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1. Woordje vooraf :
Beste leden,
We hebben heugelijk nieuws.
Met de hulp van het IMD Vlaams-Brabant, het OCMW en de stad Diest hebben de
Diestse Vrijzinnigen, als Antenne van HuisvandeMens Vlaams-Brabant, eindelijk een gebouw ter beschikking gekregen.
Het huis is het vroegere Tarsenaal / vroeger restaurant Dyosta, Michel Theysstraat, 5 te
Diest.
Reeds jaren wacht de vrijzinnig-humanistische gemeenschap van Diest tevergeefs op de
opening van een HuisvandeMens in Diest. Dit is sinds 2002 gestipuleerd in het
uitbouwplan.
Doordat het Ministerie van Justitie reeds jaren geen uitvoering geeft aan de bezetting van
het personeelskader, voorzien voor een HuisvandeMens, is dit huis tot op heden nog niet
gerealiseerd.
Dat er een reële nood is aan een centrum in Diest, staat buiten kijf. De Diestse
Vrijzinnigen zorgen immers al tientallen jaren voor een actief vrijzinnig verenigingsleven.
We kunnen immers, zelfs zonder bezetting van het personeelskader een zeer divers
aanbod aanbieden in Diest, zoals :
o een antenne HuisvandeMens waarin zitdagen kunnen worden verzorgd. Het Diestse
vrijzinnig-humanistische weefsel zou actief ondersteund en verder uitgebouwd
kunnen worden. Op afspraak kan er vrijzinnig-humanistische begeleiding aangeboden
worden.
o Extra aandacht zal kunnen gaan naar de uitbouw van een jongerenwerking. In Diest
zijn ook tal van andere socio-culturele organisaties actief, waarmee samenwerkingen
kunnen worden opgezet (kansarmoede, psychiatrie,…).
o Een LEIF-punt. We ondervinden dat meer en meer mensen met vragen zitten omtrent
het levenseinde. Een LEIFpunt in deze regio lijkt me dus onontbeerlijk.
o Een vrijzinnig ontmoetingscentrum. Een vaste stek waar de vrijzinnig-humanistische
verenigingen hun activiteiten kunnen laten doorgaan.
o Een tentoonstellingsruimte.
o Een kantoor voor lidverenigingen.
o …
Dit zijn maar enkele ideeën waarop we een actieve werking kunnen verzekeren vanuit
een vaste locatie in Diest.
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Om dit te vieren en ter kennismaking met ons nieuw lokaal, nodigen we jullie uit op onze
Algemene Vergadering op ZATERDAG 25 MAART 2017 om 19u.

CONCREET kunnen we jullie nu al melden dat :
- We als naam voor het gebouw : HuisvandeMens – Diest // Diestse Vrijzinnigen //
’t Vrij Gedacht verkiezen.
- De consulenten (Seger, Didier en Edwin) openen voor de eerste maal op
woensdag 3 mei van 9u -12u.
- De consulenten (Seger, Didier en Edwin) op woensdag- en vrijdagmorgen telkens
van 9u -12u aanwezig zullen zijn.
- Onze vrijwilligers van de Diestse Vrijzinnigen het lokaal open houden op
woensdagnamiddag van 14u - 16u.
We hopen jullie op één van deze momenten meermaals te kunnen begroeten voor een
praatje met een drankje.

We nodigen jullie en eventuele sympathisanten uit je kennissenkring uit op de Algemene
Ledenvergadering (ALV), gecombineerd met een receptie.
Om de officiële plichtplegingen tot een strikt minimum te beperken, vinden jullie in dit nr.
van “De Vrijzinnige Humanist” de gegevens voor de ALV. Gelieve deze door te nemen en
jullie eventuele vragen hierover tijdens de ALV te stellen.
Tijdens de ALV zal er dus niets voorgelezen worden.
Gelieve ons telefonisch of per email van jullie aanwezigheid op de hoogte te brengen. Zo
kunnen we onnodige kosten voorkomen en jullie toch gratis een stukje lekkere taart en de
nodige drankjes aanbieden.
Hou dus 25 maart vrij en hopelijk tot dan.
Etienne - Voorzitter

