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Woord van de voorzitter

Omwenteling of ﬂop?

D

e verkiezingsstrijd is gestreden. Ik stel er prijs op om al
onze leden, kandidaten en
sympathisanten ook langs deze weg
hartelijk te danken voor de inspanningen die zij de afgelopen maanden
hebben geleverd. Dankzij jullie is het
Vlaams Belang nog steeds een politieke factor van betekenis.
Voor het eerst in de geschiedenis
van dit land behalen de zogenaamde
staatsdragende partijen (christendemocraten, liberalen en socialisten)
geen meerderheid meer. De verkiezingen hebben de kloof tussen Vlamingen
en Walen alleen maar dieper gemaakt.
Maar wat nu? Gaan we naar confedewww.vlaamsbelang.org/column
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ralisme en welk confederalisme - te
vaak gebruikt als containerbegrip - is
dat dan? Is het een springplank naar
Vlaamse onafhankelijkheid of de laatste vluchtheuvel voor België? Als onafhankelijkheidspartij zal het Vlaams
Belang er nauwlettend op toezien dat
er fundamentele stappen naar Vlaamse
onafhankelijkheid worden gezet. De
aangekondigde omwenteling mag geen
zoveelste Belgische ﬂop worden.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
3
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Analyse

Laatste voorzitterschap?
Aan de vooravond van het Belgische EU-voorzitterschap informeerde het Vlaams Belang
de buitenlandse media.

H

et was een druk bijgewoonde
persconferentie die het Vlaams
Belang begin juli in het Europees
Parlement organiseerde. Voor een dertigtal buitenlandse journalisten uitten Philip Claeys, Karim Van Overmeire, Filip
Dewinter en Bruno Valkeniers kritische
bedenkingen bij het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.
Het is de eerste keer in de geschiedenis
van de EU dat een roterend voorzitter-

schap begint met een ontslagnemende regering. Het Vlaams Belang wees erop dat
van een ontslagnemende regering enkel
wordt verwacht dat ze de lopende zaken
behartigt. Bovendien beschikt de regering-Leterme met slechts 72 op 150 Kamerzetels over geen meerderheid meer in
het parlement. Aan Vlaamse kant is amper
31 procent van de kiezers door deze regering vertegenwoordigd.

Federalistisch opbod
Het is bijna te gek voor woorden: een
land dat zelf onbestuurbaar is, neemt het
voorzitterschap van de Europese Unie
waar. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een
opbod in federalistische retoriek. In België wordt ‘Europa’ immers beschouwd

Het Vlaams Belang uit kritische bedenkingen bij de
start van het Belgisch EU-voorzitterschap.
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als een tovermiddel voor problemen die in
eigen land onoplosbaar zijn. De komende
maanden mag de publieke opinie zich dan
ook verwachten aan pleidooien voor meer
bevoegdheidsoverdrachten van de lidstaten richting Europese Unie, bijvoorbeeld
op fiscaal en sociaal vlak. Het Vlaams Belang – pro-Europees maar kritisch – zal er
de traditionele politici blijven op wijzen
dat daar helemaal geen draagvlak voor
bestaat.
Bovendien nopen de naakte cijfers tot enige bescheidenheid: de Belgische excellenties trachten zich steevast als haantje
de voorste in de Europese klas te profileren, maar uit de feiten blijkt dat dit land
één van de slechtste Europese leerlingen
is. Onder meer op het vlak van arbeidsparticipatiegraad, onderzoek en ontwikkeling, loonkosten en staatsschuld hinkt dit
land mijlenver achterop en is er een pak
werk aan de winkel.

Democratisch deficit
Niet alleen sociaal-economisch is het ‘leiderschap’ van België ongeloofwaardig.
Ook inzake het wegwerken van het democratisch deficit stelt er zich evenzeer
een huizenhoog geloofwaardigheidsprobleem. De verkiezingsuitslag zette het andermaal in de verf: Vlaanderen en Wallonië zijn twee totaal verschillende landen.
De Belgische constructie is op zichzelf
een voorbeeld van een democratisch deficit.
De Europese show die Leterme en co dezer dagen opvoeren, kan niet verhullen dat
België al sinds 2007 in een politieke impasse zit. Enkel een fluwelen boedelscheiding kan soelaas bieden. Wij hopen dan
ook dat het twaalfde Belgische roterende
voorzitterschap van de EU meteen ook het
laatste is. ■

Plan B

W

anneer u dit magazine leest, is
de zomervakantie alweer halfweg. Over enkele weken weten
we eindelijk of Vlaanderen krijgt waar het
recht op heeft. Naar aanleiding van de
Vlaamse feestdag deed het Vlaams Belang alvast een krachtige oproep aan de
Vlaamse partijen om geen halfslachtige,
Belgische oplossingen meer te verdedigen.
Om geen tijd en energie meer te verspillen aan oeverloze onderhandelingen met
de Franstaligen, maar minutieus en vastberaden ‘plan B’ – met de ‘b’ van boedelscheiding – voor te bereiden. De volledige
11 juli-boodschap kan u trouwens lezen
via www.vlaamsbelang.org.
In dit nummer van Vlaams Belang Magazine worden de traditionele rubrieken
andermaal door mekaar geschud. We
blikken immers nog uitgebreid terug op
de stembusslag van 13 juni. De komende
legislatuur stuurt het Vlaams Belang 12
Kamerleden en 5 Senatoren de politieke
arena in - verderop vindt u een overzicht
van deze verkozen mandatarissen. We
staan ook stil bij twee evoluties die verkiezing na verkiezing scherper zichtbaar
worden: de communautaire gespletenheid
en de impact van de allochtone factor. In
het vraaggesprek maakt Kamerfractieleider Gerolf Annemans de analyse van de
verkiezingsresultaten en zet hij de lijnen
uit voor de toekomst.
Prettige vakantie, en tot in september!
De redactie
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Actua kort

Tricolore nummerplaat
Alle wagens krijgen binnenkort een nieuwe –
Europese – nummerplaat. Na een grondige studie
kwam iedereen tot de slotsom dat zwarte letters
op een gele achtergrond vanuit veiligheidsoogpunt
het best waren. Maar zo’n ‘Vlaamse’ nummerplaat
was onverteerbaar
voor Joëlle Milquet
en dus haalde ze haar
‘non’ nog eens uit de
kast. Ontslagnemend
minister Etienne Schouppe (CD&V) stemde intussen al in met een rood randje. Een typisch Belgisch
‘compromis’ dus. En een Belgisch ‘compromis’
betekent dat de Franstaligen hun zin krijgen.

