QUIZ
‘30 jaar VOC Kortrijk’
Antwoorden
VRAAG 1: De openingsvraag wordt in een videoboodschap gesteld door dhr. Freddy Mortier,
voorzitter van deMens.nu; in welk jaar werd de niet‐confessionele vrijzinnige levensbeschouwing
erkend in ons land?
o
o
o

1992
2002
2012

VRAAG 02: Het hoogste orgaan van de georganiseerde vrijzinnigheid in België is de Centrale
Vrijzinnige Raad. De Vlaamse koepelafdeling is de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV of deMens.nu).
Wat is de naam van de Franstalige tegenhanger?
o
o
o

Centre d'Action Laïque (CAL)
Conseil Central Laïque (CCL)
Forum Libérale Francophone (FLF)

VRAAG 03: Het in 1990 opgerichte Kortrijks Vrijzinnig Centrum verhuisde in 2002 van de
Brugsestraat naar de huidige locatie in de Overleiestraat, een gewezen bedrijfssite. Welk type bedrijf
was daar in het verleden gevestigd?
o
o
o

een weverij
een meubelmakerij
een brouwerij

VRAAG 04:
o
o
o

De Happy Man of Happy Human is het symbool van:

de verlichting (kennis, rede en vooruitgang)
de cursussen niet‐confessionele zedenleer
het wereldwijde humanisme

VRAAG 05: Op welk(e) eiland(en) bestudeerde Charles Darwin ‐de grondlegger van de theorie dat
evolutie van soorten wordt gedreven door natuurlijke selectie‐, vinken, schildpadden en spotvogels?
o
o
o

Paaseiland
Caribische eilanden
Galapagoseilanden

VRAAG 06: Met een jaarlijkse quiz spijst Polyfinario (Hujo‐Kortrijk) de kas om zinvolle, creatieve,
kindvriendelijke en betaalbare vrijetijdsactiviteiten te organiseren. De hoeveelste editie van de
PolyQuiz vindt plaats op 5 december 2020?
o
o
o

de 10° editie
de 15° editie
de 20° editie

VRAAG 07: De jazzavonden in Mozaïek brengen altijd veel volk op de been. Wat is de naam van de
band die de laatstezondagconcerten verzorgd?
o
o
o

The Superior Dance Band
The Golden River City Jazz Band
The Groeninghe Big Band

VRAAG 08:
o
o
o

Hoeveel Vrijzinnige ontmoetingscentra telt onze provincie (West‐Vlaanderen).

11
15
18

VRAAG 09: Vorig jaar dienden de oppositiepartijen een gezamenlijk amendement in om de periode
waarin abortus wettelijk mogelijk is op te trekken. Momenteel ligt die vast op 12 weken. De ruimere
termijn moet een oplossing bieden aan honderden vrouwen die nu na de twaalfde week abortus
willen plegen ‐ omdat ze pas dan merken dat ze zwanger zijn of te weinig informatie hebben over
abortus ‐ en daardoor noodgedwongen naar Nederland of Engeland moeten uitwijken. Welke nieuwe
termijn werd voorgesteld?
o
o
o

18
22
25

VRAAG 10: Het Willemsfonds, opgericht in 1851 is het oudste cultuurfonds van Vlaanderen. Het
werd vernoemd naar Jan Frans Willems. Wie was Jan Frans Willems?
o
o
o

Een Vlaams liberaal politicus
Een Vlaams schrijver en prominent lid van de Vlaamse Beweging
Een Vlaams priester, dichter, schrijver en redenaar

VRAAG 11: Tijdens de Warmste Week van vorig jaar (2019) steunde de Vrijzinnige Gemeenschap
West‐Vlaanderen en dus ook VC Mozaïek en het HuisvandeMens Kortrijk het project TEJO. Weet je
waarvoor Tejo staat?
o
o
o

TEJO is de telefonische en online hulplijn voor kinderen en jongeren in Nederlandstalig België, vroeger bekend als
de Kinder‐ en Jongerentelefoon. TEJO is bereikbaar via chat, e‐mail, telefoon en een forum.
TEJO heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door
dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, therapeutische hulpverlening aan jongeren tussen 10 en 20 jaar,
kortdurend, onmiddellijk, anoniem, en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op
vrijwillige basis.

VRAAG 12: De Wereldhumanismedag staat in het teken van het optimisme dat het vrijzinnig
humanisme kenmerkt: het vertrouwen in de mogelijkheden van de mens om zelf zin te geven aan
zijn bestaan. Op welke dag vieren wij de Wereldhumanismedag?
o
o
o

21 maart
21 juni
21 december

VRAAG 13: Het Vermeylenfonds is een sociaal‐culturele vereniging van vrijzinnig‐humanisten die
werd opgericht ter nagedachtenis van letterkundige August Vermeylen. In welk jaar werd het fonds
opgericht?
o
o
o

1945
1955
1965

VRAAG 14: In welk jaar werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen
door de Verenigde Naties?
o
o
o

1928
1948
1968

VRAAG 15: In 1995 coördineerde VC Mozaïek voor het eerst het jaarlijks plantjesweekend ten
voordele van Kom op tegen Kanker in Kortrijk. Onze vrijwilligers brachten toen 1875 azalea's aan de
man/vrouw. Weet je hoeveel dat er waren voor het 25° plantjesweekend in 2019 ?
o
o
o

8972
9756
10898

VRAAG 16: De wet op de patiëntenrechten voorziet in het fundamenteel recht van iedere patiënt
dat hij/zij toestemming moet geven voor welke behandeling dan ook ‐ genezend, levensreddend,
levensverlengend, palliatief,… In een 'negatieve wilsverklaring' kan je vastleggen welke onderzoeken
of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet langer kan vragen omdat je in een
situatie van onomkeerbare wilsonbekwaamheid bent terecht gekomen (bv. coma, dementie,
verwardheid, hersentumor…). Welke van onderstaande stellingen over 'negatieve wilsverklaring'
klopt niet?
o
o
o

De handtekening van de huisarts is verplicht op mijn 'negatieve wilsverklaring'.
Een 'negatieve wilsverklaring' is onbeperkt geldig in de tijd en kan altijd herroepen worden.
Artsen zijn wettelijk verplicht een ''negatieve wilsverklaring' te respecteren.

VRAAG 17: ‘Ook al verafschuw ik wat u denkt, ik ben bereid te sterven voor uw recht het te
zeggen.’ Aan wie wordt deze uitspraak toegeschreven?
o
o
o

Voltaire
Arnon Grunberg
Max Moszkowicz

VRAAG 18: De Prijs Vrijzinnig Humanisme is in Vlaanderen een tweejaarlijkse prijs van de
Humanistisch‐Vrijzinnige Vereniging. De prijs werd in 1988 in het leven geroepen door het
Humanistisch Verbond. Hij wordt om de twee jaar uitgereikt aan een persoon of organisatie die
getuigt van een consequent volgehouden vrijzinnig humanistische levenshouding. Aan wie werd de
laatste prijs (2019) uitgereikt?
o
o
o

Wim Distelmans
Johan Braeckman
Marleen Temmerman

VRAAG 19: Reiscafé Antipode biedt in VC Mozaïek een podium voor reisfanaten. Mensen uit het
Kortrijkse kunnen er fotoreportages tonen en vertellen over hun reiservaringen. Eén maal per jaar
organiseert Antipode een Pecha Kucha‐evenement. Wat is een Pecha Kucha?
o
o
o

Bij een Pecha Kucha‐evenement presenteren de deelnemers een diavoorstelling van twintig afbeeldingen in
een totale tijd van 6 minuten en 40 seconden. Elke afbeelding wordt precies 20 seconden getoond.
Bij een Pecha Kucha‐evenement presenteren de deelnemers een muzikaal reisverslag.
Bij een Pecha Kucha‐evenement ontmoeten deelnemers binnen een vooraf afgesproken tijdsbestek een aantal
personen om reistips uit te wisselen (een vorm van speeddaten dus).

VRAAG 20: UPV Wetenschapspopularisering nodigt sprekers uit van alle Vlaamse universiteiten
om hun onderzoek vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines toe te lichten. De voorbije
maanden kon dit niet omwille van de Covid‐19 crisis en dus schakelde UPV over op digitale
'toekomsttalks'. Herken je de spreker hieronder?
o
o

o

Herman Van Goethem
Jean‐Paul Van Bendeghem
Michel Maus

