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De inzet van de Vlaamse verkiezingen van 7 juni aanstaan-
de ligt voor de hand: meer of minder Vlaanderen? Het 
Vlaams Parlement is de plaats bij uitstek waar de Vlaamse 
macht moet gevaloriseerd worden. Alhoewel het Vlaams 
Parlement het enige legitieme parlement van ons land is, is 
het Vlaams Parlement helaas – nog – niet de hefboom voor 
een onafhankelijk Vlaanderen geworden. 

Op zaterdag 25 april stelt het Vlaams Belang in het 
Vlaams Parlement het programma voor de Vlaamse ver-
kiezingen voor. Het programma krijgt de toepasselijke ti-
tel eerst ! mee. Het Vlaams Belang ijvert als enige 
partij voor datgene wat de meerderheid van de Vlamingen 
denkt en wil: een welvarend, veilig en Vlaams Vlaanderen 
met respect voor onze cultuur, identiteit en beschaving. 

Het Pro-VL-colloquium is tevens een unieke gelegenheid 
om kennis te maken met de strijd van een aantal bevriende 
partijen uit Catalonië, Padanië en de Elzas. 

Met dit colloquium rondt de Vlaams Parlementsfractie de 
Pro-VL-campagne, met een ronde van bezoeken en pers-
conferenties aan alle Vlaamse provincies, af en wordt het 
eigenlijke startschot voor de Vlaamse 
verkiezingen van 7 juni gegeven! 

Graag tot dan,

Filip Dewinter

✂

Zaterdag 25 april 2009  - ‘De Schelp’
Vlaams Parlement, Hertogstraat 2, 
1000 Brussel

09:30 Ontvangst met koffie

10:00 Inleiding door colloquiumvoorzitter 
Marijke Dillen, ondervoorzitter Vlaams 
Parlement

10:15 Rondetafelgesprek met Stefaan Sintobin, 
Karim Van Overmeire, Jan Penris, Linda 
Vissers, An Michiels en Joris Van Hauthem
Moderator: Kurt Ravyts

11:10 Videopresentatie programma

 
eerst !

11:30 Panelgesprek met buitenlandse 
gastsprekers 
Christian Chaton (parlementslid 
Alsace d’Abord),  
Josep Anglada (voorzitter Plataforma per 
Catalunya)
Matteo Salvini (parlementslid Lega Nord)

Moderator: Hilde De Lobel 

12:00 Slottoespraak door Filip Dewinter 

12:30 Receptie

13:30 Einde

Inschrijven
Het aantal deelnemers aan het colloquium is beperkt. 
Inschrijven kan door onderstaande kaart ingevuld 
te bezorgen p/a Vlaams Belang-fractie Vlaams 
Parlement t.a.v. Johan Verreyt, Huis der Vlaamse 
Parlementsleden, Leuvenseweg 86, 1011 Brussel. 
Faxen kan op 02/552.44.42 en 
e-posten t.a.v. johan.verreyt@vlaamsparlement.be. 
Laatste inschrijvingsdag is dinsdag 21 april 2009.

naam  .................................................................................

adres  .................................................................................

e-post  .................................................................................

tel.  .......................................................................................

fax  ......................................................................................

 

Hoe het Vlaams Parlement bereiken? 
Met de trein
Van het Brusselse Centraal Station tot aan het Vlaams 
Parlement is ongeveer een kwartier wandelen.

Met de wagen
Omdat er in Brussel zowel een Hertogsstraat als een 
Hertogstraat en een Hertogenstraat is, kunt u het beste 
eens nakijken of de GPS-route inderdaad in hartje 
Brussel in de buurt van het Warandepark eindigt. 
Als dat niet zo is, stel dan uw GPS-bestemming in op 
“Leuvenseweg 86”. Er is parkeergelegenheid in de 
omliggende straten. 

eerst !