Fraai gezelschap
Albert en Paola van
Saksen-Coburg hebben
in Congo de viering van
50 jaar onafhankelijkheid
bijgewoond en daarmee
– gewild of niet – het regime van Kabila gelegitimeerd. Sommige journalisten beweren dat het de
koning zijn ‘morele plicht’
was om naar Congo
te gaan. Maar wat is er
‘moreel’ aan een feestje
bouwen in een land waar
op grote schaal gemoord
en verkracht wordt?
“Eén lange stroom el-

lende, aangericht door als
staatshoofd vermomde
schurken: Mobuto Sese
Seko, vader Kabila en
diens zoon”, vat Rik Van
Cauwelaert de voorbije
50 jaar samen. En wie zat
er naast Albert nog op de
tribune? Kabila, Kagame
en Mugabe. Hoe zong
Nonkel Bob dat ook
alweer? ‘Vrolijke, vrolijke
vrienden’…

Multikulonderwijs nefast
Recent onderzoek van
Jaap Dronkers (Universiteit Maastricht)
bevestigt dat in etnisch
gemengde scholen het
onderwijsniveau zakt.
Leerkrachten zijn vaak
meer in de
weer met
het overbruggen van
culturele
verschillen
dan met de
eigenlijke leerstof. De
hoogleraar wijst er ook
op dat allochtone leerlingen uit islamitische
landen beduidend lager
scoren dan alle andere leerlingen.Volgens
Dronkers is dat niet
zozeer het gevolg van
hun sociaal-economische achterstand, maar
eerder van de islam zelf:
“Bepaalde islamitische
waarden en normen
werken gewoon contraproductief in onze
Westerse samenleving.”
Zo hoort u het ook
eens van een ander.
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Leopold II
We blijven nog even in
Congo. Leopold II ging
zich in onze
voormalige kolonie te buiten aan
uitbuiting, slavernij, systematische
wreedheden
en regelrechte
genocide. Daarbij
vielen miljoenen slachtoffers.
Maar volgens
Louis Michel (MR) zijn
al die berichten over
het terreurbewind van
Leopold II “zwaar over-

dreven”.
“In die tijd was dat gewoon de manier
van doen”, zegt
Michel in een
interview. Hofnar
Louis Michel
roemt Leopold
als “een ambitieuze visionair die
grote zaken heeft
verwezenlijkt”.
Het Belgische
negationisme van Michel
doet de wenkbrauwen
fronsen. In 2000 riep de
voormalige minister van

Groen blaadje
Philippe Moureaux - PS-boegbeeld en burgemeester
van Molenbeek - heeft een stevige reputatie als allochtonenknuffelaar. Die voorliefde wordt rijkelijk beloond
in de stembus en is nu ook bezegeld met een huwelijk.
Moureaux (71) gaf onlangs zijn ja-woord aan Latifa
Benaicha (35). De bruid is van Marokkaanse afkomst en werkte op het
kabinet van Charles Picqué.Volgens
de geplogenheden werd het huwelijk
ook ter bekrachtiging voorgelegd
aan het Marokkaanse consulaat in
Brussel. Maar, er zit een kink in de
multiculturele kabel.Volgens de Marokkaanse huwelijkswetgeving is het
huwelijk van een moslimvrouw met
een niet-moslimman immers niet toegelaten. En dus
moet Moureaux een getuigschrift van zijn bekering tot
de islam voorleggen…    

Buitenlandse Zaken zijn
landgenoten op om niet
in Oostenrijk te gaan
skiën,  omdat Haider en
de FPÖ er de verkiezingen hadden gewonnen.
Van hypocrisie gesproken.

Dramatische
ontwikkeling
Bart Laeremans bracht
de situatie van de
Vlamingen in Brussel en de Rand na de
verkiezingen in kaart.
De cijfers zijn ronduit
dramatisch. Waren er
in 1995 in Brussel nog
70.036 Nederlandstalige
kiezers, dan blijven er
daar vandaag nog amper
47.538 van over. In de
Vlaamse Rand zien we
dezelfde achteruitgang.
In 1995 werden daar
56.825 Franstalige stemmen geteld, vandaag is
dat al opgelopen tot
80.752.Volgens senator
Bart Laeremans moet
de Vlaamse overheid
een veel actiever en assertiever beleid voeren
om die evolutie een halt
toe te roepen en de positie van de Vlamingen
veilig te stellen.
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Gerolf Annemans
over de
verkiezingen.
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Vraaggesprek

“Wij zijn de stok
achter de deur!”
Op 13 juni rolde de pletwals van Bart De Wever door het politieke landschap. Ook het Vlaams Belang kreeg een tik. We praten
met Gerolf Annemans over de verkiezingen en de toekomst van
de partij.

De kiezer heeft gesproken…
U kent het spreekwoord: de kiezer heeft
altijd gelijk. Ook als drie jaar later blijkt
dat hij ongelijk had, zoals bij Leterme, of
zoals vier jaar voordien bij
Verhofstadt. De vraag is of
de Vlaamse kiezer zich voor
de derde keer op rij heeft laten rollen door politici die
hun woord breken en hun
verkiezingsbeloftes inslikken in ruil voor de macht.
Het Vlaams Belang zat op
13 juni in het kamp van de
verliezers. Wat liep er fout?
Ik denk niet dat het fout gelopen is. Natuurlijk was het niet zo goed voor ons,
maar het is duidelijk dat de Vlaming naar
‘de uitgang’ op zoek is. Dat zagen we eigenlijk al in 2004, met - in zeer gunstige
omstandigheden - een massale stem voor
het Vlaams Belang. Daarna kwam 2007,

waar het kartel CD&V/N-VA het mocht
proberen. En nu dus de N-VA. Eigenlijk
ben ik blij dat het Vlaams Belang al bij al
en ondanks die ‘tsunami’ vrij goed heeft
stand gehouden. We staan er nog en we zitten stevig in het peloton van
zogenaamde ‘grote’ partijen
en dat is zeer belangrijk, zeker in het licht van de communautaire onderhandelingen die er aan komen. Wij
zijn en blijven de stok achter
de deur. Bart De Wever heeft
de PS daar nu al voor gewaarschuwd: ‘als ge mij niet
laat doen, dan komt de boze
wolf’… En de ‘boze wolf’,
dat is het Vlaams Belang.
CD&V is zwaar afgestraft, maar de
N-VA is met de buit weg. Onze buit?
Dat wordt gezegd, maar ik zie dat zo toch
niet. De N-VA is met iets fundamenteel
anders bezig. Zij zijn niet bezig met de

9
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Vraaggesprek

autonomie van Vlaanderen in haar maximale vorm. Nee, zij zijn bezig met ‘nu’,
concreet met het regeren van België, het
participeren aan de Belgische constructies.
Dat was hún keuze en die keuze kwam bij
de brede volkslagen over als een gematigd
alternatief voor het Vlaams Belang of omgekeerd als een radicalere versie van de
CD&V. Zij zaten op dat moment in een

“

Ik ben blij dat het Vlaams
Belang al bij al en ondanks
die ‘tsunami’ vrij goed
heeft standgehouden.

ideale positie en zijn ook flink geholpen
door de media. Er was geen enkel stuk papier waar De Wever niet op gedrukt stond,
behalve mijn toiletpapier…
De N-VA heeft de indruk gewekt dat ze het
gaan veranderen en garandeert aan de Vlamingen dat het allemaal nog binnen België zal gebeuren. Tja, dat is een garantie
die wij niet kunnen geven natuurlijk. Wij
gaan voor autonomie zonder toegevingen.