2. Verslag voorbije activiteiten najaar 2016:
2.1. Jongerenactiviteit :
Onze jongerenuitstap op vrijdag 6 november 2016 naar het Museum voor Natuurwetenschappen was weer een succes !
Maar liefst 54 leergierige leerlingen stapten op de bus aan CC Den Amer.
We bezochten de gevreesde dino's, en de zaal van de insecten en schelpen.
Vogelspinnen, kakkerlakken en wandelende takken konden we in het vivarium spotten.
In de Galerij van de Evolutie kregen de kinderen een overzicht van het eerste leven in het
water tot en met het leven op het land.
Een samenvattende film over het ontstaan van het leven op onze planeet, werkte de
laatste onduidelijkheden weg.
Na de lunch in de picknickruimte, mochten we in 2 groepen vrij onderzoekend in het
Paleolab aan het werk.
Een heus dinoskelet reconstrueren of pootafdrukken in klei maken, kent voor onze
kinderen geen geheimen meer.
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In het museumwinkeltje mochten leerlingen die wilden nog een klein souvenir kopen.
Vooral de edelstenen en mineralen gingen vlotjes over de toonbank.
Om 16u vertrokken we weer richting Diest.
Moe maar voldaan begonnen we aan ons laatste dagen van onze herfstvakantie.
Bye bye dino's.
Tot in een volgend tijdperk ...
Carina – lerares NCZ
2.2. WinterZonneWendewandeling :
Op zondag 18 december 2016 ging onze wandeling door. De deelnemers konden kiezen
uit 2 parcours, onder de deskundige leiding van Paul en Jeanine. Aan beide groepen
werd een drankje aangeboden in het tussenstation. Het eindpunt was De Badmeester
waar 35 Diestse Vrijzinnigen konden genieten van een fijne maaltijd aan democratische
prijzen. Het was een gezellig moment dat we dit jaar opnieuw op het programma zetten.
Het vervangt onze ontbijtdiscussie.
Het tijdstip kon niet beter gekozen worden : al duizenden jaren wordt de winterwende in
vele culturen op het noordelijk halfrond als feest gevierd, omdat dit solstitium het moment
bepaalt waarop het licht na een periode van duisternis en verwijdering, als het ware
rechtsomkeer maakt en de dagen weer gaandeweg beginnen te lengen. En meestal vindt
dit plaats op 21 december.

3. Komende activiteiten 2017 :
© JOHAN SWINNEN

3.1. Boekvoorstelling ‘Over god’, met :
Etienne Vermeersch, filosoof, prof. em. UGent
Dick Wursten, protestants theoloog, inspecteur protestants-evangelische godsdienst
Moderator : Frank Stappaerts, inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer

In samenwerking met o.a. de Hasseltse Vrijzinnige Humanisten
Wanneer : donderdag 30 maart 2017 te 20u – deuren open om 19u30
Waar : VOC – A. Rodenbachstraat 18 – 3500 Hasselt
Inkom : € 5, ter plaatse te betalen (drankje inbegrepen)
3.2. Lentefeest – Feest Vrijzinnige Jeugd :
Gemeenschaps-basisschool Station en Gemeentelijke Basisschool Bekkevoort - De
Verrekijker
Wanneer : zaterdag 22 april 2017
Plechtigheid : Hallezaal – Diest om 14u
3.3. Lentefeest – Feest Vrijzinnige Jeugd – LIBRA :
Stedelijke Scholen Deurne, Zelem, Schaffen en Molenstede en de Freinetschool De Pit te
Diest
Wanneer : za en zondag 21 - 22 mei 2017
Plechtigheid : Den Amer – Diest om 11u
3.4. Jongerenactiviteit – Dag van de Vrijzinnigheid :
Er worden speciale activiteiten voor de kinderen opgezet. De kinderen en hun ouders
worden uitgenodigd.
Wanneer : woensdag 21 juni 2017
Waar : ’t Vrij Gedacht
3.5. Lezing van Rudi Vranckx – oorlogsjournalist van de VRT :
Wanneer : oktober 2017
Waar : Aula Geertrui Cordeys – Begijnhof - Diest
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3.6. Jongerenactiviteit :
Wanneer : herfstvakantie 2017
3.7. Filosofisch café :
Wanneer : najaar 2017
Waar : ’t Vrij Gedacht
3.8. WInterZOnneWEndeWAndeling :
Wanneer : zondag 17 december 2017
3.9. Activiteiten – najaar i.s.m. Hasseltse Vrijzinnige Humanisten :
Nog nader te bepalen

