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

Madouplein 8 bus 9
1210 Brussel
Tel.: 02 219 60 09
www.vlaamsbelang.org
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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.

Ver.uitg.: G. Annemans, Madouplein 8, 1210 Brussel
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Zaterdag 24 november 2012, 10u.
‘De Schelp’ Vlaams Parlement
Hertogsstraat 6, 1000 Brussel

12/10/12 10:16

De euro kraakt. De Europese Unie bevindt zich in
een bestaanscrisis. Steeds meer Europeanen zeggen
het aangeprate geloof in de muntunie en in het politieke project van de eenmaking op. Ze zijn er nooit
bij betrokken geweest en moeten nu de gepeperde
rekening betalen. Het Vlaams Belang wil andermaal de voortrekker zijn en het debat aanzwengelen
over een ander Europa. Een vrijer Europa, waar de
burgers van onafhankelijke staten de bron zijn van
soevereiniteit en politieke macht.
Ik ben bijzonder verheugd dat wij op ons colloquium mensen mogen verwelkomen die de discussie
op werkelijk Europese schaal zullen tillen. Thierry
Baudet uit Noord-Nederland en Sam van Rooy uit
Vlaanderen, beide auteurs en samenstellers van recente spraakmakende en druk becommentarieerde
boeken, zullen ons ongetwijfeld prikkelen met hun
uitdagende gedachten. Niemand minder dan de
oud-directeur van Trends, Frans Crols, zal het colloquium mee bij u inleiden.
Een essentieel luik van een ontluikende Europastrategie van nationaalgezinde partijen is samenwerking. Daarom begroeten wij de paneldiscussie
met jongerenafgevaardigden uit Zweden, Frankrijk,
Oostenrijk en Vlaanderen als een bijzonder positief
signaal. De Europese bemoeizucht en de ondemocratische besluitvorming en machtsovername van
de EU stuiten op steeds meer verzet. De euro en
de EU hebben ons opgezadeld met collectieve verarming, massa-immigratie, multicultuur, criminaliteit, islamisering en de erosie van onze Europese
waardengemeenschap. Met dit colloquium hoopt
het Vlaams Belang het politiek correcte taboe in
Vlaanderen en daarbuiten te doorbreken.
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09:30 Ontvangst met koffie.
10:00 Verwelkoming en inleiding door
Philip Claeys (Europees Parlementslid).
10:10 Openingsreferaat door Thierry
Baudet, auteur van ‘De aanval op de
natiestaat’.

Inschrijven

10:50 Jongerenpanel o.l.v. Frans Crols met:
• Gustav Kasselstrand (SDU)
• Julien Rochedy (FNJ)
• Udo Landbauer (RFJ)
• Tom Van Grieken (VBJ)

Het aantal deelnemers aan het colloquium
is beperkt. Inschrijven kan t.e.m. ma. 19 november. Bezorg daartoe onderstaande strook
ingevuld p/a Studiedienst Vlaams Belang, Huis
der Vlaamse Parlementsleden (lokaal N5.45),
Leuvenseweg 86 te 1011 Brussel. Een bericht
naar studiedienst@vlaamsbelang.org kan ook
of bellen op 02 552 41 73.

11:40 Referaat door Sam van Rooy, samensteller van ‘Europa wankelt. De ontvoering van Europa door de EU’.
12:20 Politieke conclusies door Gerolf
Annemans.
12:40 Hapje-tapje met warme versnaperingen en streekbieren.

Graag begroet ik u
op 24 november!

Gerolf Annemans
Voorzitter Studiedienst
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