Stapjes in die richting kunnen we steunen,
maar niet als ze bezoedeld zijn door Belgische toegevingen. Wij zijn een onafhankelijkheidspartij, een bevrijdingspartij, terwijl zij in een scenario terecht gaan komen
waarin zij België tot iedere prijs zullen
moeten besturen. Het pragmatisch oplossen van de problemen die er binnen België
zijn ontstaan, is een ander uitgangspunt.
Dan wordt men al snel een Belgische of
zelfs in zekere
zin Belgicistische partij. We
zullen zien.
De partijtop
heeft een bezinning aangekondigd.
Wat mogen we
daarvan verwachten?
De noodzakelijke hervormingen stonden al op stapel
vorig jaar. We hebben een goede visie- en
strategietekst die de krijtlijnen uitzet voor
vernieuwing en verjonging. Ik pleit ervoor
om die hervormingen, die door de politieke actualiteit werden doorkruist, verder
door te zetten.
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“

Er was geen enkel stuk papier waar Bart De Wever niét op
gedrukt stond, behalve mijn toiletpapier…

De Vlaamse kiezer die voor Bart De
Wever en ‘verandering’ heeft gekozen,
krijgt straks wellicht Elio Di Rupo als
premier…
Ja, ik denk dat ik dat bordje met ‘gestrikt’
hier nog ergens liggen heb. We hebben
dat ooit aangeboden toen De Wever de
regering Leterme I, overigens met de regularisaties in, goedkeurde. En hij wordt
opnieuw gestrikt. Natuurlijk is hij ook het
slachtoffer van de omstandigheden. De
Vlamingen vragen ‘goed bestuur’ en dat
hebben ze nooit gekregen. En nu moet het
met de PS gebeuren? Maar Di Rupo als
premier, daar verkneukel ik mij natuurlijk
in.
Wat verwacht u van de communautaire
onderhandelingen?
Ik wil niet vooruitlopen op de ontwikkelingen, maar ik ben er nu al zeker van dat ze
de zaak gaan oppompen en gaan verpakken in blinkend papier en met grote strikken. Ze zullen zeggen dat ze BHV na dertig

jaar gedeblokkeerd hebben, maar zelfs als
daar alleen de herfinanciering van Brussel
tegenover zou staan, zal dat in strijd zijn
met alles wat de N-VA heeft beloofd. En
ze hebben véél meer beloofd dan Leterme:
de afschaffing van de financieringswet, de
splitsing van de sociale zekerheid, de afschaffing van Brussel als derde gewest…
Die fameuze ‘Copernicaanse revolutie’
komt er niet?
Copernicaans? Die term is zo plat gereden
in de loop van de campagne dat het bijna
belachelijk werd. Ik denk dat Copernicus
zich al vier keer heeft omgedraaid in zijn
graf en dat hij het een vijfde keer zal doen
als de plannen op tafel komen.
En op andere domeinen? Op het vlak
van Justitie, de wet-Lejeune, de ‘Snel
Belg’-wet?
We gaan rustig afwachten, maar als de
N-VA van dit moment geen gebruik maakt
om minstens de ‘Snel Belg’-wet af te
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Vraaggesprek

schaffen, de asielproblematiek te saneren
en de regularisaties stop te zetten… Tja,
dan is het de PS die gewonnen zal hebben. Ik vrees dat de
N-VA ook daar in
een wurggreep zit.
Wij zullen er in elk
geval staan om hen
- waar nodig - het
vuur aan de schenen te leggen en te
zeggen: hoe rijmt
ge dat met al wat ge
vóór de verkiezingen hebt gezegd?
Welke rol zal het Vlaams Belang straks
spelen?
Ik ben blij dat we er nog altijd staan als
alternatief. Dat we de kracht en de financiële mogelijkheden hebben om propaganda
te blijven voeren. We zullen onze taak
als radicale oppositiepartij opnemen. Wij
willen verhinderen dat er straks zaken gebeuren die onaanvaardbaar zijn. Er is één
Vlaams-nationale rechtse oppositie die de
N-VA, maar ook CD&V aan hun beloftes
gaat herinneren wanneer ze in zo’n regering treden. Vlaanderen vraagt een streng
asielbeleid, Vlaanderen vraagt een vei-

“

Wij zijn een
onafhankelijkheidspartij,
een bevrijdingspartij.
Wij gaan voor autonomie
zonder toegevingen.

ligheidsbeleid, een splitsing van Justitie
en dergelijke. Wij zijn de ‘inspectie’ van
Vlaanderen.
Wordt de N-VA de schietschijf?
Nee, de N-VA is niet de vijand. Als Bart
De Wever ons een loepzuivere stap naar
autonomie kan aanbieden, dan zullen we
die steunen. Als hij bewijst dat het binnen
het Belgische geheel kan zónder toegevingen, dat Vlaanderen zijn recht kan krijgen
zonder dat het daarvoor een prijs moet
betalen, dat zullen we hem daarin helpen.
Maar de vrees is dat het ‘op z’n Schiltz’
zal zijn. Als hij opnieuw in een dergelijk
noodlottig scenario stapt, ja, dan zullen wij
daar staan om hem de rekening aan te bieden. Dan kan hij op onze harde oppositie
rekenen.
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Welke boodschap hebt u voor onze kiezers? En voor de weggelopen of ontmoedigde kiezers?
Aan de kiezers die weggelopen zijn, zou ik
zeggen: ik neem u uw experimenten niet

“

Dan zitten we in een totaal andere situatie. Als de N-VA aan de kant blijft staan,
bewijzen ze dat ze ongelijk hadden toen
ze de kiezer voorhielden dat het wel kon,
of dat het nog kan. Een N-VA die aan de
kant blijft staan, is de voorbode van het
einde van België. Dan hoeven we niet eens

Als Bart De Wever ons een loepzuivere stap
naar autonomie kan aanbieden,
dan zullen we die steunen.

kwalijk, maar er is altijd vreugde over een
verloren zoon die terugkeert. Dus, ik zal u
weer van harte welkom heten als u morgen
inziet dat u zich vergist hebt. Als u zich ergert aan de criminaliteit of het vreemdelingenprobleem, herinner u dan uw stem van
vroeger en herinner u dat er een alternatief
is. En aan de kiezers die ons trouw zijn
gebleven: dank! We gaan u waar geven
voor uw geld. Wij gaan de dingen zeggen
die gezegd moeten worden, als het straks
misloopt en de kiezer opnieuw bedrogen
wordt.
Wat als de N-VA er zelf de stekker uittrekt?

vrienden of bondgenoten te zijn, maar
dan is het evident dat
we samen sterk staan om naar een eindfase
van het Belgische koninkrijk te gaan, om
dat ordentelijk te gaan organiseren.
We zijn in een fase gekomen waarin Vlaanderen zich niet meer kan permitteren om
onomkeerbare prijzen te betalen voor iets
wat de evidentie zelf is. Het alternatief, een
onafhankelijk Vlaanderen, ligt zo voor het
grijpen dat we ons niet meer kunnen veroorloven van te zeggen ‘nee, we moeten in
dat Belgisch geheel blijven’. Ons daar nog
verder vast rijden is onaanvaardbaar. ■
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Regeringsvorming

Di Rupo premier?
De N-VA won op overtuigende
wijze de federale verkiezingen
van 13 juni. Krijgt Vlaanderen
straks de beloofde ‘Copernicaanse omwenteling’?

