrijzinnig Huis 
Koksijde i.s.m. HVV Westhoek
Locatie Vrijzinnig Huis Koksijde, 
Galloperstraat 48, 8670 Koksijde
Prijs gratis

Spreker Joeri Stekelorum, voorzitter van Familiekunde Vlaanderen - regio West-

kust, maakt je wegwijs in hoe een stamboom wordt opgemaakt. Reeds meer 

dan 30 jaar doet hij zelf opzoekingen over zijn eigen en aanverwante families. Hij 

maakte de evolutie mee naar het digitale tijdperk, waar via internet diverse bron-

nen beschikbaar zijn. 

Info marc Van muylem - 0498 56 61 30 of 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

Volkssportroute 
Datum zaterdag 1 oktober 
uur 9u30
organisator Vrijzinnig Huis 
Koksijde
Prijs 60 euro
Locatie vertrek vanuit Vrijzinnig 
Huis Koksijde, Galloperstraat 48, 
8670 Koksijde

Onze 10de volkssportroute zal ons weer langs de meest charmante kroegjes en 
paden leiden. Spelletjes, drankjes en hapjes zullen ons opnieuw een ganse dag in 
de ban houden. Bestuursleden François en Eddy hebben dit jaar het ‘Heuvelland’ 
verkend en de nodige afspraken gemaakt. 

Info & inschrijven marc Van muylem - 0498 56 61 30 of 058 51 90 94 - vanmuylem@skynet.be

namiddagwandeling 6-tal km Platier d'oye 
Datum zondag 2 oktober 2016 
uur vertrek 13u30 
organisator Willemsfonds 
Veurne-De Panne-Koksijde
Prijs enkel facultatieve 
avondmaaltijd
Locatie vertrek met eigen 
wagens aan retorica Veurne.

Wandeling in het natuurreservaat Platier d'Oye, bezoek restauratiewerken door 

begeleide jeugd aan middeleeuwse boot in Bray-Dunes. Wandeling < 6 km met 

mogelijkheid tot avondmaaltijd in typisch eetcafé. 

Info jan.vetters@telenet.be

Socrates, filosofen-monoloog gespeeld door Bruno Vanden Broecke 
Datum donderdag 6 oktober
uur 20u
organisator huisvandemens 
Diksmuide
Locatie CC Kruispunt Diksmuide, 
maria Doolaeghestraat 2, 
8600 Diksmuide
Prijs gratis

Een monoloog die is opgevat alsof Socrates zelf aan het woord is, opgesteld in 

de specifieke toon en stijl die overeenstemt met de denkhouding en het tempera-

ment van hemzelf. De krachtlijnen uit het leven en denken van de filosoof ensce-

neert de speler concreet, bevattelijk en levendig. Het wordt én een denk-ervaring 

én een monografie én een tragikomische theaterervaring.

Info huisvandemens Diksmuide - 051 55 01 60 - diksmuide@demens.nu

Bezoek aan het memorial museum Passchendaele 1917
Datum woensdag 25 
september
uur 14u30
organisator Willemsfonds 
Koekelare
Locatie zonnebeke
Prijs volwassene 8,50 euro, van 
7-18 jaar 5 euro < 7 jaar gratis

Bezoek aan het Memorial Museum Passchendaele 1917 in het kasteeldomein 

van Zonnebeke. Daar wordt de slag van Passendale van 1917 voorgesteld in 5 

verschillende delen.

Info andré Laveyne - 051 58 07 41 of 0485 58 97 97 - andre.laveyne1@telenet.be
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

Volkssportroute zaterdag 1 oktober 2016 

Onze 10de volkssportroute zal ons weer langs de meest 
charmante kroegjes en paden leiden. Spelletjes, drankjes 
en hapjes zullen ons opnieuw een ganse dag in de ban 
houden. Bestuursleden François en Eddy hebben dit jaar 
het ‘Heuvelland’ verkend en de nodige afspraken gemaakt. 

programma:
9u30 Vrijzinnig Huis Koksijde + startertje
Westouter ‘cordoba’: Uilebolling en Blaaspijp + 
streekbiertje
Dranouter ‘De Hollemeersch’: warme middaglunch met 
panoramisch zicht over het Heuvelland
Kemmelberg ‘commandobunker’: geleid bezoek
Watou ‘De Nieuwen Appel’: Baanbolling, Krulbol en 
Liggende wip + belegde boterham en streekbiertje
Terug rond 21u in Vrijzinnig Huis Koksijde

praktisch: 
Op zaterdag 1 oktober 2016 vertrekken we om 9u30 vanuit 
het Vrijzinnig Huis Koksijde, Galloperstraat 48 te Koksijde. 
De deelnamekost is 60 euro. 

