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Drukke tijden voor de vrijzinnigheid!
Het Centrum voor Geboorteregeling en Seksuele Opvoeding
(CGSO) nam een nieuwe start. Dit vrijzinnig initiatief geeft
advies over seksualiteit en relationele ontplooiing. Ook
holebi-groeperingen kunnen rekenen op hun broodnodige
steun. Dit bewijzen onze noorderburen: in Nederland biedt
de erkende christelijke organisatie Different aan homoseksuelen een therapie die hen helpt hun “lustgevoelens te
beheersen”. Deze therapie wordt bovendien vergoed door
de zorgverzekeraars. Gelukkig kwam de minister van
Volksgezondheid na protest tussen om te benadrukken
dat homoseksualiteit geen ziekte is! Werk aan
de winkel voor het CGSO!
Info: www.cgsobrugge.be
Brugge krijgt een ‘Levenshuis’ waar
mensen terecht kunnen met vragen
rond het levenseinde. Voor het
Het Vrijzinnig Centrum medische luik zorgen LEIFartsen die
Brugge
een opleiding volgden in de beslisVrijzinnig Huis
“De Sleutelbrug” sing rond het levenseinde. Met
Beenhouwersstraat 1–3 gevormde vrijwilligers en de vrijzinnig
8000 Brugge humanistische consulenten van het
huisvandeMens, streven zij naar een
waardig levenseinde voor iedereen met respect
voor de wil van de patiënt. Dit project zal onderdak vinden
in het CGSO.
Info: het huisvandeMens, Jeruzalemstraat 51
tel 050 33 59 75 – brugge@demens.nu
De Oudervereniging voor Moraal (OVM) organiseerde het
Feest Vrijzinnige Jeugd en het Feest Eersteklassertjes. Een
kleine 200 jongeren konden, na maandenlange voorberei-
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ding met de leerkrachten moraal en de vrijwilligers van
OVM, een belangrijke stap in hun leven zetten!
Geïnteresseerd in de werking van OVM Brugge?
www.ovmbrugge.be. Waarom ook geen lid worden?
Rudy Petit, erevoorzitter van ons VC, kreeg op 12 mei,
samen met Dirk Verhofstadt, de 2-jaarlijkse Prijs voor het
Vrije Denken. Een beloning voor zijn jarenlange inzet voor
de Vrijzinnigheid in Brugge! Proficiat Rudy! (www.maeckelberghefoundation.be )
Binnenkort vieren we “10 jaar De Sleutelbrug”. De feestelijkheden starten op 22 september met de
opening van een overzichtstentoonstelling.
Maar we vieren ook 25 jaar Vrijzinnig
Centrum: op 26 september 1987 startte
het Vrijzinnig Huis zijn activiteiten in
de voormalige Speelmanskapel, met
dank aan burgemeester Frank Van
Acker!
Last but not least! Op 1 juni start de
nieuwe website:
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be.
De website www.vrijzinnigbrugge.be krijgt
hier een nieuw onderdak samen met die van
andere VC’s en vrijzinnige verenigingen.
Onder het motto “Be good and tell it” breng ik deze vrijzinnige verwezenlijkingen onder uw aandacht. Het zijn initiatieven die onze steun verdienen. Ik wens iedereen veel
succes toe!
Prettige vakantie!!

WILLIAM PHARASYN
VOORZITTER
VC BRUGGE
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Feestelijke viering
10 jaar tijdschrift De Sleutelbrug
Overzichtstentoonstelling
Van Vrijzinnige Activiteiten Kalender tot De Sleutelbrug.
Meer dan 10 jaar geleden (1 april 2002) werd de Vrijzinnige Activiteiten Kalender (VAK)
nu “De Sleutelbrug” opnieuw opgestart.
Maar ook de eerste VAK zag 20 jaar terug (1 april 1993) het levenslicht.
Maar we vieren ook 25 jaar Vrijzinnig Centrum:
op 26 september 1987 startte het Vrijzinnig Huis zijn activiteiten in de voormalige
Speelmanskapel en het pand er naast. Dus reden genoeg om een feestje te bouwen
met deze 3 “vliegen” in één klap.
Daarom nodigt het bestuur en de redactie van De Sleutelbrug U uit op de opening van
de overzichtstentoonstelling “Van VAK tot De Sleutelbrug”.
De opening vindt plaats op zaterdag 22 september 2012 om 19u in het VC Brugge
De Sleutelbrug – Beenhouwersstraat 1- 3 - 8000 Brugge
Inleiding door voorzitter William Pharasyn
Openingstoespraak door Yves Roose, Schepen van Cultuur en Onderwijs
Officiële opening door de heer Rudy Petit, erevoorzitter en verantwoordelijke uitgever en overhandiging
van het jubileumnummer en de bundel ‘Jezus Christus in tegenlicht’ aan Schepen Yves Roose door de heer Willy Dezutter.
De tentoonstelling is tevens open op zondag 23 september, zaterdag 29 september en zondag 30 september
telkens van 14u tot 17u
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Het nieuwe taboe:

later begint vandaag

DR. LUC PROOT
STUURGROEP

PROJECT LEVENSHUIS

enken aan je laatste levensperiode is voor de
meeste onder ons geen favoriete bezigheid.
Deze laatste levensfase vorm geven is een
confrontatie die ons afschrikt. Wat een puur rationeel
proces zou moeten zijn wordt een uiterst emotionele
ervaring. Wie is er niet bezorgd en angstig als het gaat
over zijn leven en toekomst? Omwille van de enorme
mogelijkheden van de medische wetenschap hebben we
allen het gevoel het eeuwige leven te bezitten. Zelfs
met een ernstige ziekte kunnen we nog jarenlang leven.
Ons leven is dan ook sterk gemedicaliseerd. Ook onze
laatste levensfase is door de professionalisering van de
zorg een gebeuren geworden van artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers. Veel van dit alles
gebeurt in instellingen en verdwijnt daarmede uit ons
dagelijks leven en zo uit ons gezichtsveld. Sterven wordt
zo iets vreemd, iets dat ons angst aanjaagt en waar je bijgevolg best niet te veel over spreekt, laat staan nadenkt.

D

De medicalisering van deze zorg, waar dikwijls de
nadruk ligt op nog een therapeutische poging extra,
wordt een wisselend proces van hoop en vrees beheerst
door de idee nog wat extra tijd aan ons leven te kunnen
toevoegen. Zo trappen mensen ongemerkt in de valkuil
van de therapeutische hardnekkigheid en gaat het verlengen van het leven soms gepaard met verlenging van
het lijden. En als alles voorbij is, herinneren de nabestaanden de lijdensweg en is de ultieme kans verkeken
om met zijn geliefde op een intense manier afscheid te
nemen. In hun ontgoocheling en boosheid over de
gemiste kansen wijzen de nabestaanden met de vinger
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naar de artsen omdat zij het sterven niet hebben aangekaart, alsof dit uitsluitend een taak van artsen is en
niet van de familie.
In zijn boek ‘Later begint vandaag’ schrijft Manu Keirse:
“Artsen kennen de zieke niet in het gewone leven, met zijn
verwachtingen en verlangens. Ze kennen hem niet in zijn totaliteit. Ze denken niet op de eerste plaats aan die concrete
mens, maar aan zijn vitale problemen. Hij moet doen want zijn
eerste opdracht is: het leven redden.”
Vandaag hechten wij veel belang aan de kwaliteit van
ons leven en terecht. Het is even belangrijk veel aandacht te besteden aan de kwaliteit van onze laatste
levensfase. Daar kunnen we als persoon zelf onze stempel op drukken door duidelijk te bepalen wat we wensen. Maar voor we zover zijn zullen we eerst onze vrees
om hierover na te denken moeten overwinnen en de
openheid creëren om het gesprek aan te gaan.
Ongewild of zelfs onbewust begint elk zoeken naar informatie rond het levenseinde met de vraag: ‘Waar ben ik
bang voor?’ Velen zullen afhaken en geen verdere informatie meer zoeken omdat ze overmand worden door
negatieve emoties. Een kleinere groep zal de stap zetten
en een wilsverklaring inzake gezondheidszorg en het
levenseinde wensen in te vullen. Hiervoor zullen ze
beroep doen op een arts. De arts weet hoe een stervensproces verloopt, kent de situaties waarover mensen van
mening kunnen verschillen en zal zo hun zorgplan sterk
beïnvloeden. Van meer algemene vragen tot meer gedetailleerde vragen wordt geprobeerd een zorgplan op te
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stellen dat rekening houdt met de waarden en levensinzichten van de betrokkene. Het invullen van dergelijke
wilsverklaring gebeurt dan ook niet in één enkel gesprek.
Toch is het goed voorafgaandelijk een inzicht te hebben
in de voor- en nadelen van de wilsverklaring. Weet dat
de afwezigheid van een wilsverklaring geenzins betekent dat je geen goede zorg zal krijgen. Artsen zullen
steeds voor je zorgen en bij elke behandeling je belangen behartigen. Stel je wel een wilsverklaring op dan is
die slechts van toepassing voor die omstandigheden
waarin je niet zelf meer kan beslissen. Zolang je nog zelf
kan beslissen speelt de wilsverklaring geen rol. Artsen
kunnen mensen niet tegen hun wil behandelen. Ze moeten dus rekening houden met de wilsverklaring indien je
niet meer in staat bent je wil te uiten. Daarom zijn jouw

instructies over de aard van de zorg belangrijk. Even
belangrijk is het om deze zorg met de familie vooraf te
bespreken zodat ook zij op het cruciale ogenblik je wilbeschikking zullen helpen uitvoeren.
Samen met het huisvandeMens starten we in de nabije
toekomst een ‘levenshuis’ op: een toegankelijke plek in
onze regio waar mensen terecht kunnen met vragen en
problemen rond het levenseinde.
Wil je als vrijwilliger jouw steentje bijdragen
aan dit project? Stel je dan kandidaat via een
telefoon of mail naar 050 33 59 75 - brugge@demens.nu of spring eens binnen in het
huisvandeMens in de Jeruzalemstraat 51.
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Lentefeest..., Feest Vrijzinnige jeugd...,

Onze vrijzinnige jeugd
viert feest!!!

NOG VEEL MEER FOTO'S (MET DANK AAN CARINA) VAN BEIDE FEESTEN KUNNEN BEKEKEN
EN GEDOWNLOAD WORDEN OP WWW.VRIJZINNIGBRUGGE .BE EN OP WWW.OVMBRUGGE .BE

PHILIP PIERINS
VOORZITTER
HVV|OVM BRUGGE

12 mei 2012, Stadsschouwburg Brugge, 16.00 uur…
Na maanden van voorbereiden en repeteren is het zover. De
vlaggen van HVV/OVM Brugge staan netjes aan de deur,…
ouders, grootouders en familie sijpelen binnen en nemen
plaats. In de coulissen wachten de kinderen, de leerkrachten en de bestuursleden gespannen af.
Het licht in de zaal dimt weg, 2 feestelingen verwelkomen
de mensen in de zaal. 90 feestelingen vervoegen hen en
gaan onmiddellijk van start met een wervelend, onderhoudend spektakel. Humor en ernst verweven zich langzaam
tot een perfect geheel waarin de symboliek van het vrijzinnig humanisme tot uiting komt.
De fakkel, als lichtend embleem van wijsheid, kracht en
schoonheid, begeleidt de kinderen, niet alleen in hun zoeken naar wat goed en waarheid is maar ook naar een
wereld vol vriendschap en verdraagzaamheid. Na meer dan
een uur prachtig schouwspel door en voor de kinderen en
minutieus begeleid door regisseur Dominique Berten, komt
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de gebruikelijke speech van de voorzitter van de Oudervereniging voor Moraal Brugge, Philip Pierins, die in korte
bewoordingen de zingeving van dit scharniermoment in het
leven van de jongvolwassenen toelicht. Hij belicht ook de
symbolische waarde van het steentje dat de feestelingen
ontvangen.
Daarna is het woord aan Yves Roose, Schepen van
Onderwijs en Cultuur van de Stad Brugge. Vervolgens wordt
de broederketen gevormd. De vertoning loopt ten einde en
na de symbolische stap naar de volwassenheid sluiten de
tieners af met de Move tegen Pesten. De voorzitter feliciteert de feestelingen en bedankt de ongeveer 600 aanwezigen, de leerkrachten , de regisseur, de technici, het personeel van de Stadsschouwburg en het bestuur van de Stad
Brugge om dit alles ter beschikking te stellen en nodigt
iedereen uit tot de receptie in de foyer.

13 mei 2012, Stadsschouwburg Brugge, 9.30 uur…
Opnieuw zwaaien de deuren van de Stadsschouwburg
open en begeven zich een kleine 600 familieleden
en genodigden naar hun plaats. Ze worden verwelkomd door voorzitter Philip Pierins, die de
popelende 6-jarigen aan Clown Rocky voorstelt.
Clown Rocky entertaint een uur lang groot en
klein met allerlei fratsen. Vervolgens is het
opnieuw de voorzitter die tekst en uitleg geeft over
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de betekenis van het feest, waarna ook Schepen Yves Roose
de volle schouwburg toespreekt. Nadien is het de beurt aan
de feestelingen zelf die in groepjes samen een versje, een
dansje of een liedje naar voor brengen, een niet te onderschatten opdracht voor die kleine ukken, die natuurlijk door
hun leerkracht zedenleer flink begeleid worden, terwijl
Knubbebeer morele steun verleent. Alle 91 kinderen worden deel van een groot geheel.

Al die blije kinder- en tienergezichtjes, al die blije en tevreden ouders en familieleden, al die tevreden collega’s, een
tevreden Eric Lowyck, een voldaan bestuur, een tevreden
bespreekbureau IN&UIT, een tevreden foyer… en dan maandag de blije tevreden feestelingen in de klas! Blijheid voor
het mooie feest, blij met de mooie cadeaus, gewoon blij,
een ervaring om nooit te vergeten, werd gezegd.
Het was fijn om daar samen aan gewerkt te hebben.

Tenslotte worden alle aanwezigen bedankt en uitgenodigd
tot een fijne receptie. Woorden van dank voor de geschenken en het gebruik van de infrastructuur gaan ook naar het
Stadsbestuur, de VUB, het huis van de Mens, HVV, het
Vrijzinnig Centrum De Sleutelbrug. Op de tonen van “Here
comes the sun” worden de kinderen veilig afgehaald.
Besluitend met de reactie van een leerkracht durven we
stellen dat we volgend jaar opnieuw zullen proberen de
lentefeesten in goede banen te leiden,… om er andermaal
een schitterend en zinvol vrijzinnig weekend van te maken!
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Activiteitenkalender
ORGANISATIE
VC De Sleutelbrug

TIJDSTIP ACTIVITEIT
van zaterdag
30 juni
tot zondag 8 juli

avf

van zaterdag 1 tot
zondag 9 september

WF

zondag
9 september

huisvandeMens Brugge en
HVV-OVM Oostkamp

donderdag
20 september
om 20u

PLAATS

Atelier 86
vernissage op 30 juni
om 18u

VC De Sleutelbrug

Najaarstentoonstelling: werk van Line Mareel
open op za en zo van 14u - 18u
vernissage op vrij 31 augustus om 19.30u

VC De Sleutelbrug

Deelname Open Monumentendag
"Woord - Muziek - Beeld"
Info en inschrijven: katrien.dotselaere@telenet.be

Brugge

Comedyshow Nigel Williams
Zeker een voltreffer voor wie van ruwe comedie houdt.
Reservatie via brugge@deMens.nu of tel. 050 33 59 75.

De Valkaart
A. Rodenbachstraat 42
8020 Oostkamp

kostprijs €5 te storten op: BE86 0011 1953 0550 BIC GEBABEBB van huisvandeMens Brugge

avf

zaterdag
22 september
om 14u

Bezoek aan het atelier
van letterbeeldhouwster Maud Bekaert

St. Clarastraat 40
8000 Brugge

VC De Sleutelbrug

zaterdag
22 september
om 19u

Feestelijke viering
10 jaar tijdschrift De Sleutelbrug met overzichtstentoonstelling
"Van Vrijzinnige Activiteiten Kalender tot De Sleutelbrug"
de tentoonstelling is tevens open op
zon 23, za 29 en zo 30 september telkens van 14u tot 17u

VC De Sleutelbrug

samenkomst info 0478/373865

VC De Sleutelbrug

SOS Nuchterheid

elke donderdag
om 19u30

Voor extra info en bevestiging zie telefoongids pagina 16

sos nuchterheid

UPV/VUB

Vermeylenfonds

Willemsfonds

HVV-HV Brugge

OVM

de Sleutelbrug

juli-augustus-september 2012:190x190 11/06/12 12:11 Pagina 9

»NAJAARSTENTOONSTELLING«

VC Brugge de Sleutelbrug • Vrijzinnig Huis • Beenhouwersstraat 1 - 3 • 8000 Brugge

Line Mareel

“Nooit nog vreest hij de duistere vallei
wie van op de hoge bergen kan zien
dat die in de grauwe diepten ligt.
Net zo verafschuwt de verbolgen ziel
haar eigen misstappen
al heeft hij die ooit zo liefgehad.”
Zo zegt de Waarheid tegen de Schoonheid in ‘Il trionfo del
tempo e del disinganno’ van G.F. Händel. Een strijd tussen
de waarheid, de schoonheid, het genot en de tijd.
Flinterdunne membranen behuizen het grensgebied van de
waarheid en de leugen, de schoonheid en het geheim. De
innerlijke ontmoeting tussen deze verschillende krachten
brengt ons naar plaatsen waar de eigen fragiliteit wordt
ontkend en ontdekt, beschermd en verborgen, gevoed met
dromen en illusies, geteisterd door de werkelijkheid.
Het innerlijke proces kan niet in woorden worden uitgedrukt.
Materialen zoals fijne stoffen en verbindende draden ver-

beelden de fragiliteit, videocaptures van lichtprojecties de
vluchtigheid en subtiele beweeglijkheid. Het bewerken
van textiel en inwikkelen van objecten symboliseren het
verzorgen en verbergen.
Materialen die stollen en terug vloeibaar worden staan
voor trage veranderingen.
Door de beelden kan iets wat onuitgesproken is, zijn plaats
vinden, ze zijn een ontmoeting met het onverwoordbare.
Deze verbeeldingen worden voor de eerste keer getoond
in beperkte kring.
Het tonen van de beelden, impliceert de vraag naar contact, de vraag 'gelezen/gedragen’ te worden, het werk
gaat in dialoog maar verwacht niets.
vernissage vrijdag 31 augustus om 19.30u
de expo loopt
van zaterdag 1 tot en met zondag 9 september 2012
open: 14.00u - 18.00u

VAK 7 - 8 - 9 | 2012
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HVV/OVM Brugge,

eventjes voorstellen!