V

oor de verkiezingen werd reeds
hier en daar gesuggereerd dat
Elio Di Rupo (PS) wel eens de
nieuwe premier van dit land zou kunnen worden. Volgens de traditie levert de
grootste politieke familie in de Kamer de
eerste minister. De N-VA heeft geen
Franstalige tegenhanger, zodat SP.a
en PS de grootste politieke familie zijn. Daardoor zit Di Rupo,
die bezuiden de taalgrens als
overwinnaar uit de stembusslag kwam, in een gunstige
uitgangspositie. Het zou
de eerste keer zijn sinds
Edmond Leburton begin jaren zeventig
dat een Waal zijn
intrek neemt in de
Wetstraat 16.
Vrijwel onmiddellijk na de verkiezingen
kreeg Elio Di Rupo het premierschap op
een dienblaadje aangeboden door Bart
De Wever. Dat zorgt ongetwijfeld voor
wrevel bij nogal wat Vlaamse kiezers.
Het was editorialist Luc Van der Kelen
die in Het Laatste Nieuws (15.06.2010)

terecht opmerkte dat de Vlaamse kiezers
met Di Rupo de kopman van een van de
meest linkse partijen van West-Europa en
omstreken in hun maag krijgen gesplitst:
“Nu worden er in de politiek wel eens
meer coalities gesloten met de duivel,
maar het is op zijn zachtst gezegd vreemd
dat de grootste overwinning ooit door een
Vlaams politicus behaald, uiteindelijk resulteert in het aan de macht komen van
een linkse premier, die in zowat alles het
tegenbeeld vormt van waar de N-VA voor
staat.”

Water in de wijn
Intussen kan niet worden ontkend dat
de partij van De Wever nu reeds tot
veel toegevingen bereid is gebleken. “De partij heeft al flink wat
water in de wijn gedaan tijdens
de campagne door de separatistische gewaden af te
leggen en zich een confederalistisch profiel aan
te meten,” schreef politicoloog Bart Maddens (De
(
Morgen, 15.06.2010). Dat de
N-VA zich nu terugplooit op de Vlaamse
resoluties van 1999, maakt Maddens ongerust omdat er in die resoluties “helemaal
geen sprake (is) van confederalisme”. De
resoluties trekken hooguit het federalisme
verder door. Filip Van Laenen (The Brussels Journal) is eenzelfde mening toege-
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Een Waalse socialist in de Wetstraat 16 met dank aan N-VA?

daan: “Na de Maddens-doctrine moest
door het succes van de partij ook het separatisme eraan geloven ten voordele van
het confederalisme en de zelfverdamping
van België in de Europese Unie.” En nog:
“Nederlandsonkundige Franstaligen in de
federale regering – ziet iemand daar een
grote verandering in?”

Pak friet
Het Vlaams Belang zal tevens met argusogen volgen wat de N-VA realiseert van
haar belofte om de unitaire sociale zekerheid – waar zich het gros van de miljardentransfers situeert – te splitsen. Ook
het toonaangevende weekblad Trends, bij
monde van hoofdeconoom Daan Killemaes, vraagt zich af wat voor een staatshervorming nog mogelijk is als de sociale

zekerheid bijna onaantastbaar zou blijven.
“Misschien nog meer dan wat borrelnootjes, maar ook niet meer dan een pak friet
met stoofvleessaus.”
Inderdaad: indien de sociale zekerheid een
federale bevoegdheid blijft onder het alziend oog van de Parti Socialiste, dan blijft
ook de fiscaliteit grotendeels Belgisch om
de sociale zekerheid te financieren. En
dat terwijl in die fiscaliteit nu net de grote
hefbomen zitten om de beloofde verandering mogelijk te maken. “Als de fiscale architectuur intact moet blijven, kan in het
Belgische huis hoogstens wat geschoven
worden met de meubels,” aldus Killemaes.
Van de beloofde ‘Copernicaanse omwenteling’, waarbij het zwaartepunt van het
beleid bij de deelstaten zou komen te liggen, is dan geen sprake meer. Wordt ongetwijfeld vervolgd. ■

15

VBM 2010-07.indd 15

12/07/10 10:07

Uit de parlementen

Fiscale boetes
Uit een antwoord van
ontslagnemend minister
Didier Reynders (MR) op
een vraag van Kamerlid
Peter
Logghe,
is gebleken dat
er jaar na
jaar steeds
meer
boetes worden uitgeschreven wegens laattijdigheid of niet-betaling
van de personenbelasting.
Bovendien zijn er ook opvallende verschillen tussen
Vlaanderen en Wallonië.
Zo blijkt dat in het Vlaams
Gewest ongeveer 15 procent van de fiscale boetes
onbetaald blijft, terwijl dat
in het Waals Gewest ruim
31 procent is en in het
Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zelfs 35 procent.
Zal de komende federale
regering de lat eindelijk
voor iedereen gelijk leggen?

iPads in het
parlement
Onlangs stelde de secretaris-generaal in het
Europees Parlement voor
om alle 751 volksverte-

genwoordigers volgend
jaar een iPad (winkelprijs:
479 euro) cadeau te doen.
Voor het Vlaams Belang
is het onaanvaardbaar
dat er in tijden van crisis
en besparingen op een
dergelijke manier met het
geld van de belastingbetalers wordt gegooid. “Het
gaat om een onnodige
luxe-uitgave. Wie absoluut
toch zo’n toestel wil, moet
dat dan maar op eigen
kosten aanschaffen”, aldus
Europarlementsleden
Frank Vanhecke en Philip
Claeys, die de iPads in
ieder geval zullen weigeren
indien effectief tot de aankoop wordt overgegaan.

Selectie VRT-baas
De selectieprocedure van
de nieuwe gedelegeerd
bestuurder van de VRT is
verworden tot een sterk
staaltje komedie, met als
enige bedoeling een politieke benoeming door te
voeren en een rode kandidaat aan te stellen. Zo
werd uit de hele procedure slechts één kandidaat
naar voren geschoven,
‘toevallig’ een vertrouweling van de directeur van
Jobpunt Vlaanderen en van
Luc Van den Bossche (SP.a).

Reden genoeg voor Vlaams
parlementslid Wim
Wienen
om
minister
van Media
Ingrid
Lieten onder vuur
te nemen. “De procedure
zou snel en transparant
verlopen. Het is geen van
beide geworden, want we
hebben nog altijd geen duidelijkheid over hoever de
procedure nu staat”, aldus
Wienen, die erop wees dat
de socialistische poging
tot overname van de VRT
al voor onenigheid binnen
de Vlaamse regering heeft
gezorgd: “Het zit er in dit
dossier bovenarms op
in de Vlaamse regering.
CD&V deelt uw mening
niet meer, dus zult u heel
hard uw best moeten
doen om daaruit te geraken.”