Info en inschrijven via telefoon of mail bij:
Marc Van Muylem
0498 56 61 30 of 058 51 90 94 
vanmuylem@skynet.be

De deelnamekost is vooraf te storten op BE 81 0012 6878 
1824 van Vrijzinnig Huis Koksijde. De inschrijvingen wor-
den afgesloten op 1 
september 2016. Aantal 
deelnemers: max. 50

In de deelnameprijs zijn 
begrepen: geleid be-
zoek met gids, dranken 
en maaltijden zoals be-
schreven in programma, 
vervoer en fooi chauffeur 

ontbijtbuffet zondag 11 september 2016

Als start van het Vrijzinnig Huis Koksijde najaarsprogram-
ma 2016 nodigen we iedereen uit om samen te komen 
genieten van een verzorgd ontbijtbuffet.

Het ontbijtbuffet vindt plaats op zondag 11 september om 
9u in Vrijzinnig Huis Koksijde. Deelnemen kost 13 euro, le-
den Vrijzinnig Huis Koksijde betalen 10 euro. 

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk en kan ui-
terlijk tot 1 september 2016 bij Sabine Theunynck via  
0497 73 20 33 of sabinetheunynck@hotmail.com

De deelnamekost is vooraf te storten op BE 81 0012 6878 
1824 van Vrijzinnig Huis Koksijde. BIC: GEBABEBB met 
vermelding van naam en aantal personen. 

Na het ontbijt is het Praatcafé open tot 13.30u.
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Lokale vereniging

Vrijzinnig Huis Koksijde

op zondag in gesprek met…Joeri Stekelorum op 18 september 

De voordracht heeft als onderwerp ‘Hoe maak ik mijn stam-
boom op ?’, de spreker is Dhr. Joeri Stekelorum, voorzitter 
Familiekunde Vlaanderen - regio Westkust.

Heb je je ooit al eens afgevraagd hoe je leven er zou uitge-
zien hebben als:

• je overgrootvader in 1905 zijn broer was gevolgd naar 
Amerika omdat hij geen boerderij in zijn streek kon over-
nemen?

• je betovergrootvader in 1870 naar Tourcoing was ge-
trokken om er te werken in de weefindustrie?

• je overgrootmoeder in 1910 naar Brussel was getrokken 
om er te dienen bij een adellijke familie?

De spreker maakt de geïnteresseerden wegwijs in hoe een 
stamboom wordt opgemaakt. Reeds meer dan 30 jaar 
doet hij er zelf opzoekingen over zijn eigen en aanverwante 
families. Hij maakte de evolutie mee naar het digitale tijd-
perk, waar via internet diverse bronnen beschikbaar zijn. 
Dat het internet niet altijd betrouwbaar is en een gedegen 
eigen onderzoek in de archieven nodig is, komt in de uit-
eenzetting ook aan bod. In de voordracht word je, aan de 
hand van tips uit de praktijk, zelf op weg gezet om op een 
eenvoudige wijze je voorouders op te zoeken tot in de 18de 
eeuw. Er wordt aandacht besteed aan de diverse bronnen 

en over de manier om de gegevens voor te stellen.

praktisch
Zondag 18 september 2016 om 11u in Vrijzinnig Huis 
Koksijde - Toegang gratis

Dankwoordje
De raad van bestuur van het Vrijzinnig Huis Koksijde dankt iedereen voor de waardering en steun bij de opening van 
onze nieuwe locatie.

mededeling
Vrijzinnige uitvaartplechtigheden in Vrijzinnig Huis Koksijde

Door de ingebruikname van ons Vrijzinnig Huis in de Galloperstraat 48 kunnen wij ook vrijzinnige uitvaartplechtigheden 
verzorgen. Voor meer info kan je terecht bij de voorzitter Marc Van Muylem. (Gsm 0498 56 61 30)

HVV/oVm Westhoek
contactpersoon: marc Van muylem
tel. 058 51 90 94 I vanmuylem@skynet.be
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Voorbije feesten

Donderdag 5 mei 2016
Feestzaal De Balluchon Koekelare

Lentefeest Koekelare
6-jarigen uit de regio’s Diksmuide, Gistel, Keiem, Koekelare, Leke en oudenburg

47ste Lentefeest

Op donderdag 5 mei 2016 was het weer feest voor de leer-
lingen niet-confessionele zedenleer uit de gemeenschaps-
scholen en gemeentescholen van de regio Koekelare-Diks-
muide-Gistel-Oudenburg.

