
LEZING : DOKTER KIEBOOMS spreekt op vrijdag 10 november te Brugge.   
 

DE SEKSUALISERING IN EEN PORNOGRAFISCHE WERELD: WAT U 

MOET WETEN… 

 

Dr Kiebooms is geneesheer specialist uit Genk, gewezen lid van de 

parlementaire evaluatie  commissie voor abortus. De preventie van abortus 

bekommert hem dan ook reeds jaren, de seksualiteit menswaardig kunnen 

beleven is de sleutel tot een gelukkig gezin. 

 

Daarom dat hij toch ernstige bedenkingen heeft bij zo'n massale verdeling van de 

Jongerengids  voor  11-12 jarigen die ongevraagd geconfronteerd worden met een ideologie 

waar we het niet eens kunnen mee zijn. Hij zal de vragen die zo'n jongerengids oproepen 

beantwoorden en waardige alternatieven aanbieden.  

Wat is nu eigenlijk de wettelijke leeftijd van de seksuele volwassenheid?  Is Porno dan toch 

niet zo slecht en legaal, zoals men beweert? En wat met sexting? Welke goede alternatieven 

zijn er voor onze jongeren. 

In het tweede deel bekijken we  hoe we onze actie kunnen verder zetten door o.a.  naar de 

schooldirectie te gaan met onze grieven en ouders te sensibiliseren.  Voorstellen voor onze 

actie 'Stop, onze kinderen willen we zelf opvoeden' zijn welkom.  

Kom je ook luisteren? Neem gerust je vragen en ideeën mee. Welkom!  

 

LEZING: KATHY LAMORAL spreekt op 1 december 2017 om 19u.30 in Brugge 
 

SENSIPLAN, HET NIEUWE DENKEN OVER ANTICONCEPTIE. 

Ben jij pilmoe, spiraalmoe, hormonenmoe… Ben jij op zoek naar een betrouwbare 

anticonceptiemethode zonder bijwerkingen? Wil jij gezond met je vruchtbaarheid omgaan? 

Heb je ethische bezwaren tegen de gangbare anticonceptiemethodes?  

Wil je zwanger worden en wil je daarom weten op welke dagen je het meest vruchtbaar 

bent? Houd je bij seksuele relaties rekening met een mogelijke zwangerschap, met mogelijke 

genitale besmettingen, met mogelijke latere gevolgen voor je gezondheid? 

Sensiplan® is een wetenschappelijk onderbouwde methode die je de natuurlijke 

veranderingen in de menstruele cyclus aanleert 

waardoor je leert zien hoe je eigen cyclus in 

mekaar zit. Sensiplan® kun je gebruiken als 

conceptie- of als anticonceptiemethode. 

www.sensiplan.be 

 

 

http://www.sensiplan.be/


NFP-Vlaanderen vzw werkt reeds 30 jaar samen met professoren-gynaecologen aan de 

Universiteiten van Düsseldorf en Heidelberg, die Sensiplan® ontwikkelden. De 

Wereldgezondheidsorganisatie heeft in Factsheet 351 de wetenschappelijke onderbouw  

goedgekeurd.  

Locatie: Xaverianenstraat 1, 8200 Sint-Michiels bij Brugge, naast Vives 

Aanvang: 19u.30, welkom vanaf 19 uur 

Inschrijven: info@tegenstroom.eu 

Deelname: 5 euro, studenten 2 euro - info: 0499 22 39 81 -  

Wilt je iets organiseren in jouw stad, laat het ons weten. 

TEKEN DE PETITIE/DOE MEE MET DE ACTIE  
- STOP, WE WILLEN ONZE KINDEREN ZELF OPVOEDEN!- 
 

Wij zijn verbolgen dat onze kinderen van 11 en 12 jaar een Jongerengids mee krijgen in hun 

boekentas naar huis  met expliciete uitleg over relaties en seks. Vanaf 16 jaar zijn ze seksueel  

meerderjarig, maar nu reeds worden ze met inhoud belast onaangepast aan hun leeftijd.  

Bijvoorbeeld: Hoe je een kus moet geven 

wordt uitgelegd aan 11 jarigen. 'De eerste 

keer in bed' kan al vanaf 13 als je er beide 

klaar voor bent...(https://jongerengids.be/) 

Teken je ook deze petitie? Bij iedere 

persoon die de petitie tekent krijgen de drie 

ministers deze oproep van Comité Bezorgde 

Ouders in hun mailbox, Minister Crevits 

van Onderwijs, Minister Vandeurzen van 

het gezin en Minister Sven Gatz van jeugd. 

 Petitie >>  http://www.citizengo.org/nl/ 

ACTIE: Zend ook jouw bezwaren samen 

met deze petitie door naar uw 

schooldirectie. Of ga er even langs om uw 

directie hiervan op de hoogte te brengen en 

hen te overtuigen in het vervolg deze 

boekjes niet mee uit te delen. 

Dank alvast voor het tekenen en uw actie! 

 

Sluit je je ook aan bij onze facebookgroep  ‘Comité Bezorgde Ouders en 

Grootouders’.  Nodig gerust  je kennissen uit om mee te ageren.  

SAMEN STERK! Comité Bezorgde Ouders en Grootouders  

mailto:info@tegenstroom.eu

