op donderdag 6 juni 2019 komt

Karim VAN OVERMEIRE
spreken over zijn boek

“Honderd keer Vlaanderen”
Geachte leden van de Marnixring,
Geachte vrienden en sympathisanten,
Wij nodigen U graag uit voor de 5ste lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 6 juni 2019
op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel. Alle praktische informatie vindt u
onderaan deze pagina.
Karim VAN OVERMEIRE komt dan op een ludieke manier tekst en uitleg geven over het boek dat hij
schreef samen met co-auteurs Tomas Roggeman en Maarten Vanderbeke.
Ontdekten de Vlamingen Amerika nog voor Christoffel Columbus? Waar liggen de Vlaamse Eilanden?
Wie zijn de Vlamingen op het Tapijt van Bayeux? Waar staat het hoogste vredesmonument van Europa?
Ligt de oorsprong van de Flamenco in Vlaanderen? Waar wonen de Dikke Nekken?...
Met honderd korte maar sterke verhalen over het volk tussen Noordzee en Maas nemen de auteurs u mee
op een heuse ontdekkingstocht, op zoek naar wat de Vlamingen typeert en naar wat Vlaanderen
verschillend maakt van de buurlanden. Met veel zelfrelativering en zin voor humor wagen ze zich aan een
omschrijving van de Vlaamse identiteit. Karim komt vertellen hoe dit werk tot stand kwam...
Karim VAN OVERMEIRE (°1964) is licentiaat in de rechten. Als scholier was hij actief in verschillende Studentenverenigingen, in 1984 werd
hij zelfs tot preses van de NSV Gent verkozen.
Sinds 1991 is hij ononderbroken volksvertegenwoordiger voor de kieskring Aalst-Oudenaarde. Hij bekommert zich vooral om buitenlandse
politiek met een bijzondere aandacht voor de problematiek van volkeren zonder staat.
In 2012 werd hij schepen in de stad Aalst met onder meer inburgering en Vlaams karakter onder zijn bevoegdheden. Ook dit mandaat werd
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voortgezet.
Met zijn bijzondere belangstelling voor geschiedenis is Karim auteur van o.a. “De Gudlensporenslag – het verhaal van een onmogelijke
gebeurtenis”. Het boek “Honderd keer Vlaanderen. Straffe verhalen over het volk tussen Noordzee en Maas” is zijn meest recente werk.
100 iconische verhalen over Vlaamse identiteit. Dingen waar we als Vlamingen fier kunnen over zijn (of misschien juist niet...).

Hieronder alle praktische informatie :
Datum:
Uur:
Locatie:

Donderdag 6 juni 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 4 juni 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 !