Niet minder dan 41 feestelingen boden zich tegen 11u on-
der een stralende lentezon aan in de gemeentelijke feest-
zaal De Balluchon te Koekelare. De zaal was met ruim 400 
ouders, familieleden, vrienden, directies, leerkrachten en 
genodigden gevuld.

Het thema van dit jaar was ‘Houden van’. De feestelingen 
van de verschillende scholen maakten dit thema waar door 
liedjes, dansjes en toneeltjes waarin ze hun liefde voor hun 
ouders, grootouders, broers en zussen en andere familie-
leden uitten. Ook de liefde voor de natuur, het milieu en de 
dieren kwam aan bod. Dat de optredens van de kinderen 
door de aanwezigen werden gesmaakt bewees het spon-
tane applaus tijdens en na die optredens.

Daarna was het de beurt aan de viering van de feeste-
lingen die vanwege HVV/OVM Koekelare een zilveren fak-
kelmedaille met bijhorend lint, een knubbebeer en een 
strip als geschenken kregen. Daarbij ook nog een rugzak 

geschonken door de VUB en demens.nu met daarin een 
gratis ingangskaart voor Bobbejaanland en een sleutelhan-
ger geschonken door het hoofbestuur van HVV. En of ze 
daarmee gelukkig waren.

Daarna was het tijd voor een ingetogen moment waarin de 
principes en verworvenheden van de vrijzinnigheid voor de 
aanwezigen werden uiteengezet. Onder de tonen van het 
slotlied van de 9de van Beethoven werd door alle aanwezi-
gen samen met de feestelingen de vriendschapsketen ge-
vormd, waarmee het officiële gedeelte van het feest werd 
besloten.

De voorzitter bedankte dan nog de juffen zedenleer voor 
hun inspanningen die ze hadden geleverd om met de kin-
deren een mooi programma te brengen. Zij kregen elk een 
bloemtuil. Ook voor de andere bestuursleden werd nog 
een dankwoord uitgesproken.

Daarna volgde nog een receptie voor de directies, leer-
krachten, genodigden en families die zich daarvoor had-
den ingeschreven.
Afspraak voor nummer 48 op 25 mei 2017.

André Laveyne 
voorzitter HVV/OVM Koekelare-Diksmuide
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Voorbije feesten

zaterdag 23 april 2016
Casino Koksijde

Lentefeest Westhoek

Met het Lentefeest zetten 
de 6-jarigen op een feeste-
lijke manier de eerste sym-
bolische stappen in de we-
reld waar het ernstig wordt. 
De kleutertijd is voorbij en 
daar zijn de eerste leerjaren 
en ook de eerste levens-
vragen. De overstap naar 
de grote school is ingezet. 
De 6-jarigen hebben niet 
alleen leren rekenen, lezen 
en schrijven. Ze hebben 
ook al een tijdje moraal ge-
volgd en daar geleerd dat 
er nog andere dingen zijn 

die ze moeten kennen. Hun zelfontdekking en kritische 
geest werden tijdens deze lessen geprikkeld. Een evolutie 
die een feest verdient.

In het Casino Koksijde was het op zaterdag 23 april 2016 
dan ook even kinderen boven!

Na een korte verwelkoming door HVV/OVM wnd. voorzit-
ter Ann Cordy gaven 43 ‘Lentefeestertjes’, ieder met z’n 
individueel talent en eigenheid, voor hun naaste familie het 

beste van zichzelf. 
Voor het thema lieten de leerkrachten zich dit jaar inspire-
ren vanuit een bestaand verhaal namelijk het prentenboek 
‘De Gruffalo’.

