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Je kosteloos abonneren
op deze programmabrochure?

Mail naar info@vrijzinnigbrugge.be en geef je
naam, adres en emailadres door. De brochure
wordt 2 maal per jaar verspreid, tijdens de 3e week
van augustus en de 3e week van december.
Je abonneren op de maandelijkse digitale nieuwsbrief van vrijzinnig Brugge?
Surf naar www.vrijzinnigbrugge.be.
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 (film)projectoren en schermen, een
geluidsinstallatie, micro’s, zaalmeubilair, ... alles om
jouw activiteit tot een succes te maken.

De Brug, Centrum voor het Vrije Denken (het
voormalig Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug)
en het HuisvandeMens Brugge hebben
sinds kort een nieuwe stek in de Hauwerstraat 3A en 3C, op het Beursplein.
De Brug verenigt de Brugse vrijzinnige verenigingen in een los samenwerkingsverband. Informatie over deze organisaties vind
je op de achterzijde van deze brochure.
Het huisvandeMens werkt voor jou graag
een persoonlijke plechtigheid uit wanneer je
gaat trouwen, er een baby op komst is of bij
het afscheid van een dierbare. Heb je vragen
over de mogelijkheden bij het levenseinde
dan geven wij je informatie en helpen je om
de wilsverklaringen in te vullen. We begeleiden ook bij rouw en zijn open elke weekdag
van 9.00 uur tot 16.30 uur en op afspraak.
Ons huis is gastvrij. Iedereen die een zinvolle invulling wil geven aan zijn of haar leven
is welkom bij ons. We vertrekken vanuit de
mens als eigen zingever en verdedigen het
recht op vrije meningsuiting en het zelfbeschikkingsrecht, ruimer: alle mensenrechten.
Dankzij verenigde krachten kunnen wij je
een rijk gevuld programma presenteren voor
het najaar 2019. Het scala omhelst zowel
inhoudelijke activiteiten als culturele en
culinaire activiteiten, met als toemaatje een
yogalessenreeks. Kijk of je je gading vindt,
we heten je alvast welkom!
William Pharasyn

voorzitter De Brug, Centrum voor het Vrije Denken
v.u. William Pharasyn
Beelshoek 16 - 8770 Ingelmunster

Els Goderis

directeur huisvandeMens West-Vlaanderen

ACTIVITEITEN

in De Brug
ADRESGEGEVENS ZALEN

Tuinpaviljoen: Hauwerstraat 3A - 8000 Brugge
Hoofdgebouw: Hauwerstraat 3C - 8000 Brugge

09september
Brunch en kunstveiling
ten voordele van Oxfam

zondag 1 september
11.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 25
Inschrijven: fc.debrug@
hotmail.com - uiterlijk op
zondag 25 augustus
Oxfam zet zich in voor
ontwikkelingssamenwerking,
gaat ter plaatse bij rampen en
helpt plaatselijke organisaties op
lange termijn. Met de opbrengst
van dit event kunnen we
steunen! Kok Jeroen Borglevens
(Robuusk) verzorgt het menu.
We veilen kunstwerken van
o.m. Peter Jonckheere, Jan
Verhaeghe, Daniël Dehulster,
Sammy Roelant, Rudy Petit,
Frank
Vanden
Broucke,
Karel Goegebeur, Christophe
Muylaert, Vik de Raeymaeker,
Raven Lamoot en Jo Geysen.
Je kan ook bieden op een
huiskamerconcert door het
combo The Friends Connection.
Menu: zie www.vrijzinnigbrugge.
be

Film ‘Magnolia’ ingeleid
door Frank Gevaert

woensdag 4 september
19.30 uur - onthaal vanaf
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 2
Inschrijven: niet nodig
Magnolia is een Amerikaanse
dramafilm uit 1999, geschreven
en geregisseerd door Paul
Thomas Anderson. Met Tom
Cruise, Philip Seymour Hoffman
en Julianne Moore. De film
sleepte meer dan 15 filmprijzen
in de wacht. Magnolia verweeft
de levens van 9 personages die
in San Fernando Valley, Californië
leven. De personages worden
apart behandeld maar zijn met
elkaar verbonden. De karakters
ervaren negatieve momenten in
hun leven en uiteindelijk draait
het in de film om vergeving. Ook
loopt het thema ‘toeval’ als een
rode draad door de film.

Samen zingen met No Notes

donderdag 5 september
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven: niet nodig,
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info via nonotesbrugge@
gmail.com - 0498 48
27 16 - 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!

Artist talk met Guy
Slabbinck met vertoning
kunstdocumentaire Standby
Painter

woensdag 11 september
20.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
Bildnis
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
Guy Slabbinck exposeerde
samen met Amir Yatziv in
het Wroclaw Museum in
Polen. De aanleiding was de
kunstdocumentaire
‘Standby
Painter’ die beide kunstenaars

ACTIVITEITEN
maakten over de diefstal in
2000 van het schilderij ‘La
plage de Pourville’ van Claude
Monet uit het National Museum
in Poznan. Deze diefstal werd
het voorwendsel om een
nieuw verhaal te vertellen
over de reïnterpretatie van het
onschuldig
impressionistisch
meesterwerk dat gebrandmerkt
wordt
door
gewelddaad,
bezitsdrang en mysterie. Na een
inleiding door Guy vertonen we
de documentaire, gevolgd door
een Q&A. Schilderijen zoals de
replica van Monet zullen als
extra dienen.

Concert Superior Dance Band

vrijdag 13 september
20.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 10, leden van de
Superior Dance Band betalen
€5
Inschrijven: niet nodig
De Superior Dance Band komt
uit het Kortrijkse. Ze spelen
New Orleans Jazz maar laten
ook alle mogelijke daarmee
verwante muziekvormen (blues,
swing, gospel) ruimschoots
aan bod komen. Een kleine
dansruimte wordt voorzien voor
de liefhebbers van het genre.
Met Dan Vercruysse (trompet,
leader), Kurt Vandendriessche

(klarinet, sax), Ivan Couttenier
(drums, vocals), Remi Claeysse
(piano) en Rudi Maeyaert
(bas).
Meer
info:
www.
superiordanceband.be
Bruggenbouwers:
Brigitte Herremans

zondag 15 september
11.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
Vormingplus
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
De
lezingencyclus
‘Bruggenbouwers’
geeft
een
forum
aan
experten
die een positief alternatief
bieden
voor
polarisering,
onverdraagzaamheid
en
verzuring.
Als
brugfiguren
inspireren ze om verbindend
te werken. Brigitte Herremans
studeerde Oosterse Talen en
Culturen en Internationale Politiek.
Vanuit een rechtenbenadering
doet ze beleidsbeïnvloeding en
sensibilisering over het IsraëlischPalestijns conflict. Literatuur is
voor haar steeds een sterke
voedingsbodem geweest en
is een inspiratiebron voor haar
mensenrechtenactivisme.
Ze
pleit dat literatuur een wapen is
in de strijd voor mensenrechten.
Woorden verbinden vreemden,
ze bouwen bruggen tussen
mensen die vaak mijlenver van
elkaar afstaan.
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Lessenreeks duurzame
ontwikkeling en
klimaatverandering
Les 1: Wat is duurzame
ontwikkeling?

maandag 16 september
14.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m. UPV
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5 per les met korting
naar € 2 voor leden van UPV,
studenten en jongeren tot 25
jaar
Inschrijven: tijdig via UPV vzw
- via de website http://upv.
vub.ac.be/ of per mail naar
upv@vub.be met vermelding
van voornaam, naam,
mailadres, telefoonnummer
en code nj19 kl1
1e les in een reeks van 10. Gezien
de huidige ontwikkelingen rond
de verschillende thema’s zijn
deze lessen bijzonder relevant
en tegelijk bewustmakend.
Lesgever Bernard Mazijn is
expert ter zake. Hij is o.m.
gastdocent aan de UGent. In
de eerste les wordt ingegaan
op historiek en begrippenkader.
Vormingsattest te bekomen ter
plaatse.

