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Een samenleving waarin we vrij zijn om onze eigen
invulling te geven aan leven, liefde, denken
en dood.
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Zijn dit ook kenmerken die
op je lijf geschreven zijn
en
heb je zin om ons team te
versterken?
Hoe klein de inbreng ook
is, altijd welkom!
Kom erbij, …en geniet!
Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.
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Wie of wat is OVM?
Oudervereniging Voor de Moraal
Een beetje geschiedenis:
Bestaat sinds de jaren 70.
Opgericht door ouders van leerlingen zedenleer.
Met als doelde leerkracht zedenleer te ondersteunen.
De leerkracht moraal is de sleutelfiguur tussen de leerlingen en OVM.

Wat doen we?
Organisatie van occasionele activiteiten zoals het speelweekend, het Feest
Vrijzinnige Jeugd en het Lentefeest.

Het speelweekend
Uitstap met de leerlingen zedenleer waar spelen met de grote ‘S’ de grootste
troef is. Ieder jaar wordt er gewerkt rond een thema.
cfr. verslag speelweekend p 5-6

Lentefeest/Feest Vrijzinnige Jeugd

Een samenleving

De 6- en 12-jarigen staan in de belangstelling omwille van de grote stap die ze
maken in hun ontwikkeling.
De organisatie van de Feesten gaat uit van de OVM, de leerkracht en de
feestelingen zorgen voor de invulling van beide Feesten.
De receptie is een gelegenheid om contacten te leggen met de familieleden en
sympathisanten, al dan niet vrijzinnig.

waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

Maar ook
Naar overheid en beleidsinstanties toe: een drukkingsgroep ter verdediging en
ter waarborging van een aantal rechten voor de vrijzinnigen.
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Speelweekend 26-27 april 2019
Dit jaar maken heksen en tovenaars het speelweekend onveilig! Zoals
gewoonlijk springen allen zorgeloos in de bussen, terwijl ouders wat onzeker
staan te wuiven naar hun vertrekkende
kroost.
Onze eerste bestemming: de zonnegloed
(https://www.dezonnegloed.be/nl),
een
plaats waar verwaarloosde wilde dieren
een thuis krijgen. Het blijkt een prachtig
dierenpark te zijn, dat de kinderen in
groepjes op hun eigen tempo kunnen
ontdekken.
Beren,
reptielen,
stekelvarkens, … we vinden er alles. De zon
breekt af en toe door, maar er is ook een occasionele bui van de partij. We laten
het niet aan ons hart komen. Rond de middag schuilen voor de wind in de
overdekte verzamelplaats, en
de lunchpakketten worden
uitgehaald. De speeltuin krijgt
veel belangstelling.

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken

We hijsen ons weer aan boord
van de bussen, en het doel van
de reis komt weldra in zicht:
Jeugdherberg De Lork op de
Kemmelberg. Vooraleer we
naar de kamers gaan, worden
de kinderen ingedeeld per
graad, en starten we een fotoen raadselzoektocht.
Zowel de spieren als de hersenen worden zwaar op de proef gesteld, maar aan
enthousiasme ontbreekt het de deelnemers niet. Na enkele uren is iedereen
weer present aan de herberg. Tijd om de kamers op te zoeken, en het
avondmaal te nuttigen. We moeten voldoende aansterken, want er staat nog
heel wat op het programma.

en dood.

Aan creativiteit ontbreekt het zeker niet: Wizzards got
Talent! Iedereen zet zijn beste beentje voor, en de
professionele jury met sorteerhoed verdeelt iedereen
onder in een tovenaarshuis.
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Terwijl
de
zesdes
hun
langverwachte nachtwandeling
inzetten – in een waar escaperoom thema - , komt de rest
tot rust rond het kampvuur.
Het blijkt een voorbeeldige
groep te zijn: vroeger dan wat
we meestal gewoon zijn, ligt
iedereen in bed.
De volgende dag is er zeker geen om stil te
zitten. Er is een groot aanbod aan activiteiten,
verzorgd door de verschillende begeleiders.
We maken cake, aardappelmannetjes,
eenhoorns ... We wandelen, schminken,
tatoeëren en doen aan muurklimmen,
voetballen, basketten, … er is voor elk wat
wils.

’s Middags lunch, en dan gaan we gewoon
verder!
We sluiten de dag af met wat plakjes zelfgemaakte cake en een drankje –
alweer een topeditie!

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

De foto’s kan je bekijken op de website www.ovm-avelgem.be of op onze
Facebook pagina – liken, delen, taggen!
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Lid worden ?
Waarom: verder uitbouwen van onze werking.
Voordelen:
•
•
•
•

Korting op de deelnameprijs voor je kind aan het jaarlijkse
zedenleerweekend.
Een reductie op de toegangsprijs voor onze activiteiten.
Zoeklicht, het tweemaandelijks onafhankelijk contact- en infoblad voor de
vrijzinnigen in zuid West-Vlaanderen.
4 maal per jaar het tijdschrift Het Vrije Woord, uitgegeven door HV, onze
koepel organisatie.