“Een klein muisje woont in het bos waar vele dieren hem 
zien als een smakelijk hapje.
Hij probeert deze dieren af te schrikken met het smoesje 
dat hij een groot gevaarlijk monster kent. Groot is echter 
zijn verbazing dat 'zijn monster' ook echt bestaat!
Klein maar dapper als hij is, weet hij ook dit monster om de 
tuin te leiden”

Hierbij werd benadrukt dat onze 'Lentefeestertjes' ook nog 
klein zijn in deze grote mensenwereld maar dat ze met hun 
denken heel grootse dingen kunnen verwezenlijken.
Bravo voor de leerkrachten NCZ en coördinator Sofie De-
boeuf voor het puike resultaat.

Nadien was het tijd om de geschenken uit te reiken en die 
werden uiteraard in dank aangenomen. 
In totaal waren er meer dan 450 aanwezigen waardoor het 
bestuur ook dit jaar de beslissing nam om de viering in 
twee te splitsen zodat het er een beetje gemoedelijker aan 
toe kon gaan. 

Dankzij de ondersteu-
ning van het HVV/OVM 
bestuur en haar trouwe 
vrijwilligers volgde nog 
een verzorgde recep-
tie waardoor het ook dit 
jaar weerom in de West-
hoek een mooi Lentefeest 
werd.

Denise Van der Meiren
bestuurslid
HVV/OVM Westhoek
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Voorbije feesten

zaterdag 21 mei 2016
Casino Koksijde

Feest Vrijzinnige Jeugd Westhoek

Op zaterdag 21 mei 2016 was het weer zover. Het jaarlijks 
terugkerende Feest Vrijzinnige Jeugd waar iedereen, jong 
of oud, toch zo naar toeleeft, en dat dit jaar reeds aan haar 
44e editie toe was. 

Het feest, als vrijzinnig ritueel om de overgang van kin-
dertijd naar jongvolwassenheid te vieren, is een bekroning 
voor het volgen van de les niet-confessionele zedenleer en 
een moment waarbij wordt stilgestaan bij de grote vragen: 
wie ben ik, wat ben ik, waar ga ik naartoe?

Niet minder dan 37 feestelingen en hun familie, vrienden, 
genodigden en sympathisanten wilden deze gebeurtenis 
niet missen waardoor de feestzaal van het Casino Koksijde 
om veiligheidsredenen te klein bleek en het feest ook dit 
jaar in twee delen diende gesplitst te worden.

Na de verwelkoming door wnd. voorzitter Ann Cordy volg-
de een bezinningsmoment dat door de feestvierende kin-
deren zelf opgeluisterd werd. 
Het thema werd gekozen uit het boek “Geluk voor kinde-
ren”. Waarbij alle verhalen gaan over vogels die ook echt in 
deze wereld leven. Na elke voorstelling vertelden de leer-
lingen over het echte leven van die dieren en over welke 
moraal ze uit het verhaal konden halen.

Tijdens de opvoering toonden de kinderen dat ze in staat 
zijn samen te werken met anderen, dat ze genomen af-
spraken respecteren en beloftes nakomen, een bewijs dat 
ze goed op weg zijn om volwassen te worden.

Onder leiding van coördinator Ann Cordy en de voorberei-
dende inspanningen van de leerkrachten NCZ Sofie De-
boeuf, Chris Depecker, Lies Vandenbussche, Joy Goddyn 
en Aisha Antonissen werd de 44e editie Feest Vrijzinnige 
Jeugd Westhoek weerom een onvergetelijke gebeurtenis 
voor onze 12-jarige feestelingen en hun familie. Een op-
rechte dikke pRoFIcIAT hiervoor!!!

Na de plechtige huldiging en het uitreiken van de vele ca-
deautjes kwam iedereen samen om een groepsfoto te ma-
ken.

Als afsluiter van het feestgebeuren zorgde het HVV/OVM 
bestuur samen met enkele vrijzinnige sympathisanten, net 
als bij het Lentefeest, voor een passende receptie.

Denise Van der Meiren
bestuurslid
HVV/OVM Westhoek
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Boekbespreking

Pieter J. van Strien
Het creatieve genie

Wat is het geheim van de geniale mens? Wat is mythe en 
werkelijkheid? Je ontdekt het in het merkwaardig boek ‘Het 
creatieve genie’ van de hand van Pieter J. van Strien, emeritus 
hoogleraar psychologie aan de rijksuniversiteit Groningen.

