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Geachte Heer , Mevrouw ,  
 

Wij nodigen u vriendelijk uit voor onze volgende activiteit op donderdag 17 december 

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

                          ACHTER DE SCHERMEN VAN HET VATICAAN 

                          ******************************** 

                        Tom Zwaenepoel – Doctor Germaanse talen 

Vaticaanstad is de kleinste staat ter wereld en ligt verborgen achter hoge , 

dikke muren . Tom Zwaenepoel geeft een kort overzicht van de belangrijkste 

gebouwen : Sint – Pietersbasiliek, Vaticaanse musea, Sixtijnse kapel, 

Vaticaanse tuinen en monumenten . Verder stelt hij de protagonisten van 

deze ministaat voor : de paus en zijn entourage.Met wie vormt de “ man in 

het wit “ een woongemeenschap ? Hij werpt ook een licht op enkele bekende 

tradities . Waarom wordt het Sint -Pietersplein op Pasen met Hollandse 

bloemen versierd? Waarom wou Johannes Paulus II een kerstboom en een 

kerstkribbe op het Sint -Pietersplein? Waarom wou de Poolse paus de wereld 

rondtrekken ? Wat dit een vlucht uit de sterk bewaakte Vaticaanse staat? 

Tom Zwaenepoel is doctor in de Germaansetalen , studeerde Nederlands en 

Duits aan de universiteiten van Gent en Bayreuth ( Duitsland ) en is auteur 

van verschillende boeken . 
 

Donderdag 28 januari : De vrolijke geschiedenis van honger en dorst  

                   ********              Ilse Landuyt 

Donderdag 18 februari : Ijzeren oogst  - Corneel Derynck 

Donderdag  17 maart : De ramen open ! -Marc De Bie 

Donderdag 21 april : Lam Gods en de Rechtvaardige Rechters – Gerard 

Bauwens 

Donderdag 19 mei : De condor en de kolibrie -Marc Heirman 

Dinsdag 24 mei : Daguitstap “ de Avesnois “ -  Gids : Philippe Depriet 

Donderdag 16 juni : Het menselijke Brugge - Jo Berten 
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