
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWEERRKKJJAAAARR  22001177--22001188  

 

28/09/2017 Pieter Boussemaere Eerste hulp bij klimaatverwarring 

26/10/2017 Jo Berten De achtertuin der letteren 

23/11/2017 Koen Van Synghel Architectuur, een tweede natuur 

01/03/2018 Magda Devos De regenboog van Vlaamse 

dialecten 

22/03/2018 Alexander Mattelaer De rol van de militaire macht in het 

hedendaagse Europa 

19/04/2018 Roosmarijn 

Vandenbroucke 

De impact van biotechnologie in 

onderzoek en in onze dagelijkse 

samenleving 

 

 

Andere VSVK-activiteiten 

 

09/12/2017 – Bezoek aan 

museum Eperon d’Or 

 

07/04/2018 – Daguitstap naar 

Antwerpen  
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KKooeenn  VVaann  SSyynngghheell  
DDoocceenntt  KKUU  LLeeuuvveenn    
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In de polyvalente zaal van De Leest 

Sint-Jorisstraat 62, Izegem. 

Toegangsprijs: 4 euro – Abonnees: gratis. 

 

 

 

 



Architectuur, een tweede natuur  

 

 

Op 23 november komt Koen Van Synghel (° 1965) 

spreken over “Architectuur, een tweede natuur”. De 

gastspreker doceert architectuurkritiek aan de KU 

Leuven en is zelfstandig architect, scenograaf en 

criticus. Hij schrijft ook columns over architectuur in De 

Standaard en spreekt over architectuur op de 

radiozender Klara. 

 

 

 

Hij won in 2007, samen met antropoloog Filip De Boeck 

en fotografe Marie-Françoise Plissart de ‘Gouden 

Leeuw’ voor het beste paviljoen op de architectuur-

biënnale in Venetië voor de tentoonstelling ‘Kinshasa, 

de imaginaire stad’. Hij ontwikkelde ook de 

tentoonstellingsarchitectuur voor ZNC, het natuur-

centrum Het Zwin in Knokke.  

 

Voor zijn lezing ‘Architectuur, een tweede natuur’ zal 

Koen Van Synghel praten over de relatie tussen 

architectuur en natuur. De gespreksavond wordt een 

reis door de cultuurgeschiedenis, van het Gilgamesh-

epos, het oudste geschrift waarin de dualiteit tussen 

stad en natuur wordt gethematiseerd, over de Bruder 

Klaus Kapelle van de Zwitserse architect Peter Zumthor, 

waar natuurlijke elementen de maat der dingen 

bepalen, tot het primaat van de natuur in de Japanse 

architectuur. 

 

Het wordt alvast een boeiende gespreksavond ! 

 

 

 

Bruder Klaus Kapelle (Wachendorf) 

 

 

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.  

 

 

Geleid bezoek aan Eperon d’Or 

 

 

Sinds begin juni is het museum Eperon d’Or open voor 

het publiek. Een museumsite die niet alleen een beeld 

schetst van de geschiedenis van de Izegemse schoen- 

en borstelnijverheid, maar ook aandacht heeft voor het 

socio-economische leven. En dan hebben we het nog 

niet gehad over het schitterende voorgebouw in art 

deco. Een bezoek waard en VSVK organiseert op 

zaterdag 9 december een geleid bezoek aan de 

museumsite.  

 

Praktisch: 

 

- Inschrijven tegen 15 november 2017 bij Janneke 

Deknudt (telefoneren naar 051- 31.06.30 of mailen 

naar j.deknudt@skynet.be  

- Kostprijs: 4 euro per persoon, overschrijven op het 

rekeningnummer BE26 7512 0061 4329 (eerst 

inschrijven, dan overschrijven !). Wie lid is van de 

Vrienden van de Izegemse Musea (V.I.M.) hoeft niet 

te betalen (gelieve dit ook bij de inschrijving te 

melden en de lidkaart bij het bezoek mee te 

brengen). 

- Afspraak om 14.30 uur aan Eperon d’Or, Prins 

Albertlaan 5, Izegem. Ruime parkeergelegenheid 

aan het museum (parking 3). 

 

 

 

Tekst en vormgeving: Kurt Himpe  
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