Regionalisering
immigratiebeleid
Naar aanleiding van het
voorstel van minister
van Inburgering Geert
Bourgeois (N-VA) om
‘coaches’ in te schakelen
om immigranten te helpen
bij hun integratie, peilde
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Filip Dewinter naar het
asiel- en immigratieprogramma van de N-VA. In
het verkiezingsprogramma
van die partij wordt
namelijk gepleit voor een
regionalisering van het
asiel- en immigratiebeleid.
Filip Dewinter vroeg de
minister dan ook of zijn
partij dit dossier bij de
regeringsonderhandelingen op tafel zou leggen.
Bourgeois stelde echter dat het niet aan de
Vlaamse regering toekomt
om de ‘klemtonen’ van de
federale onderhandelingen
te bepalen, waarmee duidelijk is geworden dat de
N-VA in haar verkiezingsprogramma het door de
PS gestuurde asiel- en immigratiebeleid bekritiseert,
maar daar in de praktijk
niets aan doet. Van een
“asiel- en migratiebeleid
dat Vlamingen wel willen”,
zoals het in het N-VAprogramma geschreven
staat, zal dus helemaal
niets in huis komen.

Stadsvlucht Brussel
Brussels parlementslid Dominiek Lootens
nam onlangs de beleidsnota van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

(VGC) onder vuur. Hoewel
de prioriteiten van de VGC
bij de Brusselse Vlamingen
moeten liggen, valt daar in
de beleidsnota betrekkelijk weinig van te merken.
Zo zet de stadsvlucht van
Nederlandstaligen zich
onverminderd verder, en
is er geen sprake van een
proactief beleid waarbij
de stadsvlucht wordt
tegengegaan en een
Vlaamse geboorte- en
gezinsvriendelijke politiek
wordt aangemoedigd. “Van
de loutere en exclusieve
verdediging van de eigen
Westerse en Vlaamse
belangen is helemaal geen
sprake”, aldus Dominiek
Lootens, die onder meer
nog pleitte voor meer
Nederlandstalige opvangplaatsen voor Vlaamse
gezinnen. “Laat ons de
schaarse middelen waar
we in deze tijden van crisis
over beschikken in de eerste plaats aan de Vlamingen
besteden. Vervolgens
kunnen we nog zien wie
we kunnen helpen en aan
welke voorwaarden we
dat kunnen doen.”

Schoolverlaters
Uit een recent rapport van
het Steunpunt Studie- en

Schoolloopbanen is gebleken dat het aantal schoolverlaters zonder diploma
sterk is gestegen. Zo
trok in 2007 niet minder
dan 18,3 procent van de
jongens en 10,9 procent
van de meisjes de schoolpoort achter zich dicht
zonder diploma op zak.
In het Vlaams Parlement
verbaasde Gerda Van
Steenberge zich over het
feit dat acht jaar na het
Pact van
Vilvoorde
– dat
voorzag in
een halvering van
het aantal
schoolverlaters zonder diploma
– er nog altijd geen studie
is verricht om de oorzaken van de constante
stijging te onderzoeken.
Van Steenberge koppelde
de problematiek aan de
aanwezigheid van grote
groepen allochtonen die
thuis geen Nederlands
spreken. Een andere
studie, door hoogleraar
Jaap Dronkers, bevestigde
dat meerdere etnische
groepen in eenzelfde klas
het onderwijsniveau naar
omlaag halen. Minister van
Onderwijs Pascal Smet
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(SP.a) kon dan ook niet
anders dan toegeven dat
deze tendens voor een
groot stuk te verklaren is
door de ‘verkleuring van
de maatschappij’.

Jeugdcriminaliteit
Uit een studie van de Vrije
Universiteit Brussel (VUB)
is gebleken dat de helft van
de jongeren uit jeugdinstellingen nieuwe misdaden pleegt na een eerste
opsluiting. Een kwart van
de jongeren pleegde binnen de kortste keren meer
dan tien nieuwe misdrijven.
In het Vlaams Parlement
herhaalde Marijke Dillen
ons pleidooi voor een
uitbreiding
van de
capaciteit
van de instellingen
en een
kordate
aanpak van criminele jongeren. Dillen verwees naar
het Nederlands model,
waar criminele jongeren
vanaf 12 jaar een langdurig
en streng heropvoedingstraject opgelegd krijgen.
“Met zeer strenge tuchtstages kunnen aan compleet losgeslagen jongeren
opnieuw een structuur en
een levensdoel worden
aangereikt, waarbij hen
duidelijk wordt gemaakt

dat crimineel en maatschappijvijandig gedrag niet
wordt getolereerd”, aldus
Marijke Dillen.

Europees
asielbeleid
Recent werd een nieuwe
stap gezet naar een gemeenschappelijk Europees
asielbeleid. Zo keurde
het Europees Parlement
de oprichting goed van
een Europees ondersteuningsbureau voor asielzaken, van een Europees
vluchtelingenfonds en de
invoering van een ‘hervestigingsprogramma’. Dat
laatste bepaalt dat de EU
meer inspanningen moet
doen om vluchtelingen die
worden opgevangen in een
niet-EU-land op te halen
en naar de EU te brengen.
Het is duidelijk dat het gemeenschappelijk Europees
asielbeleid in de praktijk
zal neerkomen op een
nog grotere toename van
het aantal vluchtelingen
in de EU, van een daadwerkelijk terugkeerbeleid
is immers geen sprake.
Europarlementsleden
Frank Vanhecke en Philip
Claeys zullen zich dan ook
blijven verzetten tegen dit
pro-immigratiebeleid. Pittig
detail: Europees parlementslid Frieda Brepoels
(N-VA) keurde de voor-

stellen mee goed…

Stoelendans
Begin juli speelden de
Vlaamse ministers Geert
Bourgeois en Philippe
Muyters (N-VA) de hoofdrol in een haast lachwekkende stoelendans. Beide
ministers legden de eed
af in het federaal parlement, waardoor hun zitjes
worden doorgegeven aan
de opvolgers. Eerst dienden ze hiervoor een dag
eerder (tijdelijk) ontslag te
nemen als minister uit de
Vlaamse regering. Na de
eedaﬂegging in het federaal
parlement, legden ze
doodleuk opnieuw de eed
af in het Vlaams Parlement.
Op deze manier beschikt
minister Muyters over
een opvangnet wanneer
het voor de N-VA dreigt
mis te lopen in de Vlaamse
regering. Muyters kan nu
immers, wanneer hij dat
wenst, Senator worden.
Filip Dewinter stelde dat
een dergelijke carrousel
beschamend en betreurenswaardig is voor een
instelling als het Vlaams
Parlement. De demarche
van de N-VA-ministers
staat ook in schril contrast
met eerdere verklaringen
van hun partij.
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Mediacordon zelf doorbreken