Dit boek sluit aan op zijn in 2011 
verschenen werk over ‘Psycholgie 
van de wetenschap: creativiteit, se-
rendipiteit, de persoonlijke factor en 
de sociale omgeving’. Thans gaat hij 
nader in op het ontkrachten van de 
uitgesproken mythevorming rondom 
genialiteit. Meer dan honderd geniale 
mensen passeren de revue. Zij beho-
ren tot heel uiteenlopende gebieden 
van wetenschap, techniek en kunst.
Welke waren de voorwaarden om tot 
hun uitzonderlijke prestaties te ko-
men?

Een torenhoog IQ is, anders dan de 
mythe het wil hebben, geen garantie 
voor geniale prestaties, wel het begif-
tigd zijn met bijzondere aanleg op het 
desbetreffende specifieke terrein.

Persoonlijkheidsfactoren, zoals mo-
tivatie en doelgerichtheid, maar ook 
flexibiliteit om te kunnen omgaan met 
tegenslagen spelen een belangrijke 
rol. Ook de rol van de omgeving, de 
omstandigheden en de ‘ontmoetin-
gen’ kan moeilijk worden overschat.

Maar de professor heeft nog een 
boodschap voor zijn lezers. Een re-
cept voor genialiteit bestaat niet. Toch 
biedt hij enkele aandachtspunten. 
Stimuleer de exploratiedrang bij kin-
deren, laat ze bouwen met blokjes en 
vormen inpassen. Luister naar hun 
verhalen, zing liedjes met ze en vooral: 
moedig ze aan om vragen te stellen. 
Idem dito voor het samen musiceren 
en sporten. Tenslotte en niet in het 

minst is de emotionele hechting zeer 
belangrijk evenals het veiligheidsge-
voel, maar ook lezen, veel lezen is van 
grote betekenis.

Zoals gezegd, een merkwaardig boek 
dat steunt op talrijke biografische ge-
gevens over geniale personen.

Het dringt diep door in hun 
levens(sfeer) en het biedt vaak onver-
wachte en onbekende inzichten.

Marc Mortier
voorzitter UPV Westkust

Pieter J. van Strien

Het creatieve genie

Amsterdam University Press BV

2015 - 412 p.

ISBN 978 90 8964 921 8
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onderwijsaanbod

KoKSIJDe

De Panne

nIeuWPoort

Go!
BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool De Letterzee 
Koksijde

A. Fastenaekels- 
laan 24

058 51 17 44 bs.deletterzee@g-o.be www.letterzee.be

BUITEN-
GEWooN 
oNDERWIJS

Medisch pedagogisch 
instituut Westhoek

Pylyserlaan 132 058 51 15 15 directie@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.be

INTERNAAT GO! internaat medisch 
pedagogisch instituut 
Koksijde

Plyserlaan 132 058 53 29 01 desteiger@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.be

GO! Internaat met 
permanente openstelling 
Koksijde

058 53 29 03 opvangcentrum@mpi- 
westhoek.be

VoLWAS-
SENEN- 
oNDERWIJS

Cervo-go De Panne A. Fastenaekels- 
laan 24

058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
BASISoN-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Dorpsstraat 4 058 51 43 49 gemeenteschool@
oostduinkerke.be

www.gbsodk.be

Gemeentelijke Basis-
school

Abdijstraat 101 058 51 18 28 gemeenteschool@
koksijde.be

Go! 
BASISoN-
DERWIJS

Basisschool De Tuimelaar 
De Panne

Verenigingsstraat 17 058 41 33 13 bs.de.panne@g-o.be www.detuimelaar.be

SEcUNDAIR 
oNDERWIJS

GO! Atheneum Calmeyn Sint-Elisabethlaan 4 058 41 26 71 info@atheneumcalmeynde-
panne.be

www.atheneumcal-
meyndepanne.be

VoLWAS- 
SENEN- 
oNDERWIJS

Cervo-go De Panne Sint Elisabethlaan 6 058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
BASISoN-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school De Leerplaneet

Dorpsstraat 24 058 41 27 10 gemeenteschool@depanne.be www.depanne.be

Go! 
KINDERDAG-
VERBLIJF

Kinderdagverblijf
de Meeuwtjes

Willem De Roo-
laan 1

058 22 21 25 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.bsdevierboete.be

BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool De Vierboete 
Nieuwpoort

Arsenaalstraat 35 058 23 56 60 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.bsdevierboete.be

BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool de Vierboete 
Nieuwpoort-Bad

Franslaan 32 058 23 56 60 bs.nieuwpoort@sgw28.be www.campusde
vierboete.be

SEcUNDAIR 
oNDERWIJS

Middenschool De 
Vierboete Nieuwpoort

Arsenaalstraat 20 058 23 33 50 ms.nieuwpoort@g-o.be www.cervogo.be

VoLWAS-
SENEN-
oNDERWIJS

Cervo-go De Panne Arsenaalstraat 058 42 51 61 info@cervogo.be

Gemeentelijk
BASISoN-
DERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school De Pagaaier

Sint-Jorisplein 31 058 23 51 34 info@depagaaier.be www.gbsnieuwpoort.
yucom.be

officieel onderwijs in de regio 
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onderwijsaanbod

Veurne

DIKSmuIDe

KoeKeLare

Go! 
BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool Veurne Noordstraat 21 058 31 64 33 bs.veurne@g-o.be www.basisschool-
veurne.be

BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool Nieuwstad 
Veurne

Brugsesteenweg 
139

058 31 64 33 bs.veurne@g-o.be www.basisschool-
veurne.be

SEcUNDAIR 
oNDERWIJS

Koninklijk Atheneum 
Veurne

Smissestraat 3 058 31 10 89 atheneumveurne@g-o.be www.atheneum-
veurne.com

cENTRA VooR 
LEERLINGEN-
BEGELEIDING

Centrum voor leerlingen-
begeleiding Veurne

Smissestraat 10 058 31 17 88 clb.westhoek.veurne@g-o.be www.clbwesthoek.be

Gemeentelijk
BASIS-
oNDERWIJS

Gemeentelijke Lagere 
School

Haenestraat 8 058 33 05 37 gemeenteschoolsteenkerke 
@skynet.be

Go! 
BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool W’Ijzer 
Diksmuide

Grauwe Broeders-
straat 73

051 50 21 88 bs.diksmuide@g-o.be www.wijzer.go-
diksmuide.be

SEcUNDAIR 
oNDERWIJS

Koninklijk Technisch 
Atheneum Diksmuide

Kaaskerkestraat 22 051 51 92 51 pol.viaene@sgw28.be www.go-diksmuide.
be

BUITEN-
GEWooN 
oNDERWIJS

Medisch pedagogisch in-
stituut De Kim Diksmuide

Grauwe Broeders-
straat

051 50 17 66 de.kim@mpi-westhoek.be www.mpi-westhoek.
be

INTERNAAT Leerlingen’OTEL West-
hoek Diksmuide

Kaaskerkestraat 22 051 51 92 61 www.leerlingenotel.be leerlingenotel@sgw28.
be

VoLWAS- 
SENEN- 
oNDERWIJS

Cervo-go De Panne Kaaskerkestraat 22 058 42 51 61 info@cervogo.be www.cervogo.be

Gemeentelijk
KLEUTER-
oNDERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Keiemdorpstraat 51 051 50 11 17

BASIS-
oNDERWIJS

Gemeentelijke Basis-
school

Roeselarestraat 18 051 50 38 61 lieselot.deruyter@stad.
diksmuide.be

Go! 
KINDERDAG-
VERBLIJF

Minicrèche De Lettertuin 
Koekelare

Ringlaan 18 051 59 12 11 dirbskk@scarlet.be www.delettertuin-
koekelare.be

BASIS-
oNDERWIJS

Basisschool de lettertuin 
Koekelare

Ringlaan 18 051 59 12 11 dirbskk@scarlet.be www.delettertuin-
koekelare.be

Wijkschool De Mokker 
Koekelare

Westmeetstraat 15

wijkschool De Toekomst 
Koekelare

Veldstraat 58

SEcUNDAIR 
oNDERWIJS

Da Vinci Atheneum 
Koekelare

Moerestraat 20 051 59 12 10 info@davinci-atheneum.be www.deavond
school.be

VoLWAS- 
SENEN- 
oNDERWIJS

Koekelare (Da Vinci 
Atheneum)

