Op donderdag 5 september 2019 komt

Barbara PAS
praten over

“De verkiezingen van 26 mei 2019...”
Geachte leden van de Marnixring, geachte vrienden en sympathisanten,
Graag nodigen wij U uit voor de 6de lezing van onze ring dit jaar die plaats heeft op donderdag 5 september
2019 op onze intussen bekende stek: de Castelijnshoeve in Halle-Zoersel. Alle praktische informatie vindt
u onderaan deze pagina.
Barbara PAS hoeven we U niet meer voor te stellen... Wie kent haar niet?
Barbara stond bij ons al geprogrammeerd als spreekster lang vóór de verkiezingen van 26 mei... Die dag
boekte zij een monsterscore: haar aantal voorkeursstemmen ging van 12.422 in 2014 naar 41.911 nu. Dat
zijn er 29.489 meer dan de vorige verkiezingen!
Opmerkelijk is dat zij als enige in de vorige legislatuur het communautaire vraagstuk levendig hield. Na
de overwinning van haar partij in de verkiezingen van 26 mei nam zij als nationaal ondervoorzitster deel
aan de onderhandelingen voor de vorming van een Vlaamse regering, maar het mocht niet zijn...
Zij komt graag bij ons tekst en uitleg geven bij deze situatie, en hoe het volgens haar nu verder moet.
Even benadrukken dat de Marnixring tot doel heeft de Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen
o.m. door verdraagzaamheid, vriendschap en dienstbetoon onder zijn leden aan te aanmoedigen ongeacht
hun levensbeschouwelijke en politieke overtuiging. Vandaar dat wij maar al te graag de stem van deze
geëngageerde en gepassioneerde politica willen laten horen.
Barbara PAS (°1981 te Temse) - Na haar studie Latijn-wiskunde in de humaniora van het Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie in Sint-Niklaas
behaalde Barbara het diploma van handelsingenieur aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2004.
Van thuis uit Vlaamsgezind nam ze al op jonge leeftijd deel aan de IJzerbedevaart en het Vlaams Nationaal Zangfeest. Tijdens haar
studententijd in Leuven engageerde ze zich politiek en was ze actief bij het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond. Onmiddellijk na het
behalen van haar diploma werd zij medewerkster van de Kamerfractie van het Vlaams Belang, wat ze bleef tot in 2007.
In juni 2007 werd ze voor de Kieskring Oost-Vlaanderen verkozen tot lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een functie die ze nog
steeds uitoefent, zeker met haar verbluffend resultaat tijdens de laatste verkiezingen. In lijn met haar opleiding specialiseerde ze zich in de
Kamer hoofdzakelijk in financiële en economische dossiers.

Hieronder alle praktische informatie:
Datum:
Donderdag 5 september 2019
Uur:
Aanvang van de avond: 19:30 u – Aanvang van de lezing: 21:00 u
Locatie:
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 3 september 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 !