Z

elden een campagne meegemaakt waarbij de media
zo uitdrukkelijk partij kozen als de voorbije verkiezingscampagne. Zelfs de echtgenote van Bart De
Wever kreeg een dagelijkse rubriek in een Vlaamse populaire krant om haar man te laten weten hoe het met de
kinderen gaat, wat er op het menu staat voor manlief en
wat er zich zoal in het huishouden afspeelt. Gênant, maar
het werkt wel...
In schril contrast met de gratis campagne die de media
voor de N-VA voerden, staat de mediatieke boycot van
het Vlaams Belang. De Vlaams Belang Jongeren hebben de voorbije maanden dan ook werk gemaakt van
directe communicatie met de kiezer. Zo werden tijdens
de voorbije verkiezingsperiode jonge kiezers persoonlijk
aangeschreven met een jongerenfolder met de talrijke
VBJ-kandidaten op de lijsten. De grote respons daarop
toont, in tegenstelling tot wat we uit allerhande ‘studies’
en peilingen mogen vernemen, aan dat jongeren wel degelijk geïnteresseerd zijn in politiek: via de jongerenfolders
werden honderden VBJ-infopakketten aangevraagd en
verstuurd.
VBJ zet ook steeds meer in op nieuwe media met het
gebruik van sociale netwerksites als Facebook en Netlog,
met uitgewerkte politieke filmpjes op YouTube en dergelijke meer. Een goede aanwezigheid op het
wereldwijde web wordt echter in eerste
instantie gegarandeerd door een aansprekende webstek. De webstek van
VBJ werd dan ook volledig vernieuwd.
Overtuig uzelf en neem een kijkje op
www.vbj.org !

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

Voor alle
informatie kan u
steeds
terecht bij het
nationaal
secretariaat
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Heb je vragen of
opmerkingen?
Wil je aansluiten
bij VBJ of gewoon
informatie ontvangen?
Laat het ons weten
via info@vbj.org
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Vlaams Belang Jongeren

Propagandamateriaal
VBJ-polo:
“Vlaanderen eerst”
Niet verkrijgbaar
in de maat XXL
€ 12,00

VBJ-zelfklever
€ 1,00

Sleutelhanger/
flesopener
€ 2,50

Pin
€ 1,00
T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00
VBJ-vlag
€ 10,00

T-hemd
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 10,00
VBJ-polo
heren/dames
Maten S-M-L-XL-XXL
€ 12,50

Gratis

Affiches en
zelfklevers
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nieuwe VBJ- webstek

Om de surfende jongeren nog beter te informeren, zit de nationale webstek van
de Vlaams Belang Jongeren in een nieuw kleedje.Voortaan legt onze jongerenwebstek nog meer de klemtoon op het gebruik van beeldverslagen en politieke
filmpjes.

Neem een kijkje op www.vbj.org.
Voor meer informatie, vragen, reacties of suggesties kan u nog steeds
terecht op het vertrouwde e-postadres: info@vbj.org

21

VBM 2010-07.indd 21

12/07/10 10:09

dwars door VLAANDEREN
Halal-acties

In Eeklo en Ledeberg voerden VBJ-militanten
actie tegen de verkoop van halal-producten
door alle bezoekers aan de grootwarenhuizen een pamﬂet te overhandigen. In tegenstelling tot verscheidene winkeleigenaars
wisten de klanten de actie zeker te apprecieren. Voor VBJ alvast een extra reden om de
acties tegen de onderdanigheid aan de extremistische islam verder te zetten.

Sportief

VBJ-Evergem liet zich van zijn sportiefste
kant zien met een puik georganiseerde afvaart van de Lesse. Met op iedere kajak een
Vlaamse leeuwenvlag gedrapeerd brachten
alle 15 enthousiaste VBJ’ers de afvaart tot

een goed einde. Niet alleen de sfeer en het
zonnige weer waren bijzonder aangenaam,
maar ook de vele positieve reacties van andere kajakkers die spontaan leeuwenvlaggen
kwamen vragen voor hun boten…

Naar jaarlijkse traditie traden VBJ’ers aan in
het minivoetbal-toernooi van VVE Hansbeke.
De enthousiaste inzet en sfeer werden helaas niet omgezet in schitterende resultaten,
maar de Olympische gedachte indachtig,
lieten de spelers het niet aan hun hart komen. Volgend jaar staan we opnieuw paraat!
Film en zang

VBJ Deurne verwent haar leden zeer regelmatig met activiteiten. Zo werden er twee
filmavonden georganiseerd. Na ‘La Haine’,
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een verhaal over drie allochtonen in Parijs,
was het de beurt aan ‘De Hel van Tanger’, het
waargebeurde verhaal van een onschuldige
buschauffeur die op verdenking van smokkel in de Marokkaanse gevangenis in Tanger
terechtkomt. Eind juni werd dan, onder de
deskundige leiding van Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris, een zangavond gehouden. Uit volle borst zong VBJ de zomervakantie in!
Debat

VBJ Antwerpen organiseerde een debat “liberalisme versus solidarisme”. Philip Maes
kwam namens Vlott het liberalisme verdedigen, terwijl Yves Pernet namens Voorpost de
solidaristische strekking vertegenwoordigde.
Rob Verreycken leidde het debat op een professionele manier in goede banen. Achteraf
werden door het aanwezige publiek nog tal
van vragen afgevuurd op zowel Yves als Philip; ter compensatie kregen ze een lekkere
ﬂes Zuid-Afrikaanse Kanonkop-wijn cadeau!
Kroegentocht

Voor het derde jaar op rij organiseerde VBJ
District Eeklo een kroegentocht. Ook ditmaal, in volle campagnetijd, was die succesvol.

Een vijftiental aanwezigen zette de avond in
vanuit danscafé ‘The Golden Years’ in Eeklo.
In iedere kroeg werden we goed ontvangen
en werd er volop campagne gevoerd. Letterlijk tussen pot en pint werden talrijke vragen
beantwoord en kon men bijleren over ons
verkiezingsprogramma. De beginplaats was
tevens de terminus waar de ploeg als mooie
afsluiter getrakteerd werd op een live orkest.
Wij kijken alvast uit naar de vierde editie in
het voorjaar van 2011!
11 juli

Op zaterdag 10 juli organiseerde VBJ Antwerpen zijn 11-juliviering. In een tjokvolle
‘Leeuw van Vlaanderen’ genoten de aanwezigen niet alleen van de gratis vaten, maar
ook van de traditionele feestrede door Gust
Moors en van de strijdvaardige gelegenheidstoespraak van Filip Dewinter.
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Campagnetoer door Vlaanderen
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Bedankt militant
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anten en kiezers!

27

VBM 2010-07.indd 27

12/07/10 10:09

Onze verkozenen voor de Kamer

Gerolf Annemans
Onze fractieleider zetelt sinds 1987 in het federale parlement en is daarmee het langst dienende Vlaams Belang-Kamerlid. In die tijd bouwde hij een enorme dossierkennis op, die onder meer tot uiting kwam in de
onderzoekscommissies-Dutroux en -Fortis. Onder zijn
leiding kreeg de Vlaams Belang-fractie de reputatie van
sterke en dynamische oppositiefractie.