Moerestraat 20 051 59 12 10 info@deavondschool.be www.clbgo-
oostende.be

cENTRA VooR 
LEERLINGEN-
BEGELEIDING

vestiging Centrum voor 
Leerlingenbegeleiding 
Oostende

Moerestraat 20 051 58 87 93 info.koekelare@clbgo-
oostende.be
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In de kijker
In de kijker

Iemand voorstellen als Steven Dudal is geen eenvoudige op-
dracht. Deze rasechte oostendenaar, geboren in 1956 en van 
opleiding regent nederlands/engels/zedenleer is al meer dan 26 
jaar de stuwende kracht achter de HVV-werking voor gans de 
provincie West-Vlaanderen.

Steven
Dudal

Steven, kan je je even voorstellen?

Wel, zoals ik al aangaf, ik ben geboren in 1956 in Oostende 
en heb er trouwens ook altijd gewoond. Ik ben in 1976 
afgestudeerd als leerkracht en mijn eerste opdracht was 
in het KTA Diksmuide waar ik eerst opvoeder was en later 
leerkracht.

Daar heb ik een goede 3 jaar les gegeven en in 1980 kreeg 
ik een aanstelling in de Middenschool in Oostende, waar ik 
dezelfde vakken gaf aan leerlingen van het lager secundair 
onderwijs. 

Ik merk dat je wel een andere professionele weg bent 
ingeslagen.

Het was in die periode nog niet zo evident om een vaste 
benoeming te bekomen. Niettegenstaande ik toch wel vol-
doende dagen dienst had om hiervoor in aanmerking te 
komen, heb ik na 14 jaar in het onderwijs, de overstap 
naar HVV gemaakt en ik ben juist geteld op 1 april 1990 als 
educatief medewerker aan de slag gegaan bij HVV, meer 
bepaald voor de vrijzinnige werking in de provincie West-
Vlaanderen. Ik had hierbij geluk dat wij toch wel een goede 
ploeg vormden met o.a. Paul Baeteman als voorzitter en 
Romain Dekesel als secretaris. Lucienne D'Everlange was 
onze penningmeester. Ook Patrick Van Duyvenboden was 
toen al actief in de vereniging.

Ik herinner mij nog zeer goed dat onze eerste provinciale 
vergadering doorging in het parochiaal centrum in Diks-
muide, je ziet maar …

Mag wel stellen dat er een duidelijke positieve evolutie 
is geweest in de HVV werking.

Wij zijn toen na enig lobbywerk vertrokken met 12 actieve 
afdelingen, nu zitten wij aan 25 afdelingen over de ganse 
provincie. Het vrijzinnig landschap zag er toen ook anders 
uit. Wij hadden een CMD in Brugge, het provinciaal se-
cretariaat was in VLC Bredene gevestigd, op de oude lo-
catie aan de Spuikomlaan. Daarna zijn wij verhuisd naar 

de alom gekende Langestraat in 
Oostende en nu werken wij vanuit de 
mooie locatie de Geuzetorre, in het 
VLC Oostende.

Was hier de HVV werking zo belangrijk?

Een zeer belangrijke doelstelling is altijd geweest om er 
voor te zorgen aan elk kind in zijn/haar regio de mogelijk-
heid te bieden lokaal zijn/haar Lentefeest of Feest Vrijzin-
nige Jeugd te kunnen doen.

De uitbouw van dat plan was vooral de opdracht en met 
de steun van Paul Baeteman die toen ook al de motor was 
van de OVM werking in de Westhoek. De afdeling HVV 
Menen is er nu als laatste organisator van een eigen FVJ 
en LF bijgekomen en ik denk dat de cirkel nu wel rond is.

Je zegt dat de cirkel rond is?

Kijk, wij hebben een hele weg afgelegd als organisatie om 
onze doelstelling te realiseren en dit met de inspanning 
van de vele besturen die hier op vrijwillige basis hebben 
aan meegewerkt. De laatste jaren heeft HVV nationaal ook 
zijn invulling iets breder gestructureerd en zijn wij naast de 
specifieke HV en OVM afdelingen onze werking nog meer 
gaan uitbreiden naar volwassenenwerking, vandaar dat je 
bij vele afdelingen de naam hebt zien veranderen van OVM 
naar een HVV/OVM afdeling en van HV afdeling naar HVV/
HV; en dit kan de werking maar in de breedte ten goede 
komen.

