
WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN ACTIVITEITEN NAJAAR 2019

september
Brunch en kunstveiling 

ten voordele van Oxfam 

zondag 1 september 
11.00 uur
Locatie gewijzigd naar LDC 
Van Volden

Keukenklank = Kauwgomsessies

Vrijdag 20 september 
20.00 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig, maar 
volzet is volzet
Informeel keukenconcert met 
liedjes waar je kan op ‘nasjieken’.  
Voor deze 1e sessie staat  ‘Love 
like birds’ op het programma: 
voorzien van warme stem en 
gitaar brengt Elke De Mey 
pretentieloze, goudeerlijke liedjes 
over de liefde en het leven.

Soup stories: M/V/X

Donderdag 26 september 
van 12.30 uur tot 13.30 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: wenselijk maar 
niet noodzakelijk via brugge@
demens.nu of 050 33 59 75 
Open babbel met Tarr De Blaere, 
vroeger man, nu vrouw. Breng 
je lunch mee, wij zorgen voor 
soep.

Kreeftival    

zondag 29 september 
13.00 uur - na de voordracht van 
Sonja Lavaert 
Organisator: Willemsfonds
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: € 20 
Inschrijven:  francis.
moeykens@belnot.be / 
katrien.dotsaelaere@telenet.be
Volwaardige hoofdschotel met 
kreeft Bellevue. Ervaren kok 
Dany Blieck staat in voor een 
verzorgde lekkere en verse 
maaltijd. Je inschrijving is pas 
definitief na betaling op de 
rekening van Willemsfonds 
Brugge BE69 4752 1366 
8178. De inschrijvingen worden 
afgesloten op 22 september 
2019. Je hoeft geen lid te zijn 
van het Willemsfonds om deel 
te nemen. 

oktober
Lezing UPV

donderdag 3 oktober
14.30 uur 
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Thema: ‘Verslaafd aan het 
algoritme. De IT-sector is 
de wereld aan het opeten.’ 
Spreker: prof. dr. Rudi Van 
de Velde (UZ Brussel). 
Technologie wordt intiem van 
aard. Omdat ze mensen vaak 
rechtstreeks en persoonlijk 
raken, roepen technieken 
maatschappelijke en ethische 
vragen op. Anderzijds wordt 

de machine mensachtiger: 
naarmate technologieën meer 
deel gaan uitmaken van ons 
eigen lichaam krijgt de mens 
meer weg van een machine.

Lezing UPV

donderdag 10 oktober
14.30 uur 
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Thema: Europa en de (andere) 
grootmachten
Spreker: prof. dr. Sven Biscop 
(UGent & Egmont Instituut)
Europa voelt zich zwak en stelt 
zich zwak op. Ook door andere 
wereldspelers wordt het als 
het kneusje behandeld. In een 
wereld waarin die grootmachten 
een steeds grotere rol spelen, 
heeft Europa maar één keuze: 
zelf opnieuw groot worden.

Jazz in stijl: Sitting Horns

Gaat niet door op zondag 20 
oktober maar op zondag 17 
november om 17.00 uur!

Aperitiefconcert De 9 Muzen

zondag 27 oktober  
11.00 uur
Organisator: De 9 Muzen
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: € 17 ADD - 15 VVK
Inschrijven: niet nodig
“Jubileumconcert” Barthold 
Kuijken (traverso) en Ewald 
Demeyere (klavecimbel). Al 40 
jaar organiseren De 9 Muzen 
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aperitiefconcerten te Brugge, 
telkens op de 4e zondag van 
oktober, november, januari en 
februari. Alle genres komen 
aan bod: barok, klassiek, 
romantiek, hedendaags, jazz, 
folk, chanson, experimenteel, 
ongehoord....Met zowel jong 
talent van eigen bodem als 
gevestigde waarden. Kaarten in 
voorverkoop bij muziekhandel 
Rombaux.

Soup stories: Het spook dat verslaving heet

Donderdag 31 oktober
van 12.30 uur tot 13.30 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: wenselijk maar 
niet noodzakelijk via brugge@
demens.nu of 050 33 59 75 
Open babbel met Guy Surmont, 
ervaringsdeskundige. Breng 
je lunch mee, wij zorgen voor 
soep.

november 
Lezing UPV

donderdag 7 november
14.30 uur 
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Thema: Een goed gesprek over 
een praktische aanpak van 
armoedebestrijding. Philippe 
De coene (Kortrijks Schepen 
van Sociale Vooruitgang, 
Armoedebestrijding en 

Onroerend Erfgoed) en dr. 
Wim Van Lancker (Socioloog 
verbonden aan KULeuven en 
UAntwerpen).

Keukenklank = Kauwgomsessies

Vrijdag 8 november 
20.00 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig, maar 
volzet is volzet
Informeel keukenconcert met 
liedjes waar je kan op ‘nasjieken’.  
Steven H. is een rap/rock/punk/
van-alles-en-nog-wat-fenomeen 
in maatpak! De West-Vlaming 
filosofeert in zijn streektaal de 
pannen van het dak én onze 
hersenen.

Gespreksavond Nationale Vrouwenrechten    

maandag 11 november 
19.00 uur
Organisator: Viva la Vida
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: € 5
Inschrijven:  
adinda.goddyn@telenet.be
Gespreksavond nav 
vrouwendag met gastsprekers 
Leona Detiege, Meryame Kitir,  
Oona Weyns, Vanessa Vens en  
Anne France Ketelaer.
Moderator: Mieke Dumont
Het geheel wordt opgeluisterd 
door Famba, een groep van 
vrouwelijke percussionisten.

Lezing UPV

donderdag 14 november
14.30 uur 

Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Thema: Een maçon begraven 
onder de kerk
Rob Troubleyn (expert WO I en 
werkzaam bij het Kenniscentrum 
In Flanders Fields Museum) gaat 
in op zijn lopend onderzoek naar 
de oorsprong en de historiek 
van de Koninklijke Crypte te 
Laken.

Lezing: Het Kleine Namenboek

zondag 17 november
14.30 uur 
Organisator: HV Brugge i.s.m. 
UPV-Brugge 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: € 5 
Inschrijven: eliro@telenet.be - 
050 37 55 34
Jan Vanroose is al meer dan 
een kwart eeuw bezig met het 
verzamelen en bestuderen 
van namen allerhande. Dat 
resulteerde in ‘Het  Kleine 
Namenboek’. Namen blijken 
onderhevig te zijn aan modes, 
nieuwe namen verschijnen 
maar verdwijnen ook elk 
jaar met duizenden. Namen 
geven of ontnemen is een 
teken van macht. Komt verder 
aan bod: voorwerpen in 
Japan die genoemd zijn naar 
Nederlandse woorden, totaal 
foute merknamen of belachelijke 
straatnamen. De klemtoon ligt 
op het bizarre en grappige. 
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Jazz in stijl: Sitting Horns

Zondag 17 november
17.00 uur 
Niet op zondag 20 oktober!

Aperitiefconcert De 9 Muzen

zondag 24 november
11.00 uur
Organisator: De 9 Muzen
Zaal: tuinpaviljoen 
Prijs: € 17 ADD - 15 VVK
Inschrijven: niet nodig
”gitaar recital”: Yves Storms is een 
internationaal gewaardeerde solist. 
Een gitarist van onberispelijke 
techniek, een levendige en verfijnde 
musicus met een zeldzaam gevoel 
voor innerlijke focus.

Soup stories: Het leven voor en achter de tralies

Donderdag 28 november
van 12.30 uur tot 13.30 uur
Organisator: huisvandeMens 
Zaal: hoofdgebouw 2e 
verdieping 
Prijs: gratis 
Inschrijven: wenselijk maar 
niet noodzakelijk via brugge@
demens.nu of 050 33 59 75 
Met Michel Ackaert en Ludo 
Hulst, twee cipiers van het peni-
tentiair complex te Brugge. 

december
Lezing UPV

Er is geen lezing op 
donderdag 5 december

Wereldlichtjesdag in Brugge

zondag 8 december
19.00 uur 
Organisator: huisvandeMens 
i.s.m. partners 
Locatie nog niet gekend. Zal 
misschien niet in De Brug 
doorgaan! Hou de website en 
de nieuwsbrief in de gaten.

Lezing UPV

woensdag 11 december ipv 
donderdag 12 december  
14.30 uur 
Organisator: UPV-kern Brugge 
- Brugs Universitair Centrum 
Zaal: hoofdgebouw 
gelijkvloers 
Prijs: gratis 
Inschrijven: niet nodig
Thema: Geheugenklachten en 
dementie
Met spreker prof. dr. Jan 
Versijpt (Neuroloog UZ Brussel). 
Hij overloopt niet alleen de 
diagnose en behandeling van 
geheugenklachten en dementie, 
met zijn mogelijkheden en 
beperkingen maar geeft ook 
aan wat kan helpen en wat niet 
, en geeft tips voor alternatieve 
geheugenstrategieën en 
oefeningen van activiteiten en 
vaardigheden.
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