Basislidmaatschap: 12 euro.
Overschrijven op rekeningnummer : BE96 5230 8062 9105
Vermelding: lidgeld 2019 | BIC: TRIOBEBB

Steek je graag eens een handje toe?
OVM Avelgem, Achterhoek 17, B-8580 Waarmaarde (Avelgem)
Interesse om toe te treden tot het bestuur?
Of liever een handje toesteken zonder de vergaderingen bij te wonen?
Bezorg ons uw naam en adres.
Van harte welkom!

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

Voorzitter / V.U.:

Steve Kerckhove,
voorzitter@ovm-avelgem.be

Secretariaat:

Isabel De Brouwer
secretariaat@ovm-avelgem.be
Achterhoek 17 te 8581 Waarmaarde
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Reeds geplande activiteiten 2019-20
12 september

Openklas avond zedenleer
Leer meer over de lessen zedenleer en maak kennis met
de enthousiaste mensen van de Oudervereniging voor
Moraal (OVM)

5 oktober

“Teambuilding” uitstap met bestuursleden

januari

Nieuwjaar ontmoeting
Bioboerderij Ganzenhof

voorjaar

“Darwin” dag

BS School “De Toekomst”

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

25 / 26 april

Zedenleer weekend

Pinksterzondag
31 mei

Feest Vrijzinnige Jeugd 2020
GC Spikkerellle
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Onze sponsors ?
Om het Feest Vrijzinnige Jeugd te
kunnen financieren werden de
afgelopen maanden door de
leerlingen zedenleer tombola-lotjes
t.w.v. € 1,00 verkocht.
Dankzij hun inzet en de volgende
sponsors kunnen we er een
prachtige dag van maken.
De tombola uitslag wordt bekend
gemaakt via de leerlingen, de Info
van de basisschool en
http://ovm-avelgem.be/activiteiten/feest-vrijzinnige-jeugd.html

1ste prijs = Bongo bon "Weekendtrip"

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

Bond Moyson
Dreamland
Amazing Hands
Bothino
D&B Hairproject
Parfumerie Gutmann Kortrijk
Optiek Christiaens
Natuurvoeding De witte kraanvogel
Prik en Tik drankcenter Avelgem
Bakker Victor Zwevegem
ING Avelgem
Juwelen Vandendriessche
Kinderkorf
Avenue 58
Kleding Vantomme
Pralines en doopsuiker Soffys
Electro Demeyere
Kevin Shoes
Fintro Vandenbogaerde – Taelman
Anzegem

Papyrus
‘t Kadootje
Vanwijnsberghe Home & Co
Tuincenter De Molen
Moen en Waarmaarde
Optiek Optibel
Delobelle-Delobelle
Garage DAF Decock Harelbeke
Colruyt
Finito
Ivc Group Avelgem
Leonidas Avelgem
Bouwmaterialen Holvoet
Van Marcke Sanitair
Apotheek Van Tieghem Moen
Apotheek Kempinaire Nadine Avelgem
De Nationale Loterij
Wijnen en bieren Christophe Demeyere
Moen
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Bedankt medewerkers !
De organisatie van deze Feesten kwam tot stand dankzij de leerkracht
n.c. zedenleer Ine Verhamme, de Feestelingen en de Oudervereniging voor de
Moraal.
Dit jaarboek wordt uitgegeven ter gelegenheid van het Feest Vrijzinnige JeugdLentefeest 2019 en wordt op basis van een vrijwillige bijdrage aangeboden. Het
eventueel batig saldo komt volledig ten goede aan de organisatie van
activiteiten in het kader van de cursus moraal.
Een woord van dank gaat naar:
•

•
•
•
•
•

Een samenleving
waarin we vrij zijn
om onze eigen
invulling te geven
aan leven, liefde,
denken
en dood.

Het bestuur van de Oudervereniging voor de Moraal voor het schouder-,
duw- en trekwerk en veerkracht voor heel de organisatie. Deze bezige
bijen staan in voor de opmaak van de uitnodiging, de brochure, de
organisatie van de Feesten, receptie, …
Juf Ine, de leraar moraal voor het morele en de inhoudelijke
samenstelling.
OLGA, de directie, leerkrachten en personeel van de Basisschool De
Toekomst voor de logistieke steun.
De werkwillige jeugd die spontaan een handje toesteekt.
De medewerkers van het Gemeenschapscentrum Spikkerelle.
Met (financiële) steun van deMens.nu/UVV v.z.w. en de Vrije Universiteit
Brussel
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O u d e rv e re n i g i ng vo o r de Mo r a a l
A v e lg e m
Secretariaat
Achterhoek, 17
8581 Waarmaarde

Email: info@ovm-avelgem.be
Homepage: www.ovm-avelgem.be

Onder auspiciën van deMens.nu/UVV v.z.w. en de Vrije Universiteit Brussel