Kan je dit even concreter maken?

Het is zo dat de Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging (HVV) 
een sociaal-culturele organisatie is voor vrijdenkers. Wij 
verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten 
ons met respect in voor de wilskracht van het individu, 
zoals het recht op abortus en euthanasie. Wij verdedigen 
de evolutietheorie van Darwin en staan voor de gelijkwaar-
digheid van man en vrouw. Eén van onze doelen is ook 
om te streven naar de scheiding van kerk en staat of van 

26



In de kijker

politiek en religies. Wij doen aan Vrij Onderzoek, met een 
kritische geest en met respect voor andersdenkenden. En 
zeker ook belangrijks is dat wij als Vrijzinnig Humanisten 
opkomen voor een pluralistisch onderwijs dat onze jonge-
ren vormt tot kritische burgers. 

Als ik hier een anekdote mag bij vertellen, in de jaren 90 
werden wij nog door de provincie erkend als een ‘filoso-
fische minderheid‘, bovendien werden wij bestempeld als 
diegene die tegen alles waren. Wij waren volgens de ons 
niet gunstig gezinde enkel "voor" abortus en euthanasie.

Steven, ik kan begrijpen dat dit je toch allemaal enige 
voldoening heeft gegeven.

Natuurlijk, de reacties van de ouders en grootouders na 
een LF of FVJ doen mij enorm deugd. Wanneer ze komen 
zeggen dat de vrijzinnigen ook wel een mooie persoonlijke 
invulling geven voor de kinderen op dergelijke feesten, en 
ja, zelfs na een vrijzinnige uitvaarplechtigheid krijg ik dikwijls 
dergelijke reacties.

Ook wanneer wij hier in het VLC levensbeschouwelijke da-
gen voor jongeren organiseren, waar alle overtuigingen aan 
bod komen, zijn de reacties van die jongeren zeer positief. 
De ervaring om met andersdenkenden in dialoog te gaan 
en er kritisch te kunnen over debatteren, is heel belangrijk 
voor hen. 

Steven, is er nog plaats voor iets anders buiten je HVV 
invulling?

Ja hoor, samen met mijn vrouw genieten van een lekkere 
maaltijd doet mij enorm deugd. Trouwens, ik moet je wel 
bekennen dat ik in feite een echte Bourgondiër ben. Frank-
rijk is mijn uitgelezen plek, ik heb in feite mijn hart verloren 
aan dat land en dit alles met een goed boek … meer heeft 
een mens toch niet nodig.

Hm … bedankt voor dit gesprek Steven, ik zal er over na-
denken.

Marc Van Muylem

Vrijzinnig Huis Koksijde
PraatCaFé

Elke zondag is de bar van het Vrijzinnig Huis 
Koksijde open van 11u. tot 13.30u. 

Ideaal voor een gezellige babbel en een drankje!

zonDaGen
In Het VrIJzInnIG HuIS KoKSIJDe

Zo 03 juli 2016

Praatcafé

Zo 10 juli 2016

Praatcafé

Zo 17 juli 2016

Praatcafé

Zo 24 juli 2016

Praatcafé

Zo 31 juli 2016

Praatcafé

Zo 07 augustus 2016

Praatcafé

Zo 14 augustus 2016

Praatcafé

Zo 21 augustus 2016

Praatcafé

Zo 28 augustus 2016

Praatcafé

Zo 04 september 2016

Praatcafé

Zo 11 september 2016

Ontbijtbuffet

Zo 18 september 2016

Op zondag in gesprek met … Joeri Stekelorum
‘Hoe maak ik mijn stamboom op?’

Zo 25 september 2016

Praatcafé
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met de steun van
Bericht aan

de redactieledenJAARPLANNING - DEADLINES 

Respecteer deze deadlines voor het 

toesturen van gegevens:2016-2017
Editie oktober-november-december

Zondag 21 augustus
Editie januari-februari-maart

Zondag 13 november

Vrijzinning Huis Koksijde
Galloperstraat 48, 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: 
anneleen trogh
Sint elisabethlaan 26
8660 De Panne
0494 85 12 27
anneleentrogh@hotmail.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

Panne Instituut

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


