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Dit is mogelijk de laatste gedrukte programma-
brochure van De Brug. Blijf op de hoogte van 
onze activiteiten en abonneer je op de maande-
lijkse digitale nieuwsbrief van vrijzinnig Brugge 
via www.vrijzinnigbrugge.be.

v.u. Jo Debruyne Prinses Maria Christinalaan 5, 8310 Assebroek

Dit is een uitgave van 
De Brug, Centrum voor het Vrije Denken
Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge
E info@vrijzinnigbrugge.be 

www.vrijzinnigbrugge.be

  www.facebook.be/vrijzinnigbrugge

  www.instagram.com/centrumvoorhetvrijedenken

Na langdurig ‘Covid-maatschappelijk beslag’, 
bieden de Brugse vrijzinnige organisaties en 
een aantal partnerorganisaties op onze locatie 
weer volop activiteiten aan. Sinds onze start 
in september 2019 slagen we er in om met 
een kwalitatief en divers programma een ruim 
publiek te bereiken. We stellen je in deze bro-
chure het programma van september tot en 
met december 2022 voor. Kom het ontdek-
ken en beleven! Je bent van harte welkom! De 
nieuw aangelegde straat en de nabijheid van 
het knappe beurs- en congresgebouw maken 
onze ligging extra aantrekkelijk. 

Dat het programma aanslaat, is te danken aan 
de inzet van (vrijwillige) medewerkers die de 
activiteiten voorbereiden en tijdens de activitei-
ten ook garant staan voor een kwaliteitsvolle 
belevenis. Een welgemeende DANK U WEL 
aan al deze mensen! 

Naast het activiteitenprogramma blijft de ver-
trouwde dienstverlening van het huisvande-
Mens gewaarborgd. Een persoonlijke vrijzinnig 
humanistische plechtigheid op maat wanneer 
je gaat trouwen, er een baby op komst is of 
bij het afscheid van een dierbare. De vele 
vragen rond een waardig levenseinde en het 
wegwijs geraken in alle betreffende ‘papieren’. 
Gespreksbegeleiding o.m. bij rouw en verlies, 
levensvragen,…Hiervoor kan je in het huisvan-
deMens terecht, elke weekdag van 9.00 uur 
tot 16.30 uur en op afspraak. 

Bij ons staat de mens centraal. 

Jo Debruyne
voorzitter De Brug, Centrum voor het Vrije Denken

Op onze website www.vrijzinnigbrugge.be 
vind je ook informatie over zaalverhuur aan 
derden. 
Onze accommodatie is ruim, eigentijds en goed 
uitgerust. In het hoofdgebouw vind je een polyvalente 
zaal op het gelijkvloers, in het tuinpaviljoen een grotere 
zaal, een foyer met bar en een professioneel uitgeruste 
keuken. Er zijn projectoren en schermen, een videowall, 
een geluidsinstallatie, micro’s, zaalmeubilair,... 
alles om jouw activiteit tot een succes te maken.  
Info: M 0472 55 71 45 - peter.focquaert@deMens.nu.

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Vaste activiteiten
Samen zingen met No Notes

elke eerste woensdag en 
derde donderdag van de 
maand van 19.30 uur tot 
21.30 uur
Organisator: No Notes i.s.m. De 
Brug 
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro/beurt - 20 euro/5 
beurtenkaart (4 euro/beurt) 
Inschrijven: niet nodig – 
info via nonotesbrugge@
gmail.com - 0498 48 27 
16 -  www.facebook.com/
NoNotesBrugge
No Notes is een Brugs koor 
voor wie van zingen houdt maar 
dat liever in groep doet dan 
thuis onder de douche. Zingen 
is ontladen en in groep is dat 
des te gezelliger. We brengen 
jong en oud samen rond een 
gevarieerd repertoire. Bij ons 
heeft iedereen talent. Welkom! 

Gespreksgroep SOS 

Nuchterheid

elke donderdag 
van 19.30 uur tot 21.30 
uur
Organisator: SOS Nuchterheid 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig – info 
via 0478 37 38 65 - www.
sosnuchterheid.org
Praten met lotgenoten 
als ondersteuning  bij het 
overwinnen van problemen 
met alcohol, drugs, pillen enz... 
Nieuwkomers nemen best 
vooraf even contact op. 

09september
Lezing Pablo Annys over zijn

 boek ‘Brugge met Ballen’

zaterdag 3 september
11.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Inschrijven: niet nodig
Hoe maken we van Brugge een 

stad klaar voor de toekomst? 
Dat is de hamvraag die Pablo 
Annys, kandidaat-burgemeester 
en reeds 5 jaar schepen in 
Brugge, stelt in het boek 
‘Brugge met ballen’. Hij vindt 
dat er van Brugge zoveel meer 
te maken valt, dat er durf en 
ambitie moet zijn. 

Lezing Jan Deconinck

 ‘Fake news’ 

zondag 4 september
11.00 uur
Organisator: Humanistisch 
Verbond 
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via eliro@telenet.be 
Dankzij sociale media breekt 
een heel nieuw tijdperk aan 
waarin fake nieuws doordringt 
in alle aspecten van onze 
maatschappij met potentiële 
desastreuze effecten. Inclusief 
exclusieve getuigenissen van 
Comical Ali, President Obama 
en de Koningin van Engeland.

Adoptie uit Zuid-Korea 

Vertoning reportages (illegale)

adopties

zaterdag 17 september
van 11.00 uur tot 18.00 uur
Organisator: Belangenvereniging  

ADRESGEGEVENS ZALEN 
Tuinpaviljoen: Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge
Hoofdgebouw gelijkvloers/2e verdieping: HuisvandeMens - Hauwerstraat 3C - 8000 Brugge

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

CAFE (Critical Adoptees Front 
Europe)
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers
Prijs: gratis - lunch, te 
bestellen bij inschrijving: 15 
euro 
Inschrijven: via info@c-a-f-e.
website
Vertoning van een vergeten 
aflevering van Panorama uit 
1976 over adoptie van kinderen 
uit Azië en een reportage uit 
1981 van Het Vrije Woord 
uitgezonden in Uitzending Door 
Derden, specifiek over adoptie 
van kinderen uit Zuid-Korea. 
CAFE nodigt iedereen die is 
geadopteerd uit te komen kijken 
in de hoop hen zo een inkijk 
in hun eigen, soms duistere 
adoptiegeschiedenis te geven. 

Sofagesprek: tijd voor afscheid *

zaterdag 17 september
14.00 uur
Organisator: huisvandeMens, 
Avansa regio Brugge, Diversiteit 
Brugge, FMDO, Erfgoedcel 
Brugge
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: via brugge@
demens.nu - 050 33 59 75 
‘Tijd voor afscheid’ brengt 
getuigenissen over het 
levenseinde samen van 
Bruggelingen met diverse 
levensvisies. Hoe neemt een 
moslim afscheid van het leven? 
Welke gebruiken gelden in 
het boeddhisme? Zijn er ook 
rituelen bij vrijzinnige mensen? 
We gaan in gesprek met 
vertegenwoordigers van islam, 

protestantisme, boeddhisme, 
vrijzinnig humanisme, de 
orthodoxe kerk, … Samen 
verkennen we wat ons uniek 
maakt en wat ons verbindt. 
* Activiteit binnen het ‘Knooppunten-
festival rond verlies, verbinding en zorg: 
www.brugge.be/knooppuntenfestival

Yoga en gezonde brunch met 

Melanie Surmont

zondag 18 september 
10.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs/inschrijven: 25 euro 
(combo) of 10 euro (enkel 
yoga) betalen vooraf via 
overschrijving op BE76 
0682 1783 0095 (reknr De 
Brug) met vermelding ‘Yoga 
- datum’ (overschrijving = 
inschrijving) 
Altijd al nieuwsgierig geweest 
naar wat Yoga jou kan brengen? 
Of al ervaring? Of gewoon zin 
in een gezonde ochtend yoga 
en een heerlijke brunch erbij? 
Warm welkom!

Jazz in stijl

zondag 18 september
17.00 uur
Organisator:  De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: VVK 10 euro - ADD 

12 euro  (vvk: betalen op  
BE76 0682 1783 0095 met 
vermelding ‘Jazz 18/9’)
Inschrijven: niet nodig

‘Jazz in stijl’ is een reeks van 
supertoffe jazzconcerten in De 
Brug georganiseerd door Daniël 
Dehulster.   Met vaste drummer 
Kobe Gregoir. Kom en geniet!

Praatgroep naastbetrokkenen 

over euthanasie bij ondraaglijk

psychisch lijden

dinsdag 20 september 
18.30 uur
Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping
Prijs: gratis
Inschrijven/aanmelden: via 
brugge@demens.nu  
050 33 59 75
In deze gespreksgroep krijg 
je de ruimte om in een veilige 
context je verhaal te delen met 
andere lotgenoten. Er is plaats 
voor jouw ervaringen, voor je 
gedachten en emoties, voor jouw 
vragen en bekommernissen. 
De erkenning en herkenning 
van elkaars verhaal kan troost 
bieden en hopelijk nieuwe 
kracht geven. Na aanmelding 
neemt een medewerker 
contact met je op voor een 
kennismakingsgesprek.

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Creatieve rouwgroep voor 

kinderen *

woensdag 21 september
van 14.00 uur tot 16.30 uur

Sharing is caring: rouwgroep 

voor 16 - 30 jaar*

woensdag 21 september
van 19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: Missing You vzw 
i.s.m. huisvandeMens brugge
Zaal: hoofdgebouw gelijkvloers
Prijs: gratis
Inschrijven: greetdemey@
missingyou.be - 0477 24 87 08
We gaan samen aan de slag 
rond gevoelens na een verlies. 
Meer info via de website.
* Activiteit binnen het ‘Knooppunten-
festival rond verlies, verbinding en zorg: 
www.brugge.be/knooppuntenfestival

Infobeurs rond zorg, verlies 

en het levenseinde met 

voordrachten *

donderdag 22 september 
van 14.00 uur tot 19.00 uur
& vrijdag 23 september
van 14.00 uur tot 17.00 uur
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. partners
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: voor de 
infobeurs niet vereist, voor 
de voordrachten wel via 
brugge@demens.nu -  
050 33 59 75 
Ontmoet tal van instanties en 
initiatieven – van kunst tot lotge-
notengroepen, van onderzoe-
kers tot zorginstellingen. Snuis-
ter rond in hun aanbod, stel je 
vragen en ontwar al je knopen! 

Thema’s: palliatieve zorg, wils-
verklaringen, rouw, thuis/man-
telzorg, bemiddeling, lotgeno-
ten. Er is ook een minicinema, 
een bar en expo ‘Afscheid’. 

Voordrachten: 
Donderdag 
14.00 uur: ‘Verbindend praten 
over afscheid’ - Amfora vzw
16.00 uur: ‘Dichtbij afscheid 
– zorgen voor iemand aan het 
einde van het leven’ – Akaal
19.00 uur: ‘Voorafgaande 
zorgplanning: praktisch aan de 
slag’ - huisvandeMens
20.00 uur: ‘Voorafgaande 
zorgplanning: verhalen uit de 
praktijk’ – LEIF (o.v.)

Vrijdag 
14.00 uur: ‘Zorgvolmacht’ – 
meester Stijn Timmerman
* Activiteit binnen het ‘Knooppunten-
festival rond verlies, verbinding en zorg: 
www.brugge.be/knooppuntenfestival

Terug naar schoolquiz

zaterdag 24 september
19.00 uur
Organisator De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro/groep van 4 
leden
Inschrijven: betalen vooraf 
via overschrijving op BE76 
0682 1783 0095 (reknr De 
Brug) met vermelding ‘Quiz + 
groepsnaam’ (overschrijving 
= inschrijving)

Ben je benieuwd of je nog mee 
bent met het huidige curriculum 
in het secundair onderwijs? 
Waag je kans tijdens deze quiz 
en find out…  Voor iedere 
groep wordt een prijs voorzien.

Voorafgaande zorgplanning: 

praktisch aan de slag

dinsdag 27 september
van 14.30 uur tot 16.00 uur
Organisator: huizenvandeMens 
West-Vlaanderen
Online event
Prijs: gratis 
Inschrijven: via het online 
formulier (link: website) of 
telefonisch 051 26 28 20 
Hoe kan ik een behandeling 
weigeren als ik het zelf niet 
meer kan zeggen? Wat als 
ik dement word? Ik vind 
orgaandonatie mooi maar 
ben ik niet te oud? Hoe zit dat 
met euthanasie? Deze sessie 
is 100% praktijkgericht. We 
overlopen stap voor stap welke 
wilsverklaringen bestaan en 
hoe je die correct kan invullen. 
Daarbij staan jouw vragen en 
ervaringen centraal. 

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

10oktober
Meat the future - lezing 

Tobias Leenaert binnen 

klimaatfestival Klimaxx Brugge

maandag 3 oktober
19.30 uur 
Organisator lezing: 
huisvandeMens, Foodlab 
Brugge, Avansa 
Zaal: tuinpaviljoen
Het vlees dat we eten is een 
van de grootste oorzaken van 
elk belangrijk milieuprobleem 
- inclusief klimaatverandering. 
Tobias Leenaert is mede-
oprichter van Proveg België 
(het vroegere EVA) en Proveg 
International en is auteur van 
het boek ‘Naar een vegan 
wereld’. In de lezing schetst hij 
de problematiek en oplossingen. 
Van 1 tot 15 oktober gaan op 
verschillende locaties in Brugge 
nog tal van activiteiten over het 
thema klimaat door waarbij 
je je kan laten verrassen door 
lokale ecologische initiatieven, 
workshops, inspirerende 
lezingen,…. Programma: www.
klimaxbrugge.be

Abortus, (g)een basisrecht 

voor iedereen 

Zondag 9 oktober 
11.00 uur
Organisator: De Brugse 
organisaties Centrum 
voor Geboorteregeling en 
Seksuele Opvoeding (CGSO), 
Willemsfonds, VVVuur - 
Liberale Vrouwen Brugge, 
Vermeylenfonds, VIVA La 
Vida - Socialistische Vrouwen, 

Humanistisch Verbond en 
huisvandeMens 
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: lezing: gratis, lunch 20 
euro, bedrag overschrijven 
op BE69 4752 1366 8178 van 
Willemsfonds Brugge
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be (lunch: 
vóór 2 oktober)
Thema ‘Zijn we nog baas in eigen 
buik?’ Sprekers: Francoise Dedrie, 
Luna abortuscentra in Vlaanderen 
en Prof. Dr. Em. Jean-Jacques 
Amy, voorvechter van abortus. Je 
kan ook inschrijven voor een lunch 
nadien (Paella à volonté). 

Prijsuitreiking Raymond

Maeckelberghe

vrijdag 14 oktober
19.00 uur
Organisator: Maeckelberghe 
Foundation 
Zaal: tuinpaviljoen
Inschrijven: info@
maeckelberghefoundation.be
Tweejaarlijkse prijsuitreiking van 
de ‘Prijs voor het Vrije Denken’ 
aan een persoon of vereniging 
die door zijn of haar culturele, 
wetenschappelijke, sociale of 
politieke activiteiten het vrije 
denken promoot. En de uitreiking 
van de ‘Prijs voor de Vrijzinnige 
Actie’ die toegekend wordt 
aan een persoon, instelling of 
vereniging die zich door zijn 
of haar activiteiten bijzonder 
verdienstelijk heeft gemaakt bij 
het uitdragen van het vrijzinnig 
gedachtengoed. Laureaten 2022: 
Johan Braeckman en Etienne 
Vercarre. Aansluitend wordt een 
receptie aangeboden.

Adoptie uit Zuid-Korea 

Vertoning reportages (illegale)

adopties

zaterdag 15 oktober
van 13.00 uur tot 18.00 uur
Organisator: 
Belangenvereniging CAFE 
(Critical Adoptees Front 
Europe)
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro, studenten 1 euro
Inschrijven: via info@c-a-f-e.
website
Vertoning van een vergeten 
aflevering van Panorama uit 
1976 over adoptie van kinderen 
uit Azië en een reportage uit 
1981 van Het Vrije Woord 
uitgezonden in Uitzending Door 
Derden, specifiek over adoptie 
van kinderen uit Zuid-Korea. 
Deze dag is voor iedereen 
toegankelijk.  

Lezing 

zondag 16 oktober
11.00 uur
Organisator: Humanistisch 
Verbond 
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via eliro@telenet.be 
Info: website

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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ACTIVITEITEN

Lezing ‘Sterven doen we 

allemaal, maar erven, dat is 

een andere zaak’ door notaris

Francis Moeykens

donderdag 20 oktober
20.00 uur
Organisator: Willemsfonds en 
Vermeylenfonds i.s.m. De Brug
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: gratis
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be
Erven gehuwde en ongehuwde 
partners op dezelfde wijze van 
elkaar? Wat erft een echtgenoot? 
Kan ik mijn kinderen of ouders 
onterven? Tijdens deze lezing 
krijg je een antwoord op allerlei 
vragen rond erfrecht.

Aperitiefconcert De Negen 

Muzen 

zondag 23 oktober    
11.00 uur
Organisator:  De Negen Muzen 
i.s.m. De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 15 euro (VVK) - 17 euro 
(ADD) – speciale prijs voor 
groepen (meer info: 050 67 
69 66) -8 euro (ADD) voor 8 
tot 15 j / -8 j gratis (indien 
vergezeld van een betalende 
volwassene)
Inschrijven: Kaarten in VVK 
via muziekhandel Rombaux, 
Mallebergplaats 13,  
050 33 25 75
Al 40 jaar organiseren De 9 
Muzen aperitiefconcerten te 
Brugge. Alle genres komen aan 
bod. Met zowel jong talent van 
eigen bodem als gevestigde 
waarden.

Lezing Michel Maus 

‘Rechtvaardigheid en 

Belastingen: Een utopie?’ 

Dinsdag 25 oktober
20.00 uur
Organisator:  De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
De Belg en zijn belastingen, dat 
is nog nooit een goed huwelijk 
geweest. En dat is ergens wel 
te begrijpen, want we leven nu 
eenmaal in een land met een van 
de hoogste belastingdrukken in 
de OESO. Maar anderzijds leven 
we wel in een welvaartsstaat en 
dat kost nu eenmaal (belasting)
geld.   Hoe kunnen we dit met 
elkaar verzoenen en waarom 
komt er zo weinig verzet tegen 
de hoge belastingdruk.  

Yoga en gezonde brunch met 

Melanie Surmont

zondag 30 oktober
10.00 uur
Organisator:  De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 25 euro (combo) of 10 
euro (enkel yoga)
Inschrijven: betalen vooraf 
via overschrijving op BE76 
0682 1783 0095 (reknr De 
Brug) met vermelding ‘Yoga 
- datum’ (overschrijving = 
inschrijving)
Altijd al nieuwsgierig geweest 
naar wat Yoga jou kan brengen? 

Of al ervaring? Of gewoon zin 
in een gezonde ochtend yoga 
en een heerlijke brunch erbij? 
Warm welkom!

11november
Reeks ‘Civil rights & All that 

jazz’, vrijheidsklanken voor 

Afro-Amerika, deel 1

Dinsdag 8 november
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Avansa
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 7 euro, vooraf over te 
schrijven op  BE76 0682 1783 
0095 van De Brug of ADD
Inschrijven: wenselijk maar 
niet verplicht via martijn.
de.coster@telenet.be 
De Brug brengt een reeks in 4 
delen rond de vrijheidsklanken 
voor Afro-Amerika. De civil 
rights movement haalde tussen 
de jaren 1954-1965 juridische 
en wetgevende overwinningen 
die de U.S.A. politiek en sociaal 
door mekaar schudde. Ook 
muziek evolueerde daarbij, nam 
deel en stond vaak de frontlinie 
van de ontvoogdingsstrijd. 
Chris Vervaet neemt ons aan de 
hand van luisterfragmenten en 
historische duiding mee op een 
muzikale reis die de link tussen 
muziek en politieke ontvoogding 
blootlegt. Tijdens de 1e avond 
wordt ingegaan op: van slaaf 
voor en ‘na’ een burgeroorlog 
tot WO II / muziek een gezicht 
geven en de jazz age / het 
bevorderen van zelfredzaam- en 
fierheid. 

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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Taboebrekers te gast op 

Prisma: Queer Arts festival

vrijdag 11 november 
Taboebrekers is een project van 
Dwaalzin, de jongerenwerking 
van het deMens.nu. Dit jaar 
maken de taboebrekers 
een podcast over seksuele 
opvoeding. In het kader 
van Prisma wordt er een 
live podcasting moment 
georganiseerd. Meer informatie 
vind je op www.dwaalzin.nu  
Locatie en tijdstip zijn nog niet 
bekend. 

Queer pressure: ervaar de 

kunst van het loslaten 

vrijdag 11 november 
van 13.00 uur tot 17.00 
uur
Organisator: Dwaalzin, de 
jongerenwerking van deMens.nu
Zaal: tuinpaviljoen 
Wat gebeurt er als je de druk 
wegneemt? Hoe zou het zijn 
als er geen maatschappelijke 
verwachtingen waren? Kom 
het hier op een creatieve 
manier ervaren. In het kader 
van het Prisma festival gaan 
we  interactief op zoek naar de 
overlappen tussen kunst en 
queer identiteit.  

Reis rond de wereld in 80 

minuten - Guido Desimpelaere

Zondag 13 november
11.00 uur
Organisator: Humanistisch 
Verbond 
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via eliro@telenet.be 

Foto’s uit landen worden 
geprojecteerd met daarbij de 
live-uitvoering van de muziek die 
doorgaans verbonden is met het 
land. De reis gaat naar (deel 1): 
Frankrijk, Italië, Sicilië, Portugal, 
Ierland, (deel 2): Groot-Brittannië, 
Verenigde Staten van Amerika, 
Cuba, Brazilië en Argentinië.

Reeks ‘Civil rights & All that 

jazz’, vrijheidsklanken voor 

Afro-Amerika, deel 2

Dinsdag 15 november
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Avansa
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 7 euro, vooraf over te 
schrijven op  BE76 0682 1783 
0095 van De Brug of ADD
Inschrijven: wenselijk maar 
niet verplicht via martijn.
de.coster@telenet.be 
Zie ook 8 november. Tijdens 
de 2e en 3e avond werpen we 
een blik op de jaren 50-70. Er is 
een collectieve emancipatiestrijd 
op veel fronten met grote 
tegenkantingen. De ontmanteling 
van de wanverhoudingen met 
blanke overmacht groeien forser. 
Zwarte muziek met wereldwijde 
impact brengt aandacht voor 
protest.

Docu & talk: For Sama 

Zaterdag 19 november
19.30 uur
Organisator: huisvandeMens, 
De Brug, FMDO en Adiba
Zaal: tuinpaviljoen 
Inschrijven: via brugge@
demens.nu of 050 33 59 75

Een jonge journaliste, met een 
dochtertje ‘Sama’, registreert 
gedurende 5 jaar hun dagelijkse 
leven in Syrië. Een leven dat 
voortdurend wordt doorprikt met 
de bittere realiteit van oorlog. 
De documentaire For Sama 
toont de Syrische tragedie van 
binnenuit. Na de film brengt 
Adiba, een Syrische vereniging, 
een nabespreking met ruimte 
voor vragen uit het publiek.

Lezing door Michel Maus 

‘Tegen de belastingen! Aux 

armes citoyens’ t.v.v. Ovide 

vzw

Zondag 20 november 
11.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 5 euro, te betalen ADD
Inschrijven: niet nodig
De Belg en zijn belastingen, dat 
is nog nooit een goed huwelijk 
geweest. En dat is ergens wel 
te begrijpen, want we leven nu 
eenmaal in een land met één van 
de hoogste belastingdrukken in 
de OESO. Maar anderzijds leven 
we wel in een welvaartsstaat en 
dat kost nu eenmaal(belasting)
geld. Hoe kunnen we dit met 
elkaar verzoenen en waarom 
komt er zo weinig verzet tegen 
de hoge belastingdruk?

Jazz in stijl

zondag 20 november
17.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: VVK 10 euro - ADD 
12 euro  (vvk: betalen op  

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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BE76 0682 1783 0095 met 
vermelding ‘Jazz 20/11’)
Inschrijven: niet nodig
‘Jazz in stijl’ is een reeks van 
supertoffe jazzconcerten in De 
Brug georganiseerd door Daniël 
Dehulster.   Met vaste drummer 
Kobe Gregoir - Drums. Kom en 
geniet!

Lezing Dirk Draulans 

‘Drummen op aarde’

Dinsdag 22 november
19.00 uur
Organisator:  De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: Gratis
Inschrijven: Niet nodig
We zijn met 7,5 miljard mensen 
op aarde en aardig op weg 
naar 9 of zelfs 10 miljard. Dirk 
Draulans schetst aan de hand 
van de evolutieprincipes van 
Charles Darwin hoe het zo ver 
is kunnen komen. Hij schetst 
ook de nefaste invloed van onze 
aanwezigheid op het andere 
leven op aarde. ‘Drummen Op 
Aarde’ is een ontnuchterend 
verhaal over minder kinderen 
krijgen, weerstand tegen 
verandering en de moeizame 
strijd voor een aanvaardbaar 
omgaan met de hulpbronnen 
van de aarde die we nodig 
hebben. Met als slot een analyse 
van de prangende vraag of we 
nog optimistisch kunnen zijn 
over een goede afloop.

Aperitiefconcert De Negen 

Muzen

zondag 27 november
11.00 uur

Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 15 euro (VVK) - 17 euro 
(ADD) – speciale prijs voor 
groepen (meer info: 050 67 
69 66) -
8 euro (ADD) voor 8 tot 
15 j / -8 j gratis (indien 
vergezeld van een betalende 
volwassene)
Inschrijven: Kaarten in VVK 
via muziekhandel Rombaux, 
Mallebergplaats 13,  
050 33 25 75
Al 40 jaar organiseren De 9 Muzen 
aperitiefconcerten te Brugge. 
Alle genres komen aan bod. 
Met zowel jong talent van eigen 
bodem als gevestigde waarden. 

Praatgroep naastbetrokkenen 

over euthanasie bij ondraaglijk 

psychisch lijden

dinsdag 29 november
18.30 uur

Organisator: huisvandeMens
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping
Prijs: gratis
Inschrijven/aanmelden: via 
brugge@demens.nu  
050 33 59 75
In deze gespreksgroep krijg 
je de ruimte om in een veilige 
context je verhaal te delen 
met andere lotgenoten. Er is 

plaats voor jouw ervaringen, 
voor je gedachten en 
emoties, voor jouw vragen 
en bekommernissen. De 
erkenning en herkenning van 
elkaars verhaal kan troost 
bieden en hopelijk nieuwe 
kracht geven. Na aanmelding 
neemt een medewerker 
contact met je op voor een 
kennismakingsgesprek.

Reeks ‘Civil rights & All that 

jazz’, vrijheidsklanken voor 

Afro-Amerika, deel 3

Dinsdag 29 november
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Avansa
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Prijs: 7 euro, vooraf over te 
schrijven op  BE76 0682 1783 
0095 van De Brug of ADD
Inschrijven: wenselijk maar 
niet verplicht via martijn.
de.coster@telenet.be 
De civil rights movement 
haalde tussen de jaren 1954-
1965 juridische en wetgevende 
overwinningen die de U.S.A. 
politiek en sociaal door 
mekaar schudde. Ook muziek 
evolueerde daarbij, nam deel 
en stond vaak de frontlinie van 
de ontvoogdingsstrijd. Chris 
Vervaet neemt ons aan de 
hand van luisterfragmenten en 
historische duiding mee op een 
muzikale reis die de link tussen 
muziek en politieke ontvoogding 
blootlegt. Inhoud deel 3: zie 15 
november. 

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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12december
Tussen de lakens met 

Chloë De Bie 

donderdag 1 december 
19.30 uur
Organisator: Centrum voor 
Geboorteregeling en Seksuele 
Opvoeding (CGSO)
Zaal: tuinpaviljoen 
Inschrijven: info via website
Een inspiratiesessie en netwerk-
moment voor leerkrachten, stu-
denten, begeleiders en iedereen 
met een gezonde interesse in 
seks. Met Chloe De Bie, sek-
suoloog en relatietherapeut, die 
naam maakte met het boek ‘En 
ze leefden nog lang en gelukkig’ 
en ‘Love, Seks & Drama’ op Joe 
Radio.

Yoga en gezonde brunch met 

Melanie Surmont

zondag 4 december 
10.00 uur
Organisator:  De Brug
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 25 euro (combo) of 10 
euro (enkel yoga)
Inschrijven:  betalen vooraf via 
overschrijving op BE76 0682 
1783 0095 (reknr De Brug) 
met vermelding ‘Yoga - datum’ 
(overschrijving = inschrijving)
Altijd al nieuwsgierig geweest 
naar wat Yoga jou kan brengen? 
Of al ervaring? Of gewoon zin 
in een gezonde ochtend yoga 
en een heerlijke brunch erbij? 
Warm welkom!

Mantelzorgspel ‘stel je 

co-open’ - spreker: Liliana 

Nikolova, Coponcho

dinsdag 6 december 
van 14.00 uur tot 16.00 uur 
Organisator: een initiatief van 
de Mantelfluisteraar binnen 
het project ‘Brugge draait om 
mensen’ van Stad Brugge, 
Mintus en o.a. huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen 
Inschrijven: via Lies 
Vernieuwe, buurtcentra 
Mintus, 050 32 78 85 of lies.
vernieuwe@mintus.be
Als mantelzorger zet je je 
onvoorwaardelijk in voor iemand 
uit je omgeving. Om jou beter 
bewust te maken van alle rollen 
die je als mantelzorger vervult 
en van het belang van zelfzorg, 
spelen we het spel ‘Stel je co-
open’ van Coponcho. Dit spel 
is bedoeld om spelenderwijs in 
gesprek te gaan met lotgenoten 
onder begeleiding van een 
medewerker van Coponcho. 
Het spel biedt geen pasklare 
antwoorden. Wel biedt het spel 
kansen om als mantelzorger in 
dialoog te gaan met lotgenoten!

Reeks ‘Civil rights & All that 

jazz’, vrijheidsklanken voor 

Afro-Amerika, deel 4

Dinsdag 6 december
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m. 
Avansa
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 7 euro, vooraf over te 
schrijven op  BE76 0682 1783 
0095 van De Brug of ADD
Inschrijven: wenselijk maar 

niet verplicht via martijn.
de.coster@telenet.be 
Zie ook 8, 15 en 29 november. 
Inhoud avond 4: De strijd gaat 
door. Soms zonder geweld en 
soms zeer agressief. Ook in 
diverse muziek waar vrouwen 
ook al meer ruimte hebben. 
Zonder censuur benoemen 
jazzmusici een bloedig verleden 
en rappers portretteren de harde 
actualiteit.

Lezing Marc Van Molle ‘Iedere 

druppel telt’

Zondag 11 december
11.00 uur
Organisator: Humanistisch 
Verbond 
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 5 euro 
Inschrijven: via eliro@telenet.be 
De oorzaken en de impact van 
de klimaatverandering maar ook 
de mogelijke oplossingen voor 
de dreigende waterschaarste 
worden behandeld. Een 
wake-upcall voor iedereen 
die begaan is met milieu, 
klimaat(verandering) en de 
wereld die we achterlaten aan 
de volgende generaties. 

Wereldlichtjesdag in Brugge

Zondag 11 december
19.00 uur
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. partners 
Zaal: tuinpaviljoen 
Inschrijven: niet nodig, 
info via brugge@deMens.
nu - 050 33 59 75 - www.
wereldlichtjesdagbrugge.be
Op wereldlichtjesdag klokslag 

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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19u steken mensen over de 
hele wereld kaarsen aan. De 
wereld wordt zo letterlijk even 
wat lichter voor mensen die een 
kind verloren. Heb je zelf een 
kind verloren? Of wil je rouwende 
families steunen? Steek dan ook 
een kaarsje aan en herdenk samen 
met ons ieder overleden kind.

Reisverslag fietstrekking 

The Great Divide 

Donderdag 15 december 
20.00 uur
Organisator: De Brug 
Zaal: tuinpaviljoen – 
Hauwerstraat 3A
Inschrijven: niet nodig  
Afgelopen lente fietsten 
Maarten, Stijn en Tom een 
stuk van the Great Divide 
Mountainbike Route. Het 
onverharde pad in de Verenigde 
Staten dat de ruggengraat van 
de Rocky Mountains overspant 
en hen van New Mexico over 
Colorado en Wyoming naar 
Idaho bracht. Zij doen hun 
reisverslag en vertellen hoe zij 
zich hierop voorbereid hebben.  

Aperitiefconcert met

‘The Friends Connection’

zondag 18 december 
11.00 uur concert (10.30 
uur deuren open, 12.00 
uur apero-time) 
Organisator: De Brug

Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: 5 euro
Inschrijven: niet nodig 
Verwacht je aan een 
ontspannend, sfeervol en 
gevarieerd programma met het 
combo The Friends Connection. 
Roland Annys, Wilfried Deroo, 
Eric Janssens, Arlette Lambin en 
Marc Lamoot vormen een uniek 
ensemble. Dwarsfluit, basgitaar, 
gitaar, zang en drums verbinden 
zich in speciaal geschreven 
arrangementen.

Niet in 
De Brug, 
wel in 
Brugge 

Keukenklets 

maandag 12 september
van 17.30 uur tot 21.30 uur 
Organisator: Dwaalzin, het 
jongerenmerk van deMens.nu
Locatie: Hof van Watervliet, 
Oude Burg 27, 8000 Brugge
Maandelijkse kookavond, waar 
achteraf een gesprek rond 
een vrijzinnig humanistisch 
thema aan gekoppeld wordt. 
Voor jongeren 18-30 die graag 
willen bijleren over verschillende 
culturen, graag koken en graag 
in gesprek gaan. Meer info op 
www.dwaalzin.nu

Leesclub Willemsfonds 

bespreekt ‘De opgang’ van 

Stefan Hertmans

donderdag 22 september
van 14.00 uur tot 15.30 uur
Organisator: Willemsfonds
Locatie: Speelmanskapel, 
Beenhouwersstraat 1-3
Prijs: 5 euro
Inschrijven: brigitte.
vanhoutryve@gmail.com
Een leesclub is zoveel meer 
dan een boek lezen en erover 
praten. Je steekt er niet alleen 
iets van op, literaire passie werkt 
ook aanstekelijk!

Concert Osama Abdulrasol, 

Jahida Wehbe en François 

Taillefer ‘From Babel to Beirut’ 

vrijdag 30 september 
20.00 uur 
Organisator: Willemsfonds
Locatie: De Dijk Brugge 
Sint-Pieters, Blankenbergse 
steenweg 221
Tickets: 18 euro/ 15 euro 
voor Willemsfondsleden - 
enkel in voorverkoop via 
In&Uit Brugge aan de balie 
op ’t Zand 34, open van ma 
tot za 10u tot 17u, zon- en 
feestdagen van 10u tot 
14u, via de website www.
ticketsbrugge.be of via  
T 078 15 20 20, ma-vr 14u 
tot 17u. of  via katrien.
dotselaere@telenet.be en 
bedrag overschrijven op de 
rekening van Willemfonds 
Brugge BE69 4752 1366 8178
Drie topmuzikanten uit de 
Arabische wereld brengen 
een interpretatie van klassieke 
Arabische muziek in een 

 Kijk voor meer info en last minute wijzigingen op www.vrijzinnigbrugge.be
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intiemere setting. Een aanrader! 
Osama Abdulrasol is een Irakese 
componist en qanunspeler. 
Jahida Wehbe is een Libanese 
zangeres die hier zo goed als 
onbekend is, doch in haar land 
een diva. De Canadees François 
Taillefer is een bereisde multi-
percussionist. 

‘Leven en Dood, Anders’

dinsdag 1 november

18.00 uur
Organisator: huisvandeMens, 
YOT, Sint-Trudo, Rouw- 
en Verliescafé Vlaanderen, 
Protestantse gemeenschap, ... 
Locatie: begraafplaats van 
Ver-Assebroek, Pastoor 
Verhaegheplein
Stil staan bij afscheid nemen 
en rouw. Met een interactief 
parcours op de begraafplaats. 
Muziek, poëzie, kunst, 
herdenking of opwarmen 
rond de vuurkorf. Wat je 
verhaal, je verlieservaring of 
je levensbeschouwing ook is: 
iedereen is welkom. Inschrijven 
is niet nodig, wees welkom.

Uitreiking Julius Sabbepenning

 met gastspreekster Lara 

Taveirne 

vrijdag 18 november
20.00 uur 
Organisator: Willemsfonds
Locatie: Atheneum Brugge, 
Sint-Clarastraat 46 

Rouw- en verliescafé 

Vlaanderen: rouw bij 

euthanasie

donderdag 24 november
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. Rouw –en verliescafé
Locatie: Ontmoetingscentrum 
Patria, Kerklaan 37, 
Assebroek
Meer info:  
www.rouwenverliescafe.org

Gegidst bezoek aan de 

tentoonstelling Hugo van der 

Goes 

zaterdag 3 december 
14.00 uur 
Organisator: Willemsfonds
Locatie: Sint-Janshospitaal 
Prijs: 5 euro, toegang 10 euro, 
gratis voor Bruggelingen mits 
voorleggen identiteitskaart. 
Ter plaatse te betalen.
Inschrijven: via katrien.
dotselaere@telenet.be

Vredeslicht 

maandag 19 december 
18.00 uur
Locatie: Magdalenakerk, 
Stalijzerstraat 19, Koningin 
Astridpark 
Het vredeslicht is een 
vlammetje dat elk jaar vanuit 
Palestina via Wenen over heel 
Europa wordt doorgegeven, 
zonder onderweg te doven. 
Dit jaar wordt het in Brugge 
opnieuw door verschillende 
levensbeschouwingen in 
ontvangst genomen met een 
sfeervolle ceremonie. Daarna 
kan je het ophalen op diverse 
verdeelpunten.

Een Brug 
verder 

Lezing Prof. Hendrik Vos 

‘Europa en de wereld’

dinsdag 20 september
20.00 uur
Organisator: Vrijzinnig 
Centrum De Molensteen 
i.s.m. Humanistisch Verbond 
Oostkamp
Locatie: Bovenzaal van 
De Valkaart, Albrecht 
Rodenbachstraat 42, 
Oostkamp

Daguitstap Gent

zaterdag 1 oktober 
Organisator: Willemsfonds
Gegidst bezoek aan 
begraafplaats Campo Santo en 
industriemuseum. Meer info: 
www.willemsfonds.be/brugge

Daguitstap met bus 

zaterdag 22 oktober
Organisator: Willemsfonds
Bezoek ‘musée Matisse’ in 
Le Cateau-Cambrésis en ’le 
Familistère’ van Godin in Guise 
- Noord-Frankrijk. Meer info: 
www.willemsfonds.be/brugge

Daguitstap met bus 

zaterdag 5 november
Organisator: Willemsfonds
Bezoek verjaardagsexpo op 3 
locaties van Belgisch beeldend 



13

ACTIVITEITEN UITGELICHT

kunstenaar José Vermeersch – 
Lendelede/ Rumbeke/ Kortrijk. 
Meer info: www.willemsfonds.
be/brugge

Lezing Prof. Dr. Sven Biscop 

‘Hoe de grootmachten de 

koers van de wereldpolitiek 

bepalen’

dinsdag 8 november
20.00 uur
Organisator: Vrijzinnig 
Centrum De Molensteen 
i.s.m. Humanistisch Verbond 
Oostkamp
Locatie: Bovenzaal van 
De Valkaart, Albrecht 
Rodenbachstraat 42, 
Oostkamp
Meer info: www.
vrijzinnigoostkamp.be

Nacht van de vrijdenker  

filosofiefestival

zaterdag 12 november
Organisator: Geuzenhuis, 
Humanistisch Verbond Gent en 
De Maakbare Mens vzw
Locatie: Kunstencentrum 
Vooruit, Gent 
Meer info: www.
nachtvandevrijdenker.be

Kijk voor meer info en last minute wijzigingen 
op www.vrijzinnigbrugge.be

Knooppuntenbeurs
Infobeurs rond 
zorg, verlies en 
het levenseinde
Donderdag 22 september
Vrijdag 23 september 

De Brug Centrum voor het Vrije denken/huisvandeMens
Hauwerstraat 3A & C, 8000 Brugge 

Deze beurs maakt deel uit van het ‘Knooppuntenfestival’
Bekijk onze andere activiteiten en die van partners op:  
www.brugge.be/knooppuntenfestival

Programma 
Infobeurs 

Donderdag 22 september van 14.00 uur tot 19.00 uur
Vrijdag 23 september van 14.00 uur tot 17.00 uur

 Ontmoet tal van instanties en initiatieven – van kunst tot 
lotgenotengroepen, van onderzoekers tot zorginstellingen.

 Snuister rond in hun aanbod, stel je vragen en ontwar al je 
knopen!

 O.a. 
     • Palliatieve zorg
     • Wilsverklaringen
     • Rouw 
     • Thuis/mantelzorg 
     • Bemiddeling 
     • Lotgenoten 
     • … 

Er is ook een minicinema, een bar en expo ‘Afscheid’.

VRIJE TOEGANG – INSCHRIJVEN NIET NODIG
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Voordrachten 
 Donderdag 14.00 uur
 ‘Verbindend praten over afscheid’ 

Amfora vzw
 Workshop rond het Amfora-gesprek: een 

eindelevensgesprek over diepere gevoelens en 
gedachten, over terugblikken en vooruitkijken. 
Dit gesprek wordt een uitgeschreven verhaal 
dat wordt teruggegeven aan de persoon. Je 
proeft in deze workshop van de 4-daagse 
training tot ‘eindelevensverhalenschrijver’. 

 Donderdag 16.00 uur
 ‘Dichtbij afscheid – zorgen voor iemand 

aan het einde van het leven’ – Akaal
 Wat gebeurt er met iemand op het einde van 

het leven? Hoe verloopt een stervensproces? 
Hoe kan je de ander goed ondersteunen 
terwijl je ook zorg draagt voor jezelf? Wat is 
de rol van een levenseinde doula?  In deze 
sessie krijg je concrete info en tips voor meer 
comfort en minder stress. 

 Donderdag 19.00 uur
 ‘Voorafgaande zorgplanning: praktisch 

aan de slag’ - huisvandeMens
 Wat kan je regelen voor als je het zelf niet 

meer kan zeggen? Wat zijn de opties bij 
dementie? Hoe zit het met orgaandonatie? 
Kan je een behandeling weigeren? Wat zijn 
de regels omtrent euthanasie? 

 We overlopen stap voor stap alle 
wilsverklaringen, hoe je ze juist invult, of/
waar je ze moet registeren, en alle andere 
praktische zaken. Zo kan jij meteen aan de 
slag voor jouw eigen zorgplan!

 Donderdag 20.00 uur
 ‘Voorafgaande zorgplanning: verhalen uit 

de praktijk’ – LEIF (o.v.)
 Wat is palliatieve sedatie? En hoe verschilt 

dat van euthanasie? Wat kan een dokter nog 
voor je doen als je geen behandelingen meer 
wenst? Welke misverstanden komen artsen 
tegen bij patiënten? Een LEIFarts vertelt over 
de laatste levensfase en deelt verhalen uit de 
praktijk.

 Vrijdag 14.00 uur
  ‘Zorgvolmacht’ – meester Stijn Timmerman
 Wat is het verschil tussen een testament, 

een laatste wilsbeschikking en een 
zorgvolmacht? Wat kan er allemaal in een 
zorgvolmacht zitten? Kies je zelf wanneer die 
ingaat? Stijn Timmerman zet alle stappen en 
mogelijkheden glashelder op een rijtje zodat jij 
na afloop precies weet wat een zorgvolmacht 
inhoudt.

DEELNAME GRATIS
INSCHRIJVEN VERPLICHT

brugge@demens.nu of 050 33 59 75
Vormingsattest mogelijk op aanvraag.
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Reeks ‘Civil rights & All that 
jazz’, vrijheidsklanken voor 
Afro-Amerika in 4 delen 
Dinsdagen 8, 15 en 29 november en 6 december 
Deuren 19.00 uur – start lezing 19.30 uur  
Organisator: De Brug i.s.m. Avansa
Zaal: tuinpaviljoen – Hauwerstraat 3A
Prijs: 7 euro, vooraf over te schrijven op  BE76 0682 1783 0095 van De Brug of ADD
Inschrijven: wenselijk maar niet verplicht via martijn.de.coster@telenet.be 

Chris Vervaet, de  wandelende muziekencyclopedie 
van Brugge, neemt ons aan de hand van 
luisterfragmenten en historische duiding mee op een 
muzikale reis die de link tussen muziek en politieke 
ontvoogding blootlegt. 

De civil rights movement haalde tussen de jaren 1954-
1965 juridische en wetgevende overwinningen die 
de U.S.A. politiek en sociaal door mekaar schudde. 
Wereldwijd ging er aandacht naar dit breekpunt voor 
de Afro-Amerikanen, hun leiders, hun organisaties, 
hun weg naar vrijheid tegenin blanke suprematie. 

Ook muziek evolueerde daarbij, nam deel en stond 
vaak in de frontlinie van de ontvoogdingsstrijd. 
Er is een lange ontwikkeling doorheen slavernij, 
segregatie, racisme en voorbij Black Lives Matter. De 
U.S.A. zit met een diep ingeworteld structureel wit/
zwart probleem sinds haar ontstaan als republiek.

In de ongelijkheid stond het zoeken naar openingen 
via strategie, respect, creativiteit en activisme cruciaal. 
Voortbeweging in jazz en aanverwante muziek zijn 
ook het resultaat voor mannen en vrouwen om 
cultureel, sociaal economisch en persoonlijk succes 
te boeken die grenzen verlegt voor de zwarte mens.

In de stroomversnelling van de jaren 50/60 waren er 
Martin Luther King jr., Malcolm X, Fannie Lou Hamer, 
Angela Davis,...Maar tijdens deze 4 avonden is 
jazz het uitgangspunt. ‘The Power of Black Music’.  
Actie met Dizzy Gillespie, Charles Mingus, Marian 
Anderson, Aretha Franklin,…

Muzikale expressie is de vroegste uitdrukking van 
vrijheid geweest voor de slaven. Gospel/Jazz/Soul/

Hiphop hebben met trots de wereld veroverd als 
culturele erfgoed van de VS.

De inhoud per avond:

deel 1: van slaaf voor en ‘na’ een burgeroorlog tot 
WO II / muziek een gezicht geven en de jazz age / het 
bevorderen van zelfredzaam- en fierheid. 

deel 2 & 3: de jaren 50-70 - een collectieve 
emancipatiestrijd op veel fronten met grote 
tegenkantingen / ontmanteling van de 
wanverhoudingen met blanke overmacht groeien 
forser / zwarte muziek met wereldwijde impact 
brengt aandacht voor protest.

deel 4: de strijd gaat door, soms zonder geweld en 
soms zeer agressief - in diverse muziek waar vrouwen 
ook al meer ruimte hebben / zonder censuur 
benoemen jazzmusici een bloedig verleden en 
rappers portretteren de harde actualiteit.



contact
De Brug, Centrum voor het vrije 
Denken 
Hauwerstraat 3A I 8000 Brugge
E info@vrijzinnigbrugge.be
T 0495 71 36 27
www.vrijzinnigbrugge.be

huisvandeMens
Hauwerstraat 3C I 8000 Brugge
E brugge@deMens.nu
T 050 33 59 75
www.demens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Humanistisch Verbond 
HV Ouders Brugge
E info@ovmbrugge.be
www.ovmbrugge.be

HV Brugge 2
E eliro@telenet.be
T 050 37 55 34

HV Brugge 3
T 050 35 10 86

www.humanistischverbond.be

BRUGGE
Willemsfonds BRUGGE 
E katrien.dotselaere@telenet.be
T 0477 59 17 94
www.willemsfonds.be/brugge

Vermeylenfonds
verbinden verbreden verdiepen

Vermeylenfonds Brugge
E j.ducazu@scarlet.be
T 050 35 94 39
www.vermeylenfonds.be

Mensen en Wetenschap 
(voorheen UPV)
E upv@vub.be
T 02 614 82 20
http://mensenenwetenschap.
humanistischverbond.be

Centrum voor Geboorte-
regeling en Seksuele 
Opvoeding Brugge (CGSO)
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge 
E info@cgso.be
T 050 33 69 70
www.cgso.be

SOS Nuchterheid
T 0477 37 38 65
www.sosnuchterheid.org

Vrienden van het GO! Brugge
E vriendengo@gmail.com
T 059 50 41 81
www.vriendengo.be

Stichting voor Morele Bijstand 
aan Gevangenen (SMBG) 
T 0494 05 34 81
www.smbg-famd.be

Morele Bijstand Ziekenhuizen  I  woon- en 
zorgcentra (SMB)
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand: 
huisvandeMens

• Campus Sint-Jan
 SFX en de Palliatieve zorgeenheid ‘De Vlinder’
 Marieke Denolf en Chantal Wittebolle
 E marieke.denolf@azsintjan.be
 E chantal.wittebolle@azsintjan.be
 T 050 45 27 95

• Campus SFX en de Palliatieve Zorgeenheid 
‘De Vlinder’ 

 Chantal Wittebolle 
 E chantal.wittebolle@azsintjan.be
 T 050 45 16 85

• WZC De Vliedberg en Van Zuylen 
 Inke Herssens
 E inke.herssens@mintus.be
 T 0471 55 09 85

• WZC Minnewater I Het Hallenhuis
 Ten Boomgaarde I Zeven Torentjes I  Ter Potterie
 Nicolas Vermoortele
 E nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be
 T 0478 52 28 67
 www.ikwilpraten.be

PARTNER
ORGANISATIE

Levenseinde Informatieforum 
(LEIF) West-Vlaanderen
Koningin Elisabethlaan 92
8000 Brugge
E info@leifwestvlaanderen.be
T 050 34 07 36
www.leifwestvlaanderen.be

BRUGSE 
VRIJZINNIGE 
ORGANISATIES 