4. Interessante initiatieven : Laatste oproep : Flamboyant
De bedoeling is de bestaande lokale tijdschriften te vervangen door één provinciaal blad.
Daarbij zou moeten vermeden worden van nog eens een algemeen tijdschrift naar de
leden te sturen. Het eerste nr. hebben jullie ondertussen ontvangen.
Wie het niet heeft gekregen kan ons dit onmiddellijk laten weten.
Inherent aan dit eerste nr. zijn een aantal kinderziektes. Die proberen we te vermijden in
de toekomst. Zo is beslist om meer ruimte te laten voor de activiteiten van de afdelingen.
Diest is vertegenwoordigd in de redactie door Etienne en Seger. Wie zich geroepen voelt
om iets te schrijven : laat maar weten.
Op de raad van bestuur van de Diestse Vrijzinnigen is voorgesteld onze leden te blijven
informeren over (voorbije) activiteiten die geen plaats kregen in Flamboyant én dit via
het digitaal kanaal. De leden die geen mailadres hebben krijgen het nog opgestuurd.
Daarom toch nog een oproep : leden die de papieren versie krijgen en toch over een
mailadres beschikken, willen jullie ons dit laten weten. Dit is vlugste manier om jullie
te bereiken.

5. Lidmaatschap :
Moesten jullie, om de één of andere reden, nog niet de kans hebben gezien om jullie
lidgeld voor 2017 te betalen, kan dit natuurlijk nog altijd door overschrijving van 12€ op
rekening van HVV- Diest vzw: BE31 9795 4815 2055 met vermelding van jullie naam en
Lidgeld 2017. Jullie steun is van levensbelang voor onze vereniging.
Van de Diestse Vrijzinnigen krijg je als lid korting op onze activiteiten en ontvang je ook
het lokale afdelingstijdschrift “De Diestse Vrijzinnige Humanist”.
Van HVV-Vlaams-Brabant krijg je vier maal het nieuwe tijdschrift : Flamboyant.
Van HVV-landelijk krijg je dan weer vier keer per jaar Het Vrije Woord in de bus. Je bent
ook verzekerd voor ongevallen tijdens lokale, provinciale en landelijke activiteiten. Niet
onbelangrijk is ook dat je deel uitmaakt van een sterke, goed zichtbare vereniging die de
vrijzinnige zaak verdedigt en promoot bij de media, de politici en binnen de hele
samenleving.

6. Vrijzinnige sprokkels : Algemene Ledenvergadering en receptie

Jaargang 28 : nr. 1 – 2017

De Diestse Vrijzinnige Humanist

5/6

Om de officiële plichtplegingen tot een strikt minimum te beperken, vinden jullie hieronder
de gegevens voor de ALV. Gelieve deze door te nemen en eventuele vragen hierover
tijdens de ALV te stellen.
Het hoofddoel is met de leden een kritisch, onderhoudend en gezellig contact te leggen
en te onderhouden.
Gelieve ons van jullie aanwezigheid telefonisch (013/33 36 79) of per email
(etmaes@telenet.be of ivanvlier@telenet.be) op de hoogte te brengen. Zo kunnen we
onnodige kosten voorkomen.
6.1. Aktiviteiten 2016 :
Wanneer
29/1/2016
25/2/2016
23/4/2016
30/4/2016
9/5/2016
29/5/2016
7/6/2016
1/10/2016
13/10/2016
27/10/2016
24/11/2016
18/12/2016

Omschrijving
Nieuwjaarsreceptie
Lezing “Vrijmetselarij : de grote onbekende” – Jacky Goris
FVJ – Basisschool Station Diest + Gemeentelijke Basisschool Bekkevoort
Cultuurmarkt
Lezing “Mensen maken de stad” – Dirk Holemans
FVJ LIBRA
Toneel “Als Heimer komt”
Bezoek aan Museum van de vrijmetselarij
Lezing door Prof. Hendrik Vos :”Europa, een heet hangijzer”
Lezing door Prof. Dries Lesage :”Een ander perspectief op Turkije”
Debat tussen Mark Eyskens en Willy Claes :”De wenselijkheid van meer
menselijkheid”
WinterZonneWendeWandeling

Waar
Deurne
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Diest
Brussel
Hasselt
Hasselt
Hasselt
Diest

6.2 Planning 2017 : Zie hoofdstuk 3
6.3 Financieel verslag 2016 en begroting 2017 : Worden op de Algemene Vergadering
toegelicht
6.4 Verkiezing bestuur :Elk lid kan zich voor het begin van de vergadering, of via
mail//telefoon, nog kandidaat stellen voor de Diestse Raad van Bestuur.
6.5 Toelichting door de voorzitter : weer één jaar vrijzinnigheid / morele
dienstverlening in Diest
6.6. Varia
7. Discussiehoekje :
Vermits Flamboyant een uitgebreide en gevarieerde inhoud heeft schrappen we ons
discussiehoekje.
Het vervolg op de reeds verschenen delen “Vrijmetselarij“ kan bij Etienne (digitaal)
opgevraagd worden.
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