Rita De Bont
De voormalige voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging
is steeds geboeid geweest door geschiedenis, samenlevingsproblematiek en de communautaire politiek. Nadat
ze afstudeerde als tandarts werkte Rita geruime tijd in
Zuid-Afrika. Na haar terugkeer begaf ze zich opnieuw in
Vlaamse politieke middens. In 2007 deed ze haar intrede
in het parlement.

Bruno Valkeniers
Voor hij aan zijn politieke carrière begon, bouwde Bruno
een maritieme carrière uit bij Hessenatie (later HesseNoord Natie). Maar ook toen was het politieke engagement er al. Hij was bestuurder van diverse verenigingen
en een tijdlang voorzitter van het Algemeen Nederlands
Zangverbond (ANZ). In 2008 volgde hij Frank Vanhecke
op als partijvoorzitter.
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Alexandra Colen
Alexandra werd in Ierland geboren maar op haar twaalfde keerde haar familie terug naar Vlaanderen. Sedert mei
1995 zetelt ze in het federale parlement. Ze is moeder
van vijf kinderen en het hoeft dan ook niet te verbazen
dat haar interesse uitgaat naar de gezinsproblematiek en
de ethische kwesties.

Bert Schoofs
Reeds tijdens zijn rechtenstudies en in zijn advocatenpraktijk trok Bert resoluut de volksnationalistische
kaart. Vooraleer hij voor een politieke loopbaan koos,
gaf hij onder meer lezingen voor het Rode Kruis Vlaanderen over internationaal humanitair recht. Sinds juni
1999 verdedigt hij de belangen van de Limburgse kiezer.

Annick Ponthier
Annick heeft een voorliefde voor taal en dat resulteerde in een diploma van bedrijfsvertaler. Reeds vanaf haar
studententijd engageerde ze zich in sociale en culturele
verenigingen. Later sloeg ze de politieke weg in. Ze koos
daarbij voor de enige partij die consequent de belangen
van de Vlamingen vertegenwoordigt.
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Onze verkozenen voor de Kamer

Guy D’haeseleer
Van opleiding is Guy sociaal adviseur en dus perfect op
de hoogte van wat er leeft bij de bevolking. In 1999 werd
hij voor de eerste keer verkozen in de Kamer en het
was vanzelfsprekend dat hij in de commissies Volksgezondheid en Sociale Zaken ging zetelen. Naast Kamerlid
is Guy nationaal secretaris van het Vlaams Belang.

Barbara Pas
Barbara was medewerker van de Kamerfractie alvorens
ze in 2007 haar intrede deed als parlementslid. Naast
ons jongste Kamerlid is ze ook voorzitter van de Vlaams
Belang Jongeren. Als licentiate Handelsingenieur lag het
voor de hand dat ze koos voor de commissies Financiën
en Begrotingen en Handels- en Econonomisch Recht.

Tanguy Veys
Tanguy is nieuw in de Kamer maar heeft al heel wat
politieke watertjes doorzwommen. Velen kennen hem
als voormalig nationaal secretaris van de Vlaams Belang
Jongeren. Nadien was hij fractiemedewerker in het
Vlaams Parlement en nog later secretaris in de regio’s
Oudenaarde en Dendermonde-Sint-Niklaas.
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Peter Logghe
Reeds in 1988 stond Peter voor het Vlaams Blok op een
gemeenteraadslijst. Om beroepsredenen zette hij zijn
politieke activiteit op een laag pitje maar hij bleef wel actief in de Vlaamse Volksbeweging. Zoals veel juristen was
ook hij ontzet over de veroordeling van het Vlaams Blok
en meteen zette hij weer de stap naar de partijpolitiek.
In 2007 werd hij een eerste keer verkozen in de Kamer.

Filip De Man
De partijraadsvoorzitter gaat er prat op dat De Morgen
hem in 2003 ‘de gevaarlijkste aller Blokkers’ noemde.
Sinds 1991 zetelt hij in de Kamer, waar zijn interesse
vooral uitgaat naar de vreemdelingenproblematiek en
de politiewerking. Toen de regering een nieuwe regularisatieronde aankondigde, nam hij het voortouw in het
verzet.

Hagen Goyvaerts
Tot hij in 1999 in de Kamer verkozen werd, werkte Hagen als industrieel ingenieur in de sector van de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Als rekenknobbel specialiseerde hij zich in de financiële toestand van
het land en de federale begroting. Daarnaast is hij lid
van het Adviescomité voor Technische en Wetenschappelijke vraagstukken.
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Onze verkozenen voor de Senaat

Filip Dewinter
Vooraleer hij zich op zijn politieke loopbaan stortte, was
Filip werkzaam als journalist. In 1987 werd hij de eerste
voorzitter van de Vlaams Blok Jongeren.
Onze fractieleider in het Vlaams Parlement behaalde als
kopman voor de Senaat meer dan 200.000 voorkeurstemmen. Filip Dewinter zal zetelen als Gemeenschapssenator.

Anke Van dermeersch
Sinds 2003 zetelt Anke in de Senaat. De voormalige advocate en specialist internationaal recht maakt deel uit
van de commissie Justitie en van de commissie Economie en Financiën. Het spraakmakende en onlangs goedgekeurde boerkaverbod werd reeds in 2003 door haar
ingediend. Naast Senator is Anke hoofd van de dienst
Informatica.

Jurgen Ceder
Reeds van 1992 tot 1995 was Jurgen secretaris van de
Vlaams Blok-fractie in de Vlaamse Raad. Sinds mei 1995
zetelt hij in de Senaat. Als licentiaat in de Rechten hoeft
het niet te verbazen dat hij deel uitmaakt van de commissie Justitie. Jurgen is tevens diensthoofd van de Juridische dienst van onze partij.
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Yves Buysse
Reeds van in zijn studententijd was Yves actief binnen
de Vlaamse Beweging en het Vlaams Blok. Na zijn rechtenstudies werkte hij achtereenvolgens als medewerker
op de Kamer- en Senaatsfractie, later als rechterhand
van de voorzitter. Hij kwam in 2001 voor het eerst in
de Senaat. Naast Senator is Yves personeelsdirecteur en
hoofd van de verkiezingscel.

Bart Laeremans
Tot voor 13 juni was Bart Kamerlid voor de kieskring
Brussel-Halle-Vilvoorde. Op 19 juni besloot de partijraad hem te coöpteren als Senator. Bart is justitiespecialist en hoofd van het Vlaams Belang Kenniscentrum. Omdat hij de verfransing van nabij meemaakt, specialiseerde
hij zich ook in communautaire thema’s.

Volg het werk van onze parlementsleden op het internet
In de Kamer: www.vlaamsbelangkamerfractie.be
In de Senaat: www.vlaamsbelangsenaat.be
In het Vlaams Parlement: www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
In het Brussels Parlement: www.vlaamsbelangbrussel.be
In Europa: www.vlaamsbelangeuropa.eu
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Analyse

Electorale evoluties
De resultaten van de verkiezingen van 13 juni bevestigden andermaal dat er tussen
het Vlaamse en het Waalse politieke landschap een wereld
van verschil bestaat.

