De

met 2 sprekers

(en andere Europese struikelstenen)

kansen voor Vlaanderen?

Wanneer?

donderdag 20 april - 20 uur
Waar?

Hof van Vlaanderen
Botestraat 10
Gent - Wondelgem
Helga Stevens

Europees parlementslid voor
de N-VA, ondervoorzitter ECR

Ruime parking (Delhaize)
tramhalte Botestraat (Lijn 1) op 350 meter

Prijs?

€ 2 VVB-leden - € 3 niet-leden
Een organisatie van VVB-Gent i.s.m.

Harry De Paepe

de specialist voor het Verenigd
Koninkrijk bij Doorbraak

V.U. Herman De Mulder, Meersstraat 88, 9000 Gent

Europese avond

De

(en andere Europese struikelstenen)

kansen voor Vlaanderen?

Van maandag 2 tot en met woensdag 4 oktober 2017 trekt
de VVB naar het Europees Parlement in Straatsburg en dat
op uitnodiging van Europees parlementslid Helga Stevens
(N-VA/ECR). Ter voorbereiding van deze trip organiseren we
op donderdag 20 april 2017 een inhoudelijk gesprek over
enkele actuele Europese struikelstenen met onze gastvrouw
en Doorbraak redacteur Harry De Paepe.
Het Britse Lagerhuis stemde de brexit-wet en de Schotse
premier Nicola Sturgeon maakte quasi gelijktijdig bekend dat
ze een nieuw referendum wil over de onafhankelijkheid van
Schotland. Terwijl in Catalonië de regering een volksraadpleging voorbereidt, wordt hun ex-premier veroordeeld door
het Spaanse gerecht om … een referendum te organiseren.
Heel wat struikelstenen in en voor Europa.
We willen daarom enkele interessante raakpunten bekijken:
❱ De brexit en de gevolgen voor Vlaanderen.
❱ De gevolgen van de brexit voor Schotland en Ierland.
❱ Hoe verhoudt de N-VA zich tegenover hun fractiegenoten,
de Britse conservatieven
• over de brexit.
• over een Schots referendum.
Kan het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven hier voordeel uit
halen? Maar ongetwijfeld hebt ook u een uitdagende vraag op
uw lippen branden. Stuur die dan vóór woensdag 5 april naar
steven.vergauwen@vvb.org. Wij zullen uw vragen bundelen en
aan de sprekers voorleggen.
Er staat ons ongetwijfeld een boeiende avond te wachten.
Harry De Paepe is niet alleen geschiedenisleraar maar binnen de
Doorbraak redactie de specialist betreffende het Verenigd Koninkrijk.
Aangezien Helga Stevens ook ondervoorzitter van de ECR (Europese
Conservatieven en Hervormers) is en de Britse Tories daar de grootste
fractie vormen, is zij zijn uitgelezen gesprekspartner.
De gespreksavond praktisch:
Wanneer? Donderdag 20 april om 20 uur
Waar? Hof van Vlaanderen, Botestraat 10, Wondelgem (Gent).
Er is een ruime parking (Delhaize) naast het lokaal. Wie met het
openbaar vervoer komt, tramhalte Botestraat (Lijn 1) ligt op 350 meter.
Toegangsprijs? € 2 voor VVB-leden, € 3 voor niet-leden.
Een organisatie van VVB Gent i.s.m. VVB nationaal, ICEC en Doorbraak.
NB: Een extra stimulans om aanwezig te zijn? Ter plaatse krijgen
de deelnemers in avant-première het programma van de
Straatsburgreis. Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, zullen
aanwezigen de eerste kans hebben om in te schrijven. Meer info
verschijnt vervolgens in het meinummer van Grondvest.
Meer informatie:
Herman De Mulder, gent@vvb.org, tel 0485 846 779

