
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
WWEERRKKJJAAAARR  22001166--22001177  

 
22/09/2016 Bart Kerremans De Verenigde Staten van Amerika, 

een grootmacht in verval? 
20/10/2016 Tinneke Beeckman De teloorgang van de 

Verlichtingsidealen 
17/11/2016 Vincent Holvoet Geopolitiek in het Midden-Oosten 
16/02/2017 Koen Daniëls Onderwijsvernieuwing: gerichte 

evolutie, geen revolutie 
30/03/2017 Rik Vanwalleghem Waarom zelfs mijn schoonmoeder 

zot is… van de koers 
20/04/2017 Marianne Hanssens en 

Ward Rommel 
Nieuwe ontwikkelingen en 

uitdagingen voor het beleid in de 
strijd tegen kanker 

 

 

Andere VSVK-activiteiten 
 
08/04/2017 – Daguitstap naar 
Frans-Vlaanderen  
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MMaarriiaannnnee  HHaannsssseennss  eenn  
WWaarrdd  RRoommmmeell  

 

NNIIEEUUWWEE  OONNTTWWIIKKKKEELLIINNGGEENN  EENN  
UUIITTDDAAGGIINNGGEENN  VVOOOORR  HHEETT  

BBEELLEEIIDD  IINN  DDEE  SSTTRRIIJJDD  TTEEGGEENN  
KKAANNKKEERR  

  

DDoonnddeerrddaagg  2200  aapprriill  22001177  oomm  2200..0000  uuuurr  
In de polyvalente zaal van De Leest 

Sint-Jorisstraat 62, Izegem. 
Toegangsprijs: 4 euro – Abonnees: gratis. 

 
 



Nieuwe ontwikkelingen en 
uitdagingen voor het beleid in de 

strijd tegen kanker  
 

 
Op donderdag 20 april sluit VSVK de reeks 
gespreksavonden van dit werkjaar af met een 
onderwerp waar iedereen jammer genoeg vaak mee 
wordt geconfronteerd.  
 

Marianne Hanssens is als 
oncologe verbonden aan de 
Sint-Jozefskliniek in onze 
stad. Ze licht tijdens de 
gespreksavond de nieuwe 
ontwikkelingen in de 
medische behandeling en de 
kankerzorg toe. Thema’s als 
multidisciplinair samen-
werken in het ziekenhuis en 
samenwerking met de thuis-
zorg komen ook aan bod. 

 
Expert kankerzorg Ward Rommel zal het hebben over 
de aanpak van Kom op tegen Kanker voor een betere 
kankerpreventie en –zorg. Zo is de strijd tegen het 
roken nog altijd noodzakelijk. Er blijven maatregelen 
nodig om de kwaliteit van de 
behandeling verder te 
verbeteren. Het psychosociaal 
welzijn van mensen die leven 
met of na een kanker-
diagnose is een belangrijk 
thema, net zoals de vraag hoe 
de behandeling in de 
toekomst betaalbaar blijft 
voor de patiënt en de 
ziekteverzekering. 

Twee boeiende gastprekers over een thema dat 
brandend actueel is en blijft. 
 

 
 
Meer info over het onderwerp: 
 

 www.komoptegenkanker.be 
 www.kanker.be 
 www.allesoverkanker.be 

 
 

Abonneer op de elektronische nieuwsbrieven van 
onze vereniging via www.vsvk.be. 

Meer informatie over VSVK en de activiteiten op de 
webstek www.vsvk.be of volg ons op 

www.facebook.com/vsvkIzegem.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vooruitblik werkjaar 2017-2018 
 

 
VSVK is volop bezig met de voorbereiding van het 
programma voor het werkjaar 2017-2018. Enkele 
blikvangers… 
 
In september komt Pieter Boussemaere spreken over de 
klimaatverandering. Hij is auteur en historicus en 
doceert prehistorie en wereld- en klimaatgeschiedenis 
aan de Vives Hogeschool in Brugge. 
 

 
 
Met “De achtertuin der letteren” brengt VSVK in samen-
werking met het Boekenfeest Jo Berten naar Izegem. 
 
In november komt Koen Van Synghel spreken over “Het 
oerverhaal van Gilgamesh”, waarin een algemene 
beschouwing gegeven wordt over de historische en 
interculturele relatie tussen architectuur en natuur, 
natuursymboliek… 
 
Meer informatie over het volledige programma volgt 
uiteraard in dit activiteitenblad en kan geraadpleegd 
worden op de webstek van de Vlaamse Studie en 
Vormingskring.  
 
Tekst en vormgeving: Kurt Himpe  