T

erwijl de linkerzijde in Vlaanderen (SP.a en Groen!) verschrompelt tot ongeveer 20 procent van
de stemmen, vertegenwoordigen de Parti
Socialiste (37,6 procent) en Ecolo (12,3
procent) samen de helft van het Waalse
electoraat. Wanneer we daar nog de stemmen van het uitgesproken linkse cdH
(14,6 procent) bijtellen, is de kloof met
Vlaanderen nog groter. Hoe men het ook
draait of keert: Vlaanderen en Wallonië
zijn niet alleen cultureel en economisch,
maar ook politiek twee totaal verschillende landen. Zoals Mark Grammens
het in zijn Journaal (17.06.2010) stelde,
is een stembusslag die “zo’n totaal verschillend resultaat geeft in de twee deelstaten, op zichzelf reeds een referendum
voor de splitsing van het land”.

Etnische kandidaten
Minder hoopvol, maar al evenzeer een
evolutie die elke verkiezing scherper

zichtbaar wordt, is de toenemende impact van de allochtone factor. Sinds de
invoering van de ‘Snel Belg’-wet in 2000
werd bijna een half miljoen vreemdelingen zonder enige voorwaarde tot Belg
gebombardeerd, wat zich steeds nadrukkelijker laat gevoelen in de stembus. De
gevolgen zijn het duidelijkst zichtbaar
in de (grote) steden, Brussel op kop. Zo
steeg volgens socioloog Jan Hertogen het
aandeel allochtone kiezers in de hoofdstad van 41,8 procent (in 2003) tot liefst
56,9 procent.
In de aanloop naar de verkiezingen deden
verschillende partijen dan ook hun uiterste best om allochtone kandidaten te ronselen. In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde was niet minder dan 31,3 procent
van de kandidaten op Franstalige lijsten
van allochtone origine. Traditioneel zijn
het de PS en het cdH die (in Brussel) prominent uitpakken met allochtone kandidaten, al krijgen beide partijen ondertussen navolging. Zo kondigde bijvoorbeeld
ook FDF-voorzitter Olivier Maingain aan
zich persoonlijk te willen engageren om
op zoek te gaan naar ‘personen uit de migrantengemeenschap’ en hen verkiesbare
plaatsen aan te bieden om op die manier
stemmen naar de MR te lokken. Het fenomeen beperkt zich bovendien al lang
niet meer tot Brussel, maar manifesteert
zich ook elders in Vlaanderen.
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Niet zo gek
Zo bestond zelfs Lijst Dedecker het om
iemand als Cemal çavdarli op haar lijst te
posteren. Ondanks het feit dat deze gecontesteerde imam in Terzake ooit verklaarde
Ayaan Hirsi Ali even erg te vinden als de
kapers van 11 september, hij waarschuwde voor de heruitgave van de Deense Mohamedcartoons én een fervent voorstander is van de Turkse toetreding tot de EU,
zegde Jean-Marie Dedecker geen reden te
zien om hem niet op een lijst te zetten. “In
Gent wonen zo’n 20.000 Turken en voor
een politieke partij is het dus niet zo gek
om een Gentse Turk op de Oost-Vlaamse
lijst te zetten”, klonk het bijzonder veelzeggend.

Etnisch stemmen
De veronderstelling dat allochtonen wel
degelijk etnisch stemmen, werd op 13
juni andermaal bewaarheid. De resultaten
zijn ondertussen bekend en spreken voor
zich. Ook deze keer stemden allochtone
kiezers opnieuw en massaal voor alloch-

tone kandidaten. In de kantons met een
grote allochtone gemeenschap behaalden
allochtone kandidaten bijna allemaal opmerkelijk meer voorkeurstemmen dan
de kandidaten die voor en achter hen op
de lijst stonden. Alhoewel het fenomeen
zich overal voordoet, vestigde enkel Het
Belang van Limburg er de aandacht op
dat de allochtone kandidaten die op een
(Limburgse) Kamerlijst stonden, goed
scoorden, in het bijzonder in de voormalige mijngemeenten. “Daar werd overduidelijk gestemd voor het principe ‘Eigen
volk eerst’”, zo stelde de krant letterlijk.
Alles wijst erop dat de impact van de
allochtone factor tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 nog verder
zal toenemen. In Gazet van Antwerpen
(21.06.2010) stelt redacteur Lex Moolenaer het als volgt: “Welke partij komt als
eerste over de brug met de garantie om
één of meer schepenen van allochtone origine in het college te lanceren? Dat lijkt
een van de hamvragen voor de campagne
van 2012 te worden.” De competitie in
multiculturaliteit lijkt dan ook pas goed
op gang te komen. ■
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Buitenland

Met of zonder
Wilders
Nederland werd begin juni opgeschrikt door een politieke aardverschuiving. De christendemocraten van premier Balkenende
werden weggevaagd en zagen hun zetelaantal gehalveerd. De
rechtsliberale VVD van Mark Rutte werd de grootste partij. De
grote winnaar was echter zonder twijfel Geert Wilders. Zijn Partij Voor de Vrijheid sprong van 9 naar 24 zetels in de Tweede
Kamer, maar wordt – wellicht – buiten de regering gehouden.

D

e gemeenteraadsverkiezingen
van maart waren al een eerste
indicatie van wat er in de lucht
hing. Wilders, die tot elke prijs een
LPF-scenario wilde vermijden waarbij
een succesvolle partij uit elkaar spat
door onbekwaamheid en interne twisten, zou alleen in Almere en Den Haag
naar de gunst van de kiezer dingen. Een
slimme zet die in het stemhokje ook beloond werd. De Partij Voor de Vrijheid
veroverde Almere en werd er in één
klap de grootste partij. In de politieke
hoofdstad Den Haag strandde Wilders
op een zucht van de macht en moest hij
de PvdA nipt voor laten gaan.

Valkuilen
Een zegezekere Geert Wilders riep
daarop uit dat hij een overwinning bij
de landelijke verkiezingen al kon ruiken. Politieke overmoed, een uitschuiver of een bewuste provocatie? Dat moet
je Wilders vragen, maar bijna deed hij
zichzelf de das om. Zijn voorstel om een
belasting op hoofddoeken te heffen, verpakt als ‘kopvoddentaks’, zorgde voor
een storm van protest. Of hoe je met
contraproductieve uitlatingen je eigen
boodschap en geloofwaardigheid ondermijnt. Zelfs medestanders en neutrale
waarnemers die Wilders’ zorg over de
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Buitenland

ongebreidelde immigratie en de opmars
van een onverdraagzame islam delen,
drukten hun afkeer uit. De PVV zakte
daarop wat weg in de peilingen en het
politieke establishment kon weer opgelucht adem halen. ‘Wilders is over zijn
hoogtepunt heen’, klonk het her en der.
Maar die conclusie bleek achteraf toch
voorbarig.

de impact van het door het regime opgezette Vlaams Blok-proces en de uiteindelijke veroordeling. