
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWEERRKKJJAAAARR  22001133--22001144  

 

26/09/2013 Zuhal Demir Recht op arbeid 

24/10/2013 Dirk Vermeiren Islam en democratie in Turkije 

21/11/2013 Franky Bostyn Offensieve ondergrondse oorlog 

1915-1917 

30/01/2014 Gene Vangampelaere Internet, belager van mijn privacy 

20/02/2014 Pascal Paepen Hoe zit het met de crisis? 

27/03/2014 Kris Daels Het leven als superflik 

 

 

 

Andere VSVK-activiteiten 

 

Op 12 maart 2014 organiseert 

VSVK een bezoek aan de 

politiegebouwen van de 

politiezone RIHO.  
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ZZuuhhaall  DDeemmiirr  
FFeeddeerraaaall  ppaarrlleemmeennttsslliidd    

 

RREECCHHTT  OOPP  AARRBBEEIIDD  
  

DDoonnddeerrddaagg  2266  sseepptteemmbbeerr  22001133  oomm  2200uu..0000  

In de bar van de  

Stedelijke Academie voor Muziek en Woord 

Kruisstraat 15, Izegem. 

Toegangsprijs: 4 euro – Abonnees: gratis. 

 
 

 

 

 



Werkjaar 2013-2014 

 

 

De vakantieperiode is alweer achter de rug en VSVK 

start het werkjaar 2013-2014 op. Noteer alvast de 

onderstaande data van de gespreksavonden met een 

waaier aan interessante onderwerpen. 

 

Op 26 september starten we de reeks gespreksavonden 

met federaal parlementslid Zuhal Demir met “Recht op 

arbeid”. Meer info hierover verder in dit activiteitenblad. 

 

Dirk Vermeiren werkt in Istanbul als Turkije-

correspondent voor Vlaamse en Nederlandse media. Op 

donderdag 24 oktober zakt hij af naar Izegem om te 

praten over “Islam en democratie in Turkije”.  

 

Op de vooravond van de 

herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog besteedt 

ook VSVK aandacht aan 

deze donkere periode uit 

de geschiedenis. In 

november komt oud-

Izegemnaar Franky Bostyn 

voor VSVK spreken over 

de “Offensieve onder-

grondse oorlog 1915-

1917”. Bostyn is de voor-

malige conservator van 

het Memorial Museum Passchendaele 1917. 

 

Hoe zit het met onze privacy in deze digitale wereld? Op 

donderdag 30 januari spreekt Gene Van-

gampelaere over “Internet, belager van mijn 

privacy”. Hij is docent sociale media 

aan de Howest. 

 

Op 20 februari komt Pascal Paepen naar Izegem om ons 

wegwijs te maken in de wereld van de financiële crisis. 

De gespreksavond “Hoe zit het met de crisis?” zal een 

antwoord bieden op een hele reeks vragen. 

 

VSVK sluit de reeks gespreksavonden af met Kris Daels, 

geen doordeweekse agent, want hij was als 

undercoveragent betrokken bij de langste infiltratie-

opdracht van het undercoverteam van de federale 

politie. “Het leven als superflik” zorgt op donderdag 27 

maart voor een blik achter de schermen.  

 

 

Abonnement voor zes lezingen: stort 10 euro 

op rekening 751-2006143-29 

(overschrijvingsformulier als bijlage). Gelieve om 

praktische redenen uw abonnement via 

overschrijving te hernieuwen. Uw abonnement 

wordt eind september 2013 thuis bezorgd.  

Uw e-mailadres kan u bezorgen aan 

milovanhecke@hotmail.com.  
 

www.vsvk.be  
 

 

Andere VSVK-activiteiten 

 

 

Naast de traditionele 

gespreksavonden biedt 

VSVK ook een reeks 

andere activiteiten aan. Zo 

organiseren we op 12 

maart 2014 een bezoek 

aan de gebouwen van de 

politiezone RIHO. Meer 

info volgt later.  

 

 

Recht op arbeid 

 

 

Op donderdag 26 september is Zuhal Demir (° 1980) de 

eerste gastspreker. Ze studeerde rechten aan de KU 

Leuven en aan de VUB. Ze specialiseerde zich in het 

arbeidsrecht en is sinds 2004 actief als advocaat. 

 

In 2010 werd ze als federaal parlementslid voor de N-

VA verkozen en ze zetelt in de commissies Sociale 

Zaken en Handels- en Economisch Recht. Sinds januari 

2013 is ze ook voorzitter van het districtscollege van 

het district Antwerpen. 

 

 

 

Tijdens de gespreksavond komen een hele reeks 

actuele onderwerpen aan bod, zoals het felbesproken 

eenheidsstatuut en de groeiende marktkloof. Een 

gespreksavond waarmee we met de deur in huis vallen ! 

 

 

Abonneer op de elektronische nieuwsbrieven van 

onze vereniging via www.vsvk.be. 
 

 

Tekst en vormgeving: Kurt Himpe  

mailto:milovanhecke@hotmail.com
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