organiseert op woensdag 4 maart 2020
een lezing van Marcel GUNST over

Geachte leden van de Marnixring,
Geachte vrienden en sympathisanten,
Wij nodigen U graag uit voor de 2de lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op woensdag 4 maart
2020 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel. Alle praktische informatie vindt
U onderaan deze pagina.
Als spreker hebben we dan Marcel GUNST te gast die het zal hebben over de verschillende fasen en
facetten van een strategie die Vlaanderen nodig heeft om zich sneller en beter te ontwikkelen dan de laatste
bijna 200 jaar.
De leidraad van zijn lezing is zijn boek “Vlaanderen strategisch” dat in 4 delen is opgedeeld: Vlaanderens
onafhankelijkheid, Vlaanderens identiteitsvraagstuk en problematiek, Vlaanderens overleveringsstrategiën
en toekomstprojecten, en tenslotte Vlaanderen op de Planeet Aarde.
Marcel Victor GUNST (°1952) is een Brusselse Vlaming met een merkwaardige loopbaan. Hij studeerde bedrijfseconomie en
algemene economie aan de Universiteit Gent (1970-1976). Vervolgens werd hij beroepsmilitair (1976 – 1977), en was hij Belgisch
federaal diplomaat in Libanon (1979 – 1983) en in Japan (1983 – 1985). Tot aan zijn pensioen (2017) bleef hij in dienst van de
Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken in Brussel.
In de Vlaamse Beweging neemt Marcel een eigen plaats in. Hij is bekommerd om Vlaanderen en de Nederlanden, en werkte
daarom een strategie uit om een onafhankelijk Vlaanderen (terug) op de wereldkaart te zetten. Sinds 2012 schrijft hij zijn ideëen
neer in boeken die hij in eigen beheer uitgeeft. Meer info op https://www.idgeostrat.vlaanderen
Hij ligt aan de basis van de oprichting van 2 Marnixringen (Overijse de Vrijheijt en Noordrand waarvan hij nog steeds lid is) en
van de vzw Internationaal Recht zonder Grenzen (2007 of Irzog).

Hieronder alle praktische informatie :
Datum:
Uur:
Locatie:

Woensdag 4 maart 2020
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 maandag 2 maart 2020 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 !

