
CONTACT EN INFO
Nationaal secretariaat:
Humanistisch Verbond
Pottenbrug 4, 2000 Antwerpen
T 03 233 70 32
E secretariaat@humanistischverbond.be
Provinciale educatieve medewerkers: zie 
www.humanistischverbond.be

Heeft u interesse om lid te worden van onze vereniging?
Voor een symbolische som kunt u lid worden van onze 
vereniging en daarbij genieten van diverse voordelen 
(zoals een abonnement op het magazine Het Vrije 
Woord, inbegrepen in het lidmaatschap).
Voor info bel naar 03 233 70 32 of mail naar 
secretariaat@humanistischverbond.be. 
Het rekeningnummer voor het storten van het lidgeld: 
IBAN BE72 0011 7775 6216 / BIC GEBABEBB.

Meer info over de cursus ncz, de lentefeesten en 
feesten vrijzinnige jeugd, het Humanistisch Verbond en 
het humanisme als levensbeschouwing:
www.humanistischverbond.be

V.U.: MARIO VAN ESSCHE, P/A POTTENBRUG 4, 2000 ANTWERPEN

TIJD OM TE FEESTEN!
Samen (feesten) is leuk!
Door samen het lentefeest en het feest vrijzinnige jeugd 
te vieren, laten kinderen, jongeren en volwassenen aan 
elkaar zien dat ze niet alleen staan met hun vrijzinnige 
overtuiging en hun humanistische levenswaarden. Er 
zijn immers vele duizenden andere jongeren en vol-
wassenen die gelijkaardige idealen nastreven. Idealen 
zoals: ‘leven in een rechtvaardige en verdraagzame 
maatschappij waarin respect, vrijheid, gelijkheid en 
solidariteit belangrijke waarden zijn. Een maatschappij 
waarin je ook het recht hebt om alle dingen rondom je in 
vraag te stellen en zelf na te denken over de wereld, de 
mens en belangrijke levensvragen’.
Beide feesten worden georganiseerd door plaatselijke 
afdelingen van het Humanistisch Verbond (de vroegere 
Oudervereniging voor de Moraal afdelingen en de zoge-
naamde feestcomités).
Het aanbod van het Humanistisch Verbond
Wilt uw kind(eren) laten deelnemen aan het lentefeest 
of het feest vrijzinnige jeugd? Of wilt u graag meer al-
gemene of ook praktische informatie over de feesten?
Contacteer dan ons nationaal secretariaat of de pro-
vinciale educatieve medewerkers die de plaatselijke 
afdelingen en werking begeleiden (hun contactgegevens 
vindt u op de website van het Humanistisch Verbond, 
www.humanistischverbond.be).

TIJD 
OM TE 

FEESTEN
LENTEFEEST (zesjarigen)

FEEST VRIJZINNIGE JEUGD (twaalfjarigen)



VOLGT UW KIND NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER?
Dan heeft u voor uw kind(eren) gekozen voor een morele 
vorming in een geest van openheid en verdraagzaam-
heid. Uw kind wordt geleerd om zelf normen en waarden 
te ontdekken en zo op te groeien tot een zelfstandig en 
kritisch mens. Niet-confessionele zedenleer (ncz) is geen 
onderricht in de strikte betekenis, maar een deskundig 
begeleide, boeiende en plezierige ontdekkingsreis.
Als uw kind ncz volgt, dan heeft u misschien ook al 
nagedacht over het lentefeest of het feest vrijzinnige 
jeugd? Laat ons beide ‘overgangsfeesten’ even kort 
aan u voorstellen. wil ik worden, hoe kunnen we goed 

VOOR TWAALFJARIGEN: 
HET FEEST VRIJZINNIGE JEUGD!
De twaalfjarigen zijn op een belangrijk moment in hun 
leven gekomen. Ze zijn geen kleine kinderen meer, 
maar zeker ook nog geen volwassenen. Het feest 
vrijzinnige jeugd symboliseert het afscheid van de 
kindertijd en wijst naar de openstaande deur richt-
ing volwassenheid. Het feest is ook de bekroning van 
het volgen van zes jaar niet-confessionele zedenleer 
en vooral ook een moment om even stil te staan bij 
belangrijke levensvragen, zoals: ‘wie ben ik, waar kom 
ik vandaan en waar ga ik naartoe, wat kan mijn plaats 
zijn in de wereld, welk soort mens samenleven met an-
dere mensen die mogelijk andere dingen denken …?’.

VOOR ZESJARIGEN: HET LENTEFEEST!
Met het lentefeest zetten de zesjarigen op een feestelijke 
manier de eerste symbolische stappen in de wereld waar 
het ernstig wordt. De kleutertijd is voorbij en daar zijn de 
eerste leerjaren en ook de eerste levensvragen.
De overstap naar de ‘grote school’ is gezet. De kinderen 
hebben leren rekenen, lezen en schrijven, maar hebben 
ook al een tijdje ‘moraal’ gevolgd en daar geleerd dat ze 
ook nog over andere dingen moeten leren nadenken, zo-
als: ‘waarom je ook eens iets voor iemand anders moet 
doen, waarom je niet zomaar moet geloven of doen wat 
anderen je zeggen …’.