Samen zingen met No Notes

woensdag 18 september
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

ACTIVITEITEN
Lezing ‘Tijdig nadenken en
plannen omtrent waardige
levenseindezorg’

donderdag 19 september
19.00 uur
Organisator: LEIF
(Levenseinde Informatieforum)
West-Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Bij 1 op 2 mensen wordt de
stervensfase beïnvloed door
medische
handelingen
of
beslissingen. 4 op 10 komt
daarbij met palliatieve zorg in
aanraking. Welke zorg wil je
zelf als toekomstige patiënt?
Wat zijn je rechten als patiënt?
Wanneer is euthanasie mogelijk?
Wat bij wilsonbekwaamheid?
Wat
zijn
voorafgaandelijke
wilsverklaringen?
Op
deze
voordracht
ontvang
je
hieromtrent correcte informatie
en kan je met je vragen terecht.
En, haal vooraf alvast het
LEIFplan bij je apotheek.

Boardgames

vrijdag 20 september
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
het Mobiel Spellen Team van
Begeleidingscentrum Het Anker
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Samen bordspellen ontdekken
en spelen. Je kan in groep
deelnemen
of
individueel.
We beschikken over diverse
boardgames. Van de meest
strategische doordenkers tot
luchtige partygames. Alle spellen

worden uiteraard uitgelegd. We
richten ons met deze activiteit
vooral tot studenten en jongeren
tot 25 jaar maar iedereen is
welkom!
Lazy Sunday met
The Friends Connection

zondag 22 september
11.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig

Het combo ‘The Friends
Connection’ brengt feel good
music. Een mengeling van pop
songs, chansons, standards en
jazzy uptempo nummers. Hun
aanstekelijke vertolking zal je
vast bekoren. Met Arlette Lambin
en Chris Marchand (vocals),
Roland Annys (dwarsfluit), Eric
Janssens (gitaar), Wilfried Deroo
(basgitaar) en Marc Lamoot
(percussie). Na dit luisterconcert
van ± 50 minuten is er tijd voor
ontmoeting bij een glaasje
aperitief en een borrelhapje,
aansluitend is er mogelijkheid
om te lunchen in De Brug (op
inschrijving).
Zondagslunch ‘Take it easy’

zondag 22 september
12.30 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 15
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Inschrijven: fc.debrug@
hotmail.com - uiterlijk op
woensdag 18 september
Niet zelf thuis je potje koken
na een deugddoend concertje.
De 4e zondag van de maand
blijf je gezellig tafelen met een
eenvoudige lunch. Op het menu
staat verse zalm op spinazie met
Hollandaise en puree. Betaling
door overschrijving vooraf op
het reknr van De Brug: BE76
0682 1783 0095.

Profundo Brugge

zondag 22 september
13.30 tot 17.00 uur
Organisator: Orbit
vzw i.s.m. religieuze en
levensbeschouwelijke
gemeenschappen en stad Brugge
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: wenselijk maar
niet noodzakelijk, info volgt
via www.vrijzinnigbrugge.be
Het project Profundo brengt
verschillende gemeenschappen
samen
om
krachten
te
bundelen en van elkaar te
leren. Het 1e initiatief van het
Brugse overlegplatform is een
wandeling
langs
religieuze
of
levensbeschouwelijke
plaatsen.
We
bezoeken
het
huisvandeMens,
de
protestantse en anglicaanse
kerk en de boeddhisten. Zij
laten ons ontdekken wat eigen
is aan hun traditie en visie, met
ruimte tot vraagstelling. De
wandeling start en eindigt bij het
huisvandeMens. Van 17.00 tot
18.00 uur is er een slotconcert
met muziek uit verschillende
tradities en levensovertuigingen.

ACTIVITEITEN

Toen en nu: gelijke rechten

informatie te grabbel. Maar aan
wie? En nog belangrijker: welke
ingrijpende gevolgen heeft dit?
Je verneemt het van gastspreker
Koen De Brabander. We richten
ons met deze activiteit vooral op
jongeren en hun ouders maar
iedereen is welkom!

en zelfbeschikkingsrecht

donderdag 26 september
14.00 uur
Organisator: De Brug, Centrum
voor het Vrije Denken & het
Centrum voor Academische en
Vrijzinnige Archieven (CAVA)
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Interactieve zoektocht naar
mijlpalen van het vrijzinnig
humanisme via het pop-up
archief van CAVA. Aan de hand
van bijzondere tijdsdocumenten,
fragmenten van Lichtpunt en
sprekende objecten herbeleven
we het allemaal. Ga gerust
mee in debat over onze
maatschappelijke strijdpunten.
We richten ons met deze
activiteit vooral op 55-plussers
maar iedereen is welkom!

Lezing ‘Sociale media en
het levensbelang van privacy’

vrijdag 27 september
20.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Privacy is het meest bedreigde
mensenrecht van deze tijd.
En toch gooien wij - vaak met
plezier - onze meest intieme

Lezing ‘De Verlichting is van
iedereen. Het revolutionaire
vrijdenken van Spinoza.’
door Sonja Lavaert

zondag 29 september
11.00 uur
Organisator: Willemsfonds
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
Spinoza ligt aan de basis
van het programma van de
Verlichting en onze moderne
ideeën over democratie. Hij
stelt radicaal het (bij)geloof in
vraag, breekt vooroordelen af
en ontmaskert taalmisbruik die
kennis verhinderen en mensen
onvrij maken. Mensen zijn
echter medeplichtig aan hun
onvrijheid en moeten zichzelf
emanciperen tot autonome
wezens, is de boodschap. Er is
geen gelijkheid zonder vrijheid,
geen vrijheid zonder gelijkheid
is de simpele basisidee waarop
hij zijn kritische filosofie bouwt.
Sonja Lavaert is docent aan
de VUB en auteur van Het
perspectief van de multitude.

Film ‘Una Giornata Particolare’
ingeleid door Lara Taveirne

woensdag 2 oktober
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19.30 uur
onthaal vanaf 19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 2
Inschrijven: niet nodig
Una giornata particolare is een
Italiaanse speelfilm uit 1977
onder regie van Ettore Scola.
De hoofdrollen worden vertolkt
door Sophia Loren, Marcello
Mastroianni en John Vernon.
De film won een 7-tal prijzen.
Achtergrond van de film is het
bezoek dat Adolf Hitler in mei
1938 brengt aan zijn Italiaanse
bondgenoot Benito Mussolini.
Aan het begin van de film
worden documentairebeelden
getoond van de aankomst per
trein van Hitler op Stazione
Ostiense te Rome. De film zelf
speelt zich af op 6 mei 1938, de
dag van de grote parade.

Samen zingen met No Notes

donderdag 3 oktober
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

Congres ‘Expressing humanist
values’: lezingen Hans Alma
en Christophe Busch

vrijdag 4 oktober +
zaterdag 5 oktober
Organisator: European
Humanist Professionals (EHP)
Zaal: tuinpaviljoen
Uur/Prijs/Inschrijven:

ACTIVITEITEN
info volgt via www.
vrijzinnigbrugge.be
Hans
Alma,
hoogleraar
psychologie en zingeving aan
de Universiteit voor Humanistiek
en auteur van ‘De kunst van het
samenleven, een pleidooi voor
een pluralistisch humanisme’
brengt op vrijdag een lezing
(in het Engels). Tegen de
achtergrond van vragen rond
migratie en klimaatverandering
doet zij een voorstel voor een
pluralistisch humanisme dat de
mens als partner ziet van andere
levensvormen.
Christophe
Busch, criminoloog, algemeen
directeur van Kazerne Dossin
en expert dadergedrag bij
collectief geweld, brengt op
zaterdagvoormiddag een lezing.

De
lezingencyclus
‘Bruggenbouwers’
geeft
een forum aan experten
die een positief alternatief
bieden
voor
polarisering,
onverdraagzaamheid
en
verzuring.
Als
brugfiguren
inspireren ze om verbindend
te werken. Christophe Busch
is
criminoloog,
algemeen
directeur van Kazerne Dossin
en expert dadergedrag bij
collectief geweld. Hij begrijpt
als geen ander de dynamiek
van groeiende verdeeldheid. In
deze voordracht legt hij uit hoe
verschillen kunnen uitgroeien tot
een onoverbrugbare kloof, en
wat je daar tegenin kan brengen.
Een racistische opmerking, een
grove mop aan de toog - jij leert
hoe je constructief kan reageren!

Boardgames

zaterdag 12 oktober
17.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
het Mobiel Spellen Team van
Begeleidingscentrum Het Anker
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig inhoud: zie eerder in kalender
(20/9)

Bruggenbouwers:
Christophe Busch

zondag 13 oktober
11.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
Vormingplus
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig

gastdocent aan de UGent. Het
(eco-) systeemdenken wordt
geïllustreerd o.a. aan de hand
van verschillende voorbeelden.
Vormingsattest te bekomen ter
plaatse.
Samen zingen met No Notes

woensdag 16 oktober
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven: niet nodig,
info via nonotesbrugge@
gmail.com - 0498 48
27 16 - facebook.com/
NoNotesBrugge Inhoud: zie
eerder in kalender

Lezing ‘Hoe het brein
Lessenreeks duurzame

bewustzijn creëert’ door

ontwikkeling en

dr. Ludo Vanopdenbosch

klimaatverandering
Les 2: (Eco-)systeem denken

maandag 14 oktober
14.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m. UPV
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5 per les met korting
naar € 2 voor leden van UPV,
studenten en jongeren tot 25
jaar
Inschrijven: zie eerder in
kalender en op blz 15 - code
nj19 kl2
2e les in een reeks van 10. Gezien
de huidige ontwikkelingen rond
de verschillende thema’s zijn
deze lessen bijzonder relevant
en tegelijk bewustmakend.
Lesgever Bernard Mazijn is
expert ter zake. Hij is o.m.
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donderdag 17 oktober
19.00 uur
Organisator: LEIF
(Levenseinde Informatieforum)
West-Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Door het bestuderen van
stoornissen in het bewustzijn
hebben we veel geleerd over
hoe het normale bewustzijn
ontstaat in de hersenen.
Dr.
Ludo
Vanopdenbosch,
neuroloog en palliatief arts
in AZ Sint Jan Brugge, geeft
vanuit
zijn
praktijkervaring
met
comapatiënten
een
inzicht in de huidige kennis
van de neurowetenschap van

ACTIVITEITEN
bewustzijn.
Euthanasie
bij
onomkeerbare coma wordt
medisch, ethisch en juridisch
uitgelegd.
Poëzieavond met
Het Venijnig Gebroed
thema klimaatverandering
en bedreigde biodiversiteit

woensdag 23 oktober
20.00 uur
Organisator: Willemsfonds
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 8
Inschrijven: katrien.
dotselaere@telenet.be
0477 59 17 94
De dichters brengen tijdens
deze poëzieavond in De Brug
teksten over klimaatverandering
en de bedreigde biodiversiteit.
Christophe Ywaska aka teleferick
zorgt voor soundscape en
beeld bij de performances. Het
dichterscollectief Het Venijnig
Gebroed (Denis Vercruysse,
Albrecht B Doemlicht, Jan
Wijffels en Frederik Lucien
De Laere) bewandelt niet de
rechtlijnige, kortste weg tussen
twee punten, maar het grillige
parcours van het labo, waar
ze gewapend met een lach
en een traan en op geheel
onverstoorbare wijze sleutelen
aan hun poëzie.

Prijs: € 5
Inschrijven: brugge@deMens.
nu - 050 33 59 75
In deze vorming heeft Heidi
Deboosere
aandacht
voor
koppige kinderen, voor kinderen
die slaan, bijten of vechten
maar ook voor stille en flinke
kinderen. We bekijken hoe
kinderen zich goed kunnen
voelen, zonder dat ze altijd hun
zin krijgen. Want als je beter
begrijpt hoe je kind denkt en
voelt, kan je het ook makkelijker
ondersteunen. Voor ouders
en begeleiders van kleuters en
lagere schoolkinderen.

Potpourri d’amis: Voz Latina

maandag 4 november
om 19.30 uur
Organisator: huisvandeMens
i.s.m. FMDO
Zaal: hoofdgebouw 2e
verdieping
Prijs: gratis
Inschrijven: brugge@demens.
nu - 050 33 59 75
We laten je kennismaken met
een andere gemeenschap, een
andere cultuur. Waar zitten de
raakvlakken en wat kunnen wij
van elkaar leren? Meer info:
www.vrijzinnigbrugge.be

Film ‘Le salaire de la peur’
ingeleid door Maarten Melon

Groot worden doen ze vanzelf,
luisteren niet altijd door Heidi Deboosere

donderdag 24 oktober
19.30 uur tot 21.30 uur
Organisator: huisvandeMens
Zaal: tuinpaviljoen

woensdag 6 november
19.30 uur - onthaal vanaf
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 2
Inschrijven: niet nodig
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Le salaire de la peur (Het loon van
de angst) is een veelgeprezen
Franse dramafilm uit 1953, die
de internationale doorbraak
van acteur Yves Montand
betekende. De film wordt
gezien als een stijlvoorbeeld op
het gebied van de spannende
films en was een van de eerste
moderne actiefilms. Hij won de
hoofdprijs op het filmfestival
van Cannes en werd bij de
Bafta-awards tot beste film
uitgeroepen. De film gaat over
4 mannen die 2 vrachtwagens
met nitroglycerine vanuit een
dorp in Zuid-Amerika naar een
brandende oliebron moeten
brengen.
Samen zingen met No Notes

donderdag 7 november
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

Boardgames

vrijdag 8 november
19.30 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
het Mobiel Spellen Team van
Begeleidingscentrum Het Anker
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
- inhoud: zie eerder in
kalender.

Bruggenbouwers:
Patrick Loobuyck

ACTIVITEITEN
zondag 10 november
11.00 uur
Organisator: Willemsfonds
i.s.m. Vormingplus
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: 5 euro
Inschrijven: niet nodig
De
lezingencyclus
‘Bruggenbouwers’
geeft
een forum aan experten
die een positief alternatief
bieden
voor
polarisering,
onverdraagzaamheid
en
verzuring.
Als
brugfiguren
inspireren
ze
om
verbindend
te
werken.
Godsdienstwetenschapper en
moraalfilosoof Patrick Loobuyck
is een belangrijke stem in het
publieke debat. Zijn stukken
verschijnen o.a. in Knack, De
Standaard, De Morgen en
schuwen de controverse niet.
Geen hokjesdenken voor deze
man! Hij maakt ons wegwijs in
de discussie over atheïsme,
religie, humanisme en gedeelde
waarden.

Lezing ‘Tijdig nadenken
en plannen omtrent waardige
levenseindezorg’

donderdag 14 november
19.00 uur
Organisator: LEIF
(Levenseinde Informatieforum)
West-Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Bij 1 op 2 mensen wordt de
stervensfase beïnvloed door
medische
handelingen
of
beslissingen. 4 op 10 komt
daarbij met palliatieve zorg in

aanraking. Welke zorg wil je
zelf als toekomstige patiënt?
Wat zijn je rechten als patiënt?
Wanneer is euthanasie mogelijk?
Wat bij wilsonbekwaamheid?
Wat
zijn
voorafgaandelijke
wilsverklaringen?
Op
deze
voordracht ontvang je hieromtrent
correcte informatie en kan je met
je vragen terecht. En, haal vooraf
alvast het LEIFplan bij je apotheek.

Jazz in stijl: Sitting Horns

zondag 17 november
17.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen

Nascholing ‘Kriebels in je buik’
Het belang van relationele
en seksuele vorming in
het lager onderwijs

vrijdag 15 november
09.30 tot 16.00 uur
Organisator: Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele
Opvoeding (CGSO)
Zaal: tuinpaviljoen en
hoofdgebouw gelijkvloers
Prijs: € 30/deelnemer incl.
broodjeslunch, koffie/thee/
water
Inschrijven: info@cgso.be
(max. 50 deelnemers)
Speciaal
voor
zorgen
onderwijsprofessionals
uit
het bijzonder én regulier lager
onderwijs
organiseert
het
CGSO in samenwerking met
Sensoa
deze
inspirerende
nascholingsdag rond relationele
vorming.
Programma:
de
seksuele
ontwikkeling
van
jonge kinderen, spreken over
seks en relaties, omgaan met
grensoverschrijdend
gedrag.
Tijdens de workshops in de
namiddag werken we met
lespakketten, spelmaterialen en
beeldmateriaal voor het regulier
of bijzonder lager onderwijs.
Meer informatie: www.cgso.be
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Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
Van Daniël Dehulster, ook
bekend als ‘Jazzy Daniël’,
mogen we een mooie jazzprogrammatie
verwachten!
Tussen
1983
en
2004
passeerden jazz grootheden
én het kruim van de Belgische
jazz de revue in Daniël’s café
De Versteende Nacht in de
Langestraat. Hij deed het toen
met plezier en volle overgave
en slaat nu voor De Brug de
vleugels terug uit. Met vaste
drummer Kobe Gregoir. Kom en
geniet van de composities van
de ‘Sitting Horns’: 3 blazers,
begeleid door contrabas en
drums.

Lessenreeks duurzame
ontwikkeling en
klimaatverandering
Les 3: Aspecten van het
wereldwijde energievraagstuk

maandag 18 november
14.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
UPV
Zaal: tuinpaviljoen

ACTIVITEITEN
Prijs: 5 euro per les met
korting naar 2 euro voor
leden van UPV, studenten en
jongeren tot 25 jaar
Inschrijven: zie eerder in
kalender en op blz 15 - code
nj19 kl3
3e les in een reeks van 10. Gezien
de huidige ontwikkelingen rond
de verschillende thema’s zijn
deze lessen bijzonder relevant
en tegelijk bewustmakend.
Lesgever
Bernard
Mazijn
is expert ter zake. Het
energie- en klimaatsysteem
worden
uitgediept.
Hierbij
wordt de uitdaging van het
energievraagstuk van naderbij
bekeken. Vormingsattest te
bekomen ter plaatse.

Samen zingen met No Notes

woensdag 20 november
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

Een persoonlijke ontmoeting
met een vluchteling die in ons
land terecht kwam op zoek naar
een betere toekomst. Luister
naar zijn beklijvend relaas.
Breng een ijsbreker mee, een
foto uit je eigen levensverhaal
en dompel je even onder in een
andere realiteit.
Workshop: Het Sensoa
Vlaggensysteem

donderdag 28 november
9.30 tot 16.00 uur
Organisator: Centrum voor
Geboorteregeling en Seksuele
Opvoeding (CGSO)
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 95/deelnemer incl.
syllabus, broodjeslunch,
koffie/thee/water
Inschrijven: info@cgso.be
Seksueel grensoverschrijdend
gedrag leren inschatten en
gepast reageren. Vorming voor
onderwijs- en zorgprofessionals
uit het lager, bijzonder en
secundair onderwijs, bijzondere
jeugdzorg, jeugdwerkers. Meer
info via www.cgso.be

Aan tafel met …

Film ‘Il Gattopardo’

een nieuwkomer

ingeleid door Sammy Roelant

donderdag 28 november
14.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: hoofdgebouw
gelijkvloers
Prijs: € 3
Inschrijven: brugge@deMens.
nu - 050 33 59 75 (Maximaal
25 deelnemers)

Giuseppe Tomasi di Lampedusa.
De film beschrijft in Technicolorbeelden het machtsverval van
een
aristocratische
familie
op Sicilië gedurende de jaren
1861-1863, tijdens de Italiaanse
nationalistische
revolutie
waarvan Giuseppe Garibaldi de
voorman was. De hoofdrollen
worden vertolkt door Burt
Lancaster, Claudia Cardinale en
Alain Delon.

woensdag 4 december
19.30 uur - onthaal vanaf
19.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 2
Inschrijven: niet nodig
Il gattopardo is een film uit 1963
van de Italiaanse regisseur
Luchino Visconti, gebaseerd
op de gelijknamige roman van
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Samen zingen met No Notes

donderdag 5 december
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen Hauwerstraat 3A
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

Lopen voor LEIF - Kerstloop
Brugge

vrijdag 6 december
20.00 uur
Organisator: LEIF
(Levenseinde Informatieforum)
West-Vlaanderen
Zaal: tuinpaviljoen of
hoofdgebouw
Prijs: € 12 euro
Inschrijven: lieve.decuyper@
demens.nu - 0479 26 91 73
Zoals voorbije jaren zoeken we
een aantal sportievelingen die
deze wedstrijd speciaal voor
LEIF West-Vlaanderen willen
meelopen, met een LEIFhesje,
om LEIF te steunen en meer
zichtbaarheid te geven. Trek dus
die loopschoenen aan en doe

ACTIVITEITEN
mee! We komen vooraf en nadien
samen als groep. LEIFlopers
dienen het inschrijvingsgeld te
storten op het reknr van LEIF
West-Vlaanderen: BE44 0016
8405 0645.
Meer info:
www.leifwestvlaanderen.be
Wereldlichtjesdag in Brugge

zondag 8 december
19.00 uur
Organisator: huisvandeMens
i.s.m. partners
Zaal: tuinpaviljoen
locatie onder voobehoud!
Op wereldlichtjesdag klokslag
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. Meer info:
www.vrijzinnigbrugge.be
Schrijfmarathon gevolgd
door de film ‘Z’

dinsdag 10 december
19.30 uur (aanvang film)
Organisator: De Brug i.s.m.
Amnesty International
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 2
Inschrijven: niet nodig
10 december is de dag van
de mensenrechten. Om de
mensenrechten te belichten
programmeren
wij
i.s.m.
Amnesty
International
een
schrijfmarathon gevolgd door
een vertoning van de film ‘Z’,

een Frans-Algerijnse politieke
thriller uit 1969 onder regie
van Costa-Gavras. Kijk voor
praktische
informatie
over
de schrijfmarathon op www.
vrijzinnigbrugge.be
Concert Superior Dance Band

vrijdag 13 december
20.00 uur

Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 10, leden van de
Superior Dance Band betalen
€5
Inschrijven: niet nodig
De Superior Dance Band komt
uit het Kortrijkse. Ze spelen
New Orleans Jazz maar laten
ook alle mogelijke daarmee
verwante muziekvormen (blues,
swing, gospel) ruimschoots
aan bod komen. Een kleine
dansruimte wordt voorzien voor
de liefhebbers van het genre.
Met Dan Vercruysse (trompet,
leader), Kurt Vandendriessche
(klarinet, sax), Ivan Couttenier
(drums, vocals), Remi Claeysse
(piano) en Rudi Maeyaert
(bas).
Meer
info:
www.
superiordanceband.be
Bruggenbouwers:
Cherif El Farri

zondag 15 december
11.00 uur
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Organisator: De Brug i.s.m.
Vormingplus
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
De
lezingencyclus
‘Bruggenbouwers’
geeft
een forum aan experten
die een positief alternatief
bieden
voor
polarisering,
onverdraagzaamheid
en
verzuring.
Als
brugfiguren
inspireren ze om verbindend
te werken. Cherif El Farri is
dialoogcoach,
islamkenner
en
deradicaliseringsexpert.
Hij spreekt klare taal over de
geschiedenis en inhoud van de
islam. Een ideale detox voor
vooroordelen, misvattingen en
cliché’s waarvan je niet eens
wist dat je ze had!
Lessenreeks duurzame
ontwikkeling en
klimaatverandering
Les 4: Klimaatverandering stand van zaken.

maandag 16 december
14.00 uur
Organisator: De Brug i.s.m.
UPV
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5 per les met korting
naar € 2 voor leden van UPV,
studenten en jongeren tot 25
jaar
Inschrijven: zie eerder in
kalender en op blz 15 - code
nj19 kl4
4e les in een reeks van 10. Gezien
de huidige ontwikkelingen rond
de verschillende thema’s zijn
deze lessen bijzonder relevant
en tegelijk bewustmakend.

ACTIVITEITEN
Lesgever Bernard Mazijn is
expert ter zake. Het energieen klimaatsysteem worden
uitgediept. Er wordt ingegaan
op de stand van zaken
rond
‘klimaatverandering’,
waarbij ook de internationale
klimaatonderhandelingen aan
bod komen.
Samen zingen met No Notes

woensdag 18 december
19.00 uur tot 21.00 uur
Organisator: No Notes
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5/beurt - € 20/5
beurtenkaart (€ 4/beurt)
Inschrijven & info: zie eerder
in kalender (5/9)

Lazy Sunday met

om te lunchen in De Brug (op
inschrijving).
Zondagslunch ‘Take it easy’

zondag 22 december
12.30 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 15
Inschrijven: fc.debrug@
hotmail.com - uiterlijk op
woensdag 18 december
Niet zelf thuis je potje koken
na een deugddoend concertje.
De 4e zondag van de maand
blijf je gezellig tafelen met een
eenvoudige lunch. Op het menu
staat een hutsepotje. Betaling
door
overschrijving
vooraf
op het reknr van De Brug:
BE76 0682 1783 0095.

‘The Friends Connection’

zondag 22 december
11.00 uur
Organisator: De Brug
Zaal: tuinpaviljoen
Prijs: € 5
Inschrijven: niet nodig
Het combo ‘The Friends
Connection’ brengt feel good
music. Een mengeling van pop
songs, chansons, standards en
jazzy uptempo nummers. Hun
aanstekelijke vertolking zal je
vast bekoren. Met Arlette Lambin
en Chris Marchand (vocals),
Roland Annys (dwarsfluit), Eric
Janssens (gitaar), Wilfried Deroo
(basgitaar) en Marc Lamoot
(drum). Na dit luisterconcert
van ± 50 minuten is er tijd voor
ontmoeting bij een glaasje
aperitief en een borrelhapje,
aansluitend is er mogelijkheid

Yoga op vrijdagochtend
met Melanie Surmont

vrijdagen 13, 20, 27
september, 11, 18, 25
oktober, 8, 15, 22, 29
november (10 lessen)
van 10.00 uur tot 11.30 uur
Organisator: De Brug
Zaal: hoofdgebouw
gelijkvloers
Prijs: € 100 voor 10 lessen.
Betaling door overschrijving
vooraf op het reknr van De
Brug: BE76 0682 1783 0095.
Inschrijven: fc.debrug@
hotmail.com - uiterlijk op
vrijdag 6 september
Na de opwarming volgt een
yoga flow, waarin zonnegroeten,
asana’s
(yogahoudingen)
en vinyasa’s elkaar vloeiend
opvolgen,
begeleid
door
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een
bewuste
ademhaling.
Er is een afwisseling tussen
intense, krachtige houdingen
en meer speelse, stromende
bewegingen. We eindigen in
een diepe ontspanning. Prana
yoga flow maakt het lichaam
krachtiger en soepeler en de
geest rustiger. Emoties krijgen
ruimte om verwerkt te worden
en je levensenergie neemt toe.
Er kan enkel voor de volledige
lessenreeks
ingeschreven
worden.
Yoga op donderdagavond
met Melanie Surmont

donderdagen 19, 26
september, 3, 10, 17, 24
oktober, 7, 14, 21, 28
november (10 lessen)
van 19.00 uur tot 20.30 uur
Organisator: De Brug
Zaal: hoofdgebouw
gelijkvloers
Prijs: € 100 voor 10 lessen.
Betaling door overschrijving
vooraf op het reknr van De
Brug: BE76 0682 1783 0095.
Inschrijven: fc.debrug@
hotmail.com - uiterlijk op
vrijdag 6 september
Er kan enkel voor de volledige
lessenreeks
ingeschreven
worden, niet per les.

Gespreksgroep
SOS Nuchterheid

elke donderdag
van 19.30 uur tot 21.30 uur
Organisator: SOS Nuchterheid
Zaal: hoofdgebouw 2e
verdieping
Prijs: gratis

ACTIVITEITEN
Inschrijven: niet nodig
Praten met lotgenoten als
ondersteuning bij het overwinnen
van problemen met alcohol,
drugs, pillen enz... Nieuwkomers
nemen best vooraf even contact
met
groepsverantwoordelijke
Yvan via 0478 37 38 65.
Meer
informatie:
www.
sosnuchterheid.org

Lezingen UPV

donderdagen 3 en 10
oktober, 7 en 14 november,
5 en woensdag 11
december 14.30 uur
Organisator: UPV-kern Brugge
- Brugs Universitair Centrum
Zaal: hoofdgebouw
gelijkvloers
Prijs: gratis
Inschrijven: niet nodig
Meer info:
website upv.vub.ac.be
Mail upv@vub.be
T 02 614 82 20
www.vrijzinnigbrugge.be

Reeksen huisvandeMens

Zaal: hoofdgebouw 2e
verdieping - koffie-klets:
gelijkvloers
Soup stories

donderdagen 26
september, 31 oktober en
28 november van 12.30
uur tot 13.30 uur
Prijs: gratis
Inschrijven: wenselijk maar
niet noodzakelijk via brugge@
deMens.nu - 050 33 59 75
We laten ons verrassen door
het verhaal van een bijzondere

tafelgast. Een ex-gedetineerde,
een
transgender,
een
nieuwkomer,…Breng je lunch
mee, wij zorgen voor soep.
Koffie-klets

woensdagen 2, 16 en
30 oktober, 13 en 27
november, 11 december
van 14.00 uur tot 16.00
uur
Prijs: 1 euro
Inschrijven: niet nodig
Een
laagdrempelig
ontmoetingsmoment bij een
vers kopje koffie.
Keukenklank

Vrijdagen 20 september en
8 november om 20.00 uur
Inschrijven: niet nodig, maar
volzet is volzet
Prijs: gratis
Gezellige keukenconcerten met
op 20/9 ‘Love like birds’ en op
8/11 ‘Steven H’.

Meer info over deze reeksen:
volg www.facebook.com/
huisvandeMensbrugge of kijk
op www.vrijzinnigbrugge.be
Nieuwjaarsreceptie Brugse

niet in
De Brug,
wel in
Brugge
Gegidst bezoek aan
tentoonstelling ‘Meesters
van de Spaanse Barok’

zaterdag 5 oktober
14.30 uur
Organisator: Willemsfonds
Locatie: Sint-Janshospitaal
Brugge, Mariastraat 38
Meer info:
www.willemsfondsbrugge.be

Uitreiking Julius
Sabbepenning met
gastspreker Johan Braeckman

vrijdag 15 november
20.00 uur
Organisator: Willemsfonds
Locatie: KA Brugge,
Sint-Clarastraat 46
Meer info:
www.willemsfondsbrugge.be

Vrijzinnige Gemeenschap

zondag 12 januari
11.00 uur - 14.00 uur
Zaal: tuinpaviljoen

*Het Brugs Netwerk
Vrijetijdsparticipatie betaalt een
tegemoetkoming op individuele
basis op de kost van onze
activiteiten. We verstrekken een
betaalbewijs op vraag.
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Concert symfonisch orkest
VUB

zondag 1 december
15.00 uur
Organisator: Vrijzinnige
gemeenschap West-Vlaanderen
Locatie: concertgebouw,
‘t Zand 34
Prijs: VVK € 12 / € 8
voor studenten en
werkzoekenden,

ACTIVITEITEN

niet in
een Brug
De Brug, verder
wel in
Brugge
ADD € 15 / € 10
Tickets: ruim publiek: vanaf
19/8 via In & Uit Brugge www.ticketsbrugge.be - aan
de balie concertgebouw,
‘t Zand 34 / intern publiek:
vanaf 1/10 via www.
vub.ac.be/vuborkest concerten@vub.ac.be
Fel gewaardeerd concert o.l.v.
Jurgen Wayenberg. Thema:
Amor Mundi.
Programma:
Akademische
Fest-Ouvertüre - J. Brahms/
Concerto voor Marimba Emmanuel Séjouné/Rapsodie
Dahoméenne - A. De Boeck/
Cyber Conductor - Aleksey
Igudesman & Sebastian Gürtler/
West Side Story - Bernstein/Ellis
Island Prologue - Peter Boyer /
Libertadores - O. Navarro.
Solist: Koenraad Botteldoorn
(marimba)
Woord:
Ingrid
Vanrutten /Yoeri Lewijze

Gegidste rondleiding in

Gegidst bezoek aan

De Warmste Closet Sale -

de ABC toren Zeebrugge

Tweedehandskledij ten

en busrondrit in de haven

vrijdag 13 september
Organisator: Willemsfonds
i.s.m. Liberale Vrouwen
Locatie: Cruise Terminal,
Zeebrugge
Meer info: www.
willemsfondsbrugge.be

Het betere boek

Zaterdag 12 oktober
Organisator: Willemsfonds
Locatie: Gent
Meer info: www.
hetbetereboek.be

voordele van Tejo

zaterdag 30 november
11.00 uur tot 18.00 uur
Organisator: huisvandeMens
Locatie: VLC De Geuzetorre,
Kazernelaan 1, 8400
Oostende
Hier koop je tweedehandskledij
in goeie staat tegen een mooie
prijs. De opbrengst gaat naar
Tejo. Psst… tussen 17.00 en
18.00 uur vliegt alles de deur uit
aan halve prijs!

Gastspreker Walter Zinzen

dinsdag 15 oktober
20 uur
Organisator: VC De Molensteen
i.s.m. HV Ouders Oostkamp
Locatie: De Valkaart,
Oostkamp

de Stadsschouwburg Brugge
ter gelegenheid van 150-jarig
bestaan

zaterdag 7 december
14.30 uur
Organisator: Willemsfonds
Meer info:
www.willemsfondsbrugge.be

De Nacht van de Vrijdenker

zaterdag 9 november
Organisator: Vrijzinnige
organisaties o.m. Het Geuzenhuis
Locatie: Vooruit, Gent
Meer info: www.
nachtvandevrijdenker.be
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Winterzonnewende receptie

zondag 22 december
Organisator: VC De Molensteen
Uur: 11.00 uur
Locatie: De Valkaart,
Oostkamp

UITGELICHT

Lessenreeks
duurzame ontwikkeling
en klimaatverandering
Tegenwoordig is er heel wat te doen over ‘de strijd tegen
klimaatverandering’, ‘de energievoorziening’, ‘landbouw en voeding’,
‘de circulaire economie’… We liggen wakker van een veilige toekomst en
kijken naar politici om maatregelen te nemen. Maar we begrijpen niet
altijd waar het precies over gaat:
• wil je bijleren en weten waarover je
spreekt als je discussieert bijv. over
het klimaatverandering, dan is deze
lessenreeks iets voor jou;
• ben je werkzaam binnen een bedrijf, dan
helpt de knowhow je misschien om acties
rond duurzaamheid te ondernemen;
• moet je in een administratie samenwerken
met collega’s uit de Dienst Leefmilieu, dan
helpen deze lessen je inzicht verkrijgen;
• enz.

De onderwerpen in de reeks houden verband
met elkaar maar niet in die mate dat de ene les
het logische gevolg is van de vorige. De volledige
reeks volgen is een aanrader doch geen must,
elke les kan apart worden gevolgd.
Lesgever Bernard Mazijn, expert ter zake:
“In elke les komt ‘glocale’ duurzaamheid aan
bod: we leggen een verband tussen wat er zich
in de wereld afspeelt (globaal) én het belang voor
onze samenleving (locaal)“

TOPICS IN DE REEKS

2019
16/9
14/10
18/11
16/12

Wat is duurzame ontwikkeling?
(Eco-)systeem denken
Aspecten van het wereldwijde
energievraagstuk
Klimaatverandering - stand van zaken

2020
13/1
10/2
16/3
20/4
18/5
22/6

Klimaatverandering - internationale
onderhandelingen
De oorlog om grondstoffen en
hernieuwbare energie
Landbouw en voeding
Meten is weten: wat met het BNP?
Draagkracht van de aarde
Wat is een duurzaam product?

Telkens op maandag om 14.00 uur in het tuinpaviljoen, Hauwerstraat 3A. Een organisatie
van De Brug i.s.m. UPV. De kostprijs is 5 euro per les met korting naar 2 euro voor leden
van UPV, studenten en jongeren tot 25 jaar. Inschrijven via UPV via de website http://
upv.vub.ac.be/ of per mail naar upv@vub.be met vermelding van voornaam, naam,
mailadres, telefoonnummer en de code nj19 kl (1-2-3-4).
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UITGELICHT

Yogalessen

In september, oktober en november kan je in De Brug terecht voor
yogalessen. Dit op donderdagavond of vrijdagochtend.
Lesgeefster Melanie Surmont is yogadocente en
-therapeute. Ze geeft al 11 jaar les in zowel yange
(vinyasa yoga, ashtanga yoga) als de meer yinne
stijlen (herstellende yoga en yin yoga). De laatste jaren startte ze een verdiepende opleiding in
Tantra. Yoga is de weg naar diepere verbinding
met ons Zelf; tantra opent de weg naar bewuste
aanwezigheid in contact met de Ander. Elke les of
workshop is een reis, vanuit een diep contact met
haar intuïtie en essentie, in verbinding met de aanwezige groep.
PRANA YOGA FLOW

Elke les starten we met een opwarming, waarin we
kunnen ‘landen’ in de les, onze grootste spanningen kunnen lossen en onze energie vrijer kunnen
laten stromen en onze ademhaling verdiepen. Vanuit de opwarming volgt een yoga flow, waarin zonnegroeten, asana’s (yogahoudingen) en vinyasa’s
elkaar vloeiend opvolgen, begeleid door een bewuste ademhaling.
Elke les legt eigen accenten en er is een afwisseling tussen intense, krachtige houdingen en meer
speelse, stromende bewegingen. We eindigen in
een diepe ontspanning.

Vrijdagen
13, 20, 27 september
11, 18, 25 oktober
• 8, 15, 22, 29 november
(10 lessen) van 10.00 uur tot 11.30 uur
•
•

Donderdagen
19, 26 september
3, 10, 17, 24 oktober
• 7, 14, 21, 28 november
(10 lessen) van 19.00 uur tot 20.30 uur
•
•

De kostprijs is 100 euro voor 10 lessen. Betaling
door overschrijving vooraf op het rekeningnummer
van De Brug: BE76 0682 1783 0095.
Er kan enkel voor de volledige lessenreeks ingeschreven worden, niet per les.
Inschrijven doe je via fc.debrug@hotmail.com
- uiterlijk op vrijdag 6 september.
De lessen gaan door in de zaal op het gelijkvloers
van het hoofdgebouw op het adres Hauwerstraat
3C.

Prana yoga flow maakt het lichaam
krachtiger en soepeler en de
geest rustiger. Emoties krijgen
ruimte om verwerkt te worden en je levensenergie
neemt toe. Yoga is een
weg van zelfheling, zelfbevrijding en zelfverwezenlijking.
Heel warm
Welkom!
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UITGELICHT

Filmreeks

door Pathé de Bruges

Elke eerste woensdag van de maand vertonen we een film in De Brug.
Niet zomaar een film maar eentje die uitgekozen werd door de filmofielen
van ‘Pathé de Bruges’: Sammy Roelant, Jasper van het Groenewoud,
Bruno Mostrey, Jeroen Borglevens en Mathieu Dhondt. Het kan niet
anders dan een interessant filmprogramma opleveren.
Zij zoeken naar meerwaarde, zowel inhoudelijk als
vormelijk. Voor de reeks dit najaar gaan ze terug
in de tijd. Why not? Er zijn nu eenmaal films die je
misschien omwille van je jeugdige leeftijd nog niet
zag maar eigenlijk moet gezien hebben. Of films
die je je nog goed herinnert, die misschien zelfs je
lievelingsfilm zijn, die je dolgraag nog eens terug wil
zien? De filmclub schuwde geen 50’er jaren film,
houdt blijkbaar van 60’ers, kozen een 70’er en geven het startschot met een film uit 1999. Nostalgie
primeert dit najaar.

Zit jij ook nu al op het randje van je stoel? Het wordt
smullen en niet alleen van de film want er wordt
gezorgd voor popcorn en snoep, een biertje en
zo, want dat hoort erbij. En blijf vooral ook nadien
plakken aan de bar, misschien nodigt het uit om na
te praten over de film. Als je komt krijg je ook een
inleiding die je op weg zet. De groep bezoekers zal
misschien niet al te groot zijn maar dat geeft niet,
dat is net gezellig en daar draait het om.
Onthaal vanaf 19.00 uur. Inleiding gevolgd door de
film om 19.30 uur. Democratische toegangsprijs:
2 euro.

PROGRAMMA

Woensdagavonden

Dag van de mensenrechten

4/9

Magnolia ingeleid door Frank Gevaert
1999 I Dramafilm I 3 u 9 m
2/10 Una Giornata Particolare ingeleid door
Lara Taveirne I 1977 I Dramafilm I 1 u 50 m
6/11 Le Salaire Du Peur ingeleid door Maarten
Melon I 1953 I Dramafilm/Thriller I 2 u 36 m
4/12 Il Gattopardo ingeleid door Sammy
Roelant I 1963 I Dramafilm/
Romantische Film I 3 u 25 m

4/9

Magnolia

2/10

Una Giornata
Particolare

6/11

10/12 Z i.s.m. Amnesty International I 1969

Le Salaire
Du Peur

17

Dramafilm/Mysterie film I 2 u 7 m
De film ‘Z’ is een Frans-Algerijnse politieke
thriller die gekozen werd omwille van
het thema mensenrechten. We werken
samen met Amnesty International. Vooraf
organiseren we een schrijfmarathon, kijk
voor praktische informatie op
www.vrijzinnigbrugge.be.

4/12

Il Gattopardo

10/12
Z

agenda

zondag 1 september

Brunch en kunstveiling
ten voordele van Oxfam

woensdag 4 september

Film ‘Magnolia’ ingeleid
door Frank Gevaert

donderdag 5 september

Samen zingen met No Notes

woensdag 11 september

Artist talk met Guy
Slabbinck met vertoning
kunstdocumentaire Standby
Painter

vrijdag 13 september

Concert Superior Dance Band

zondag 15 september
Bruggenbouwers:
Brigitte Herremans

maandag 16 september

Klimaatles 1: Wat is
duurzame ontwikkeling?

woensdag 18 september

Samen zingen met No Notes

donderdag 19 september

Lezing ‘Tijdig nadenken en
plannen omtrent waardige
levenseindezorg’

vrijdag 20 september
Boardgames

zondag 22 september

Lazy Sunday met The Friends
Connection

zondag 22 september

Zondagslunch ‘Take it easy’

zondag 22 september
Profundo Brugge

2019
september
oktober
november
december

donderdag 26 september

Toen en nu: gelijke rechten
en zelfbeschikkingsrecht

vrijdag 27 september

Lezing ‘Sociale media en het
levensbelang van privacy’
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zondag 29 september

Lezing ‘De Verlichting is van
iedereen. Het revolutionaire
vrijdenken van Spinoza.’ door
Sonja Lavaert

woensdag 2 oktober

Film ‘Una Giornata
Particolare’ ingeleid door
Lara Taveirne

donderdag 3 oktober

Samen zingen met No Notes

vrijdag 4 + zaterdag 5 oktober
Congres ‘Expressing
humanist values’: lezingen
Hans Alma en Christophe
Busch

zaterdag 12 oktober
Boardgames

zondag 13 oktober

Bruggenbouwers:
Christophe Busch

maandag 14 oktober

Klimaatles 2: (Eco-)systeem
denken

woensdag 16 oktober

Samen zingen met No Notes

donderdag 17 oktober

Lezing ‘Hoe het brein
bewustzijn creëert’ door
dr. Ludo Vanopdenbosch

woensdag 23 oktober

Poëzieavond met Het Venijnig
Gebroed

donderdag 24 oktober

Groot worden doen ze
vanzelf, luisteren niet altijd door Heidi Deboosere

maandag 4 november

Potpourri d’amis: Vos Latina

woensdag 6 november

Film ‘Le salaire de la peur’
ingeleid door Maarten Melon

donderdag 7 november

vrijdag 13 december

vrijdag 8 november

zondag 15 december

Samen zingen met No Notes

Boardgames

zondag 10 november

Bruggenbouwers: Patrick
Loobuyck

donderdag 14 november

Concert Superior Dance Band

Bruggenbouwers:
Cherif El Farri

maandag 16 december

Klimaatles 4:
Klimaatverandering - stand
van zaken.

Lezing ‘Tijdig nadenken en
plannen omtrent waardige
levenseindezorg’

woensdag 18 december

vrijdag 15 november

zondag 22 december

Nascholing ‘Kriebels in
je buik’ - Het belang van
relationele en seksuele
vorming in het lager
onderwijs

zondag 17 november

Jazz in stijl: Sitting Horns

maandag 18 november

Klimaatles 3: Aspecten
van het wereldwijde
energievraagstuk

woensdag 20 november

Samen zingen met No Notes

donderdag 28 november
Aan tafel met … een
nieuwkomer

donderdag 28 november

Workshop: Het Sensoa
Vlaggensysteem

Samen zingen met No Notes

Lazy Sunday met ‘The Friends
Connection’

zondag 22 december

Zondagslunch ‘Take it easy’

vrijdagen 13, 20, 27 september,
11, 18, 25 oktober, 8, 15, 22, 29
november (10 lessen)
Yoga op vrijdagochtend met
Melanie Surmont

donderdagen 19, 26 september,
3, 10, 17, 24 oktober, 7, 14, 21, 28
november (10 lessen)
Yoga op donderdagavond met
Melanie Surmont

elke donderdag

Gespreksgroep SOS
Nuchterheid

woensdag 4 december

donderdagen 3 en 10 oktober,
7 en 14 november, 5 en 12
december

donderdag 5 december

donderdagen 26 september, 31
oktober en 28 november

Film ‘Il Gattopardo’ ingeleid
door Sammy Roelant

Samen zingen met No Notes

vrijdag 6 december

Lopen voor LEIF - Kerstloop
Brugge

zondag 8 december

Wereldlichtjesdag in Brugge

dinsdag 10 december

Schrijfmarathon gevolgd
door de film ‘Z’
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Lezingen UPV

Soup stories

woensdagen 2, 16 en 30 oktober,
13 en 27 november, 11 december
Koffie-klets

Vrijdagen 20 september en 8
november
Keukenklank

zondag 12 januari

Nieuwjaarsreceptie Brugse

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.willemsfondsbrugge.be
Vermeylenfonds Brugge
E j.ducazu@scarlet.be
T 050 35 94 39
www.vermeylenfonds.be
Uitstraling Permanente Vorming
(UPV) / Brugs Universitair
Centrum (BUC)
E upv@vub.be
T 02 614 82 20
http://upv.vub.ac.be
Centrum voor Geboorteregeling 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

BRUGSE
VRIJZINNIGE
ORGANISATIES
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’
Evelyne Jiroflée en/of Marieke Denolf
E evelyne.jiroflee@azsintjan.be
E marieke.denolf@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
Chantal Wittebolle
E chantal.wittebolle@azsintjan.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