HVV/OVM Brugge is onder impuls van voorzitter Philip
Pierins en penningmeester Philippe de Pape, en natuurlijk ook de werklust en het enthousiasme van de leerkrachten zedenleer een tweetal jaar geleden een nieuwe weg ingeslagen. Er is daarbij niet vergeten wat de
vele voorgangers en vrijwilligers gaandeweg opgebouwd hebben, een getuige daarvan is onze secretaris
Eric Lowyck die reeds meer dan 30 jaar zijn verantwoordelijkheden opneemt en die nog steeds allerlei administratieve taken op zich neemt. Op de nieuwjaarstoespraak voor de Brugse vrijzinnige gemeenschap is de
voorzitter dieper ingegaan op de inzet die Eric aan de
dag legt en hij had hem voor die jaren trouwe ijver
terecht in de bloemetjes gezet.

om hun krachten met de onze te bundelen want buiten
het organiseren van de Lentefeesten zijn er ook nog
activiteiten zoals een schaatsnamiddag, een bezoek aan
een kindercircus, ook een fuif speciaal ingericht voor
11- en 12-jarigen.
Natuurlijk hebben we nog heel wat plannen in petto om
onze vrijzinnige kinderen op een leuke manier met
elkaar in contact te laten komen.
Nieuw dit jaar was vooral de verhuis van het lentefeest
voor de 6-jarigen van de Magdalenazaal naar de Stadsschouwburg. Meer ruimte, meer plaats voor ouders en
familie, meer mogelijkheden, een betere en veiligere
accommodatie.

De leerkrachten niet-confessionele zedenleer Brigitte
Beyen, Sofie Houtteman, Eveline Bonjé, Bo Bentein,
Sammy Roelandt, Jessie Thoen, Hilde De Backer, Sven
Devriese, Yves Hoffman, Mieke Tiri, Sophie Gregoire,
Patricia Monteyne, Lia Van Steenkiste, Carine Van
Vlierberghe, Eldjarn De Mulder en Tinie Goossens vormen het kloppend hart van de vereniging aangevuld
met bestuursleden Mietje Schouteet, Carine Van
Ruykensvelde, Nancy Craeye, Philippe de Pape en Philip
Pierins.
Alhoewel OVM een oudervereniging is, wachten we nog
steeds op ouders die met ons willen meedenken. Telkens
zijn er ouders die lid worden, daadwerkelijk helpen,
maar die spijtig genoeg na een tijdje afhaken. Bij deze
dus een warme oproep aan toekomstige vrijwilligers

10

VAK 7 - 8 - 9 | 2012

HET BESTUUR VAN HVV/OVM BRUGGE EN DE LEERKRACHTEN NCZ
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Vrienden
Gemeenschapsonderwijs
www.vriendengo.net

ZONDAG, 22 APRIL JL . GREEP VOOR DE DERTIENDE MAAL HET FEEST VAN DE “SOCIAAL VERDIENSTELIJKE LEERLING” PLAATS IN HET
KA1 BRUGGE CENTRUM. HET WERD OPNIEUW EEN ZEER AANGENAAM GEBEUREN MET HEEL WAT VOLK; DAARBIJ WERDEN VIER JONGENS
EN VIER MEISJES UIT DE MIDDENSCHOLEN VAN DE SCHOLENGROEP BRUGGE-OOSTKUST IN DE BLOEMETJES GEZET. ZIJ WERDEN GEVIERD
OM HUN BEHULPZAAMHEID, GOED HUMEUR, POSITIEVE INGESTELDHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, HARTELIJKHEID, SPORTIVITEIT, ENZ.

GITARIST
ROBIN IDE

Belangrijk voor de prijs is hoe de laureaten zijn als mens, hoe
zij zich inzetten voor hun medemens in en buiten de school,
hoe zij de wereld rondom zich mooier maken en kritisch nadenken over thema’s zoals het milieu, (de opwarming van de
aarde), migratie, honger, geloof, racisme, geweld, of thans
weer heel actueel: de onrechtvaardige verdeling van rijkdommen hier en in gans de wereld.
De gastsprekers waren de heer Philip Vanhaverbeke, algemeen
directeur van de scholengroep 25 en mevrouw Ann Brusseel,
Vlaams parlementslid.
De muzikale omlijsting was opnieuw in handen van het
Stedelijk Conservatorium Brugge o.l.v. de heer Wilfried Deroo,
directeur en het optreden werd meesterlijk gebracht door
de elfjarige gitarist Robin Ide: “Wat een talent!!!”.
De receptie was opnieuw een feestelijk en lekkere
afsluiter verzorgd door de ploeg van het deeltijds
onderwijs van het K.T.A. Brugge-Sint-Michiels gecoördineerd door de heer Pierre De Duytsche.
“De Vrienden van het GO!” dankt alle medewerkers,
o.m. mevrouw Kristin Froyman (dir. K.A.1), de heer
Rouby Toch (dir. K.T.A.), alsmede het ‘huisvandeMens’, het
“GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap”, de heer Yves
Roose, schepen en de heer Sven Peire.
“De Vrienden van het GO!” hopen samen met de vele sympathisanten verder te bouwen aan een hopelijk betere maatschappij waar elk kind gelijk is, waar geen enkel kind honger of kou
hoeft te lijden, zelfs al zijn het daklozen of asielzoekers…

LAUREATEN "PRIJS 2012”
1. Maïté LEFEBVRE
MS Assebroek
2. Robbe DHULSTER
Houtlandinstituut - Torhout
3. Valérie WONG
K.T.A. Brugge-Sint-Andries
4. Jana VANDEVOORDE MS Brugge Centrum
5. Mathias MOENAERT MS Blankenberge
6. Tanguy DEPECKER
MS Maerlant, afdeling De Haan
7. Angie DESMIT
MS Zwinstede - Knokke-Heist
8. Matthias VERBRUGGE SBSO De Varens - Sint-Andries

dir. E. Kyndt
dir. M. Lingier
dir. R. Toch
dir. M. Beuten
dir. P. Caestecker
dir. V. Stragier
dir. Y. Ryckx
dir. B. Billiet

Steun (€12,50 lidmaatschap) kan via het rekeningnummer:
BE91 0001 7421 9676 - BIC BPOTBEB1
p/a Carine Vergison - Spiegelrei 15 - 8000 - Brugge.
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vzw CGSO Brugge

40 jaar jong!
CHRIS MARCHAND
VOORZITTER
VZW CGSO BRUGGE

e oprichting van de CGSO’s, Centra
voor Gezinsplanning en seksuele
opvoeding in 1960, betekende het
begin van de seksuele emancipatiestrijd in Vlaanderen. In het bestuur
zetelden enkel vrijzinnigen: artsen,
leraars, directeurs en culturele werkers. Ze streefden maatschappelijke wijzigingen na en een mentaliteitsverandering.
Want informatie verschaffen over anticonceptiva was bij
art. 383 van het strafwetboek toen
nog verboden.
In 1972 werden meisjes die in
Brugge bekenden dat ze een abortus hadden laten uitvoeren, systematisch onder aanhoudingsmandaat
geplaatst. Dat was de directe aanleiding om hier een CGSO op te richten.
Het CGSO Brugge vond een onderdak in de Naaldenstraat 22.
De vrijwilligers van het CGSO hielpen veel vrouwen die een abortus
wilden uit de nood, ook al riskeerden ze hiermee gevangenschap.
Men diende zeer voorzichtig te werk
gaan want de BOB (Belgische
Opsporingsbrigade) tapte hun telefoons af. Met hun ‘poepvalies’, wat
wij nu educatieve koffers noemen,
gaven ze voorlichting in cafés in
o.m. Brugge en Jabbeke.

12

VAK 7 - 8 - 9 | 2012

Naar aaleiding van de arrestatie in 1973 van de Naamse
dokter Eddy Peers organiseerde het CGSO een actie en
een betoging. Uiteindelijk ging de regering akkoord met
de afschaffing van de wetgeving die verbood om informatie over anticonceptie te verspreiden. Abortus bleef
echter een misdaad. (Het zou duren tot 1990 vooraleer
abortus voor een groot deel uit het stafrecht verdween).
Het CGSO Brugge werkte tot ongeveer 1978 uitsluitend
met vrijwilligers. Nadien werd de werking gesubsidieerd
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en kon personeel aangeworven
worden. Verschillende oprichters
trokken zich op dat moment terug.
Het doel van het CGSO was en is nog
altijd op het vlak van seksualiteit, relaties en
intimiteit, mensen te ondersteunen en/of acties te voeren gericht op het doorbreken van taboes, het verspreiden van informatie, het geven van voorlichting, het
bewerkstelligen dat iedereen een relatie en levensstijl
vindt die bij hem of haar past, enz.
In 1994 werd het CGSO Brugge verplicht zich te fusioneren met andere Brugse sociale organisaties: o.a. het JAC,
Justitieel welzijnswerk, het vrouwenvluchthuis… Het
CGSO moest zich samen met hen integreren in het APPC,
Ambulant Polyvalent Pluralistisch Centrum. Enkele jaren
later volgde een 2de fusie en werd het CGSO een deel van
‘De Poort’, het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW).
In 1992, net voor de fusie, kocht vzw CGSO het huis in
de Elisabethlaan 92. Zo bleef het CGSO ondanks de fusies
17 jaar lang overeind.
In april 2011, vlak na de laatste fusie van CAW de Poort
met CAW De Viersprong (van katholieke origine) tot het
huidige CAW Regio Brugge, werd het CGSO team ontbonden. Het specifiek onthaal, seksuele en relationele
vorming aan scholen, acties rond soa’s en HIV,... dreigden te verdwijnen.
Het CGSO bestuur wilde zich daar niet bij neerleggen. Er
zijn immers tal van problemen die verder aangepakt
moeten worden.

Aids is verre van overwonnen.
Het aantal abortussen is al jaren
onaanvaardbaar hoog. Er zijn steeds
meer aanmeldingen van seksueel
geweld. Zelfdoding bij lesbische meisjes in
Vlaanderen bedraagt 25% (in tegenstelling tot 5,4% bij
heteromeisjes). Wat met het seksuele zelfbeschikkingsrecht voor mensen met een beperking? Wat met abortussen voorbij de periode van 14 weken? De nieuwe
media verhogen de kwetsbaarheid van kinderen, terwijl
de meeste scholen zich niet deskundig genoeg voelen
om dit probleem aan te pakken…
Dank zij de financiële steun van IMD (Instelling Morele
Dienstverlening van West-Vlaanderen), die gebaseerd is
op de initiatieven die onze vrijwilligers nemen op vlak
van vorming, onthaal en preventie, blijft het CGSO
bestaan. Er is bovendien ook ruimte in ons huis voor de
werking van ‘Het levenshuis’ (zie pag. 4-5). Ons bestuur
wil het CGSO opnieuw verankeren binnen de vrijzinnige
gemeenschap, o.m. door lid te worden van de Unie van
Vrijzinnige Verenigingen.
Het CGSO, een mooi voorbeeld van praktisch humanisme, zal niet verloren gaan.
vzw CGSO
Elisabethlaan 92 8000 Brugge.
050 33 69 70
www.cgsobrugge.be
info@cgsobrugge.be
Open op donderdagavond van 17u tot 20u
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Prijs van het
Vrije Denken 2012

R AY M O N D M A E C K E L B E R G H E F O U N D A T I O N

OP ZATERDAG 12 MEI 2012 WERD IN HET CULTUREEL CENTRUM DE VALKAART TE OOSTKAMP
HET VRIJE DENKEN 2012 UITGEREIKT AAN DIRK VERHOFSTADT EN AAN RUDY PETIT.

DE

PRIJS

VAN

Het is de Raymond Maeckelberghe Foundation die
Brugge, dat het vrije denken niet alleen denkers
tweejaarlijks twee prijzen uitreikt, elk goed
nodig heeft maar ook 'veldwerkers'. Die filovoor 5.000 euro. De twee laureaten kregen
sofie wordt trouwens ook door de RMF
de prijs op basis van gelijkwaardigheid
aangehouden vandaar de gelijkwaardige
voor hun inzet op het domein van de veropsplitsing van de prijs omdat academispreiding van de vrije gedachte.
ci en veldwerkers beiden ook doeners
Dr. Bart Gordts, de voorzitter van de RMF,
zijn. In 1997 trad Rudy Petit toe tot de
hield de lofrede voor Dirk Verhofstadt
A.V. van het Vrijzinnig Centrum om al in
DIRK VERHOFSTADT
(°1955, doctor in de moraalwetenschappen)
1998 als bestuurslid en ondervoorzitter een
en benadrukte diens constante en kritische deelnaactieve rol te spelen. In 2001 werd hij voorzitter
me aan het publieke debat over vrije meningsuiting, de van het VC De Sleutelbrug. Gedurende tien jaar zette
scheiding van kerk en staat, het recht op zelfbeschikhij zich onophoudelijk in voor het dagelijks beheer
king en de gelijkwaardigheid van de mens.
van het Vrijzinnig Huis dat hij door allerlei verAls academicus schreef hij een groot aanbeteringen aan de infrastructuur wist om
tal boeken, o.a.' Pius XII en de verniete vormen tot een aantrekkelijke onttiging van de Joden' (2008). In 2011
moetingsruimte. Door de definitieve
verscheen zijn interviewboek over
erkenning van de niet-confessionele
Etienne Vermeersch en nu beschikken
gemeenschappen (wet van 21 juni 2002,
we over een gelijkaardig werk getiteld
regering Guy Verhofstadt I (1999-2003)
RUDY PETIT
“Dirk Verhofstadt in gesprek met Paul
werd het via de Instelling Morele
Cliteur. Een zoektocht naar harmonie”
Dienstverlening (IMD) mogelijk om over meer
(2012). De filosoof Prof. Paul Cliteur (Universiteit Leiden) financiële middelen te beschikken. De uitgave van het
was zelf op de plechtigheid aanwezig en tijdens het ban- tijdschrift De Sleutelbrug werd het speerpunt en het
ket kreeg iedere deelnemer namens de RMF een exem- geesteskind van Rudy en dit tot op de dag van vanplaar van dit overzichtswerk aangeboden.
daag. Op 05.04.11 gaf hij de fakkel door aan Wiliam
Pharasyn en het bestuur benoemde hem op 07.11.11
In de laudatio voor Rudy Petit (°1943) benadrukte tot erevoorzitter. Rudy bleef lid van de A.V. en is nog
Willy Dezutter, ereconservator Stedelijke Musea steeds verantwoordelijk uitgever van het tijdschrift.
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Colofon
Algemeen
De Vrijzinnige Activiteiten Kalender is een contact-, informatie en
actieblad van het Vrijzinnig Centrum Brugge De Sleutelbrug.
De inhoud ervan wordt grotendeels bepaald door bijdragen van lezers
en publicaties van de Brugse vrijzinnige verenigingen.
Ondertekende artikels die in de VAK worden opgenomen drukken niet
noodzakelijk het standpunt uit van de Vrijzinnige Gemeenschap. De
redactie eigent zich het recht toe ingezonden artikels of lezersbrieven
in te korten of de publicatie ervan eventueel te weigeren.
Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van de
Instelling Morele Dienstverlening West-Vlaanderen.
Ons tijdschrift wordt vanaf heden gedrukt op ecologisch verantwoord
papier, waarmee de redactie een duidelijk engagement naar meer duurzaamheid levert. Dit papier bestaat uit gerecycleerd papier en uit FSC
zuivere vezel. De Forest Stewardship Council, die dit papier het streng
gecontroleerd FSC keurmerk heeft gegeven, streeft naar een wereldwijd
verantwoord bosbeheer.

Correspondentie
Op- en aanmerkingen, lezersbrieven, artikels en bijdragen kunnen
overgemaakt worden aan:
Rudy Petit, verantwoordelijke uitgever
Koningin Astridlaan 23/bus 6, 8200 St-Michiels
e-mail: petit.rudy@skynet.be
Dirk De Prince, hoofdredacteur
e-mail: dirk.deprince@skynet.be

De Vrijzinnige telefoongids
www.vrijzinnigbrugge.be
VC Brugge de Sleutelbrug
Vrijzinnig Huis, Beenhouwersstraat 1–3, 8000 Brugge
William Pharasyn, voorzitter info@vrijzinnigbrugge.be
huisvandeMens
Coördinatie Stuurgroep Morele Bijstand
Jeruzalemstraat 51, 8000 Brugge

0495 71 36 27

050 33 59 75
brugge@deMens.nu
www.vrijzinnigwestvlaanderen.be

Morele Bijstand
Ziekenhuizen, rust –en verzorgingstehuizen
• Campus Sint-Jan/Palliatieve Zorgeenheid ‘De Vlinder’
050 45 27 95
Evelyne Jiroflée en Conny Verkest
morele.consulenten@azsintjan.be
• WZC Minnewater, Fabiola, het Hallenhuis, Sint-Clara,
Van Zuylen, Zeven Torentjes, Ter Potterie
0478 52 28 67
Nicolas Vermoortele
nicolas.vermoortele@ocmw-brugge.be
OPVANG Vrijzinnige Dienst voor Pleegzorg
Ruddershove 4, 8000 Brugge
Antenne Kortrijk

050 32 72 70
056 22 52 85

HVV Brugge 2
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Lieve Wastiels, Lieve.brugge@skynet.be

050 42 34 46

HVV Brugge 3

050 35 10 86

HVV - OVM Brugge Oudervereniging voor de Moraal
Eric Lowyck, secretaris

050 35 30 97
www.ovmbrugge.be

WF Willemsfonds Brugge en Brugs Ommeland
vanhoutryve.b@lmwvl.be

050 32 34 06

Johan Ackaert, Dirk De Prince, Willy Dezutter, Rudy Petit, William
Pharasyn, Roland VanDamme

AVF Vermeylenfonds Brugge
j.ducazu@scarlet.be

050 35 94 39

Bericht aan de lezers

Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

0494 05 34 81

SOS Nuchterheid

0477 37 38 65

UPV Brugge
Uitstraling Permanente Vorming VUB

0475 61 77 24

Redactie

Uw persoonlijke gegevens worden, behoudens bezwaar van uw kant,
opgenomen in een bestand dat beheerd wordt door het
huisvandeMens (PCMD), Jeruzalemstraat 51 te 8000 Brugge.
Ze worden uitsluitend gebruikt om u verder te informeren over de
activiteiten van de diverse vrijzinnige verenigingen.
Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer
met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (08/12/92)
kunnen wij u op eenvoudig verzoek kennis geven van uw gegevens
in ons bestand, ze eventueel corrigeren of verwijderen.

CGSO Centrum voor geboorteregeling en seksuele opvoeding
050 33 69 70
Elisabethlaan 92, 8000 Brugge
info@cgsobrugge.be

