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Geachte Heer , Mevrouw ,  

 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 20 november 

om 15 uur in het " Vlaams Ontmoetingscentrum " De Gulden Spoor " - 

                                             ' t Zand 22 te Brugge                      

 

      RELIGIEUS GEWELD BIJ JODEN , CHRISTENEN EN MOSLIMS 

                                                Mark Heirman          

*********************************************************************** 
Christelijke auteurs reduceren de kruistochten graag tot een vervelende voetnoot bij de 

overwegend vreedzame verspreiding van het christendom . Arabische en Islamitische 

auteurs denken er anders over . Die zien in elke Westerse soldaat in het Midden – Oosten 

nog altijd een verdoken kruisvaarder . Hoe dan ook , het Westen is nog altijd de meest 

bewapende regio ter wereld en voerde de afgelopen tien jaar oorlog in Afghanistan, Irak , 

Libie en Mali . Auteur Mark Heirman vertelt ons het hele verhaal .  

Donderdag 18 december : De regenboog van de Vlaamse dialecten                                               

                                                  Professor Magda De Vos 
  

Programma 2015 : 

29 januari : Leven en werk van priester Daens – Johan Velghe 

19 februari : Vrouwen in de “ Groote Oorlog “ -Stefaan Vandenbussche 

19 maart : De werking van het gerecht in Vlaanderen – Jean -Marie Berkvens 

16 april : Proper en puur -Ilse Landuyt 

21 mei : Artsen zonder vakantie – Dokter Urbain Cartrysse 

18 juni : Moeder , vanwaar komen wij ? Pieter Boussemaere 
Zaterdag 9 mei : Daguitstap naar Mechelen met bezoek aan manufactur “ Dewit “ - 

wereldleider inzake renovatie historische wandtapijten – bezoek Mechelen met gids - 

middagmaal in “ Oud Conservatorium -avondmaal “ in “ Den Achternoene “ te Beernem 

Prijs  : 55 euro . Inschrijven kan door storting op : BE91 4700 1151 9176 ten name van 

vzw “ Informativa” met vermelding “ Mechelen . 

Inschrijving graag doorgeven aan : werner.vanhoutte@telenet.be  
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