organiseert op donderdag 9 mei 2019
een lezing van Luc PAUWELS over

“Wat is een volk...?”
Geachte leden van de Marnixring,
Geachte vrienden en sympathisanten,
Wij nodigen U graag uit voor de 4ste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 9 mei 2019
op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel. Alle praktische informatie vindt u
onderaan deze pagina.
Als spreker hebben we dhr Luc PAUWELS (Antwerpen, °1940) te gast.
Naast succesvolle zakenman en auteur, is Luc bekend als een van de belangrijkste historici van de
Conservatieve Revolutie in de Lage Landen en een origineel vertegenwoordiger van het conservatieve nonconformisme in Vlaanderen.
Vanaf zijn jonge jaren in de jeugdbeweging, tot later als stichter en hoofdredacteur van o.m. het tijdschrift
TekoS, wist hij een aantal jonge mensen blijvend te inspireren in ‘Heel-Nederlandse zin’.
Zijn vele artikels en publicaties in binnen- en buitenland vertegenwoordigen een uitzonderlijke bijdrage tot
de geschiedenis en de actualiteit van de Nederlandse Gedachte en van een vrijgevochten,
maatschappijkritisch conservatisme in Europa. Daarnaast is hij ook een eminent kenner van het
gedachtengoed van Joris van Severen.
Voor onze lezing van 9 mei koos hij het ultra-actuele thema: “Wat is een volk?”.
Allen daarheen dus!

Hieronder alle praktische informatie :
Datum:
Uur:
Locatie:

Donderdag 9 mei 2019
Aanvang van de avond: 19:30 u – Aanvang van de lezing: 21:00 u
De Castelijnshoeve, Kasteeldreef 52, 2980 Halle-Zoersel
( Er is een ruime parking achteraan)
Bijdrage in de kosten: 45 € pp voor leden en partners van een Marnixring – 50 € pp voor niet-leden. Prijs inclusief:
. Het bijwonen van de lezing, met mogelijkheid tot het stellen van vragen nadien
. Een drankje vooraf, een maaltijd met voorgerecht, hoofdgerecht, de nodige begeleidende dranken
aan tafel (water, wijn), en koffie om af te sluiten
NB: Ook deelnemen zonder de maaltijd vooraf kan (vanaf 21:00 u) aan 10 € pp, drankje inclusief.
Inschrijven: Ten laatste op dinsdag 7 mei 2019 bij de onze Protocolmeester Remy APPERMONT op volgend
e-adres: r.appermont01@telenet.be
Betalen:
. Door overschrijving op de bankrekening van MR Land van Playsantië: BE89 1430 9105 2385
met vermelding van uw naam, het aantal personen, en de gekozen formule
. Of door contante betaling aan onze Penningmeester Johan VANSLAMBROUCK tijdens de
avond van de lezing

Het bestuur van Marnixring Land van Playsantië hoopt van harte U te mogen
verwelkomen op deze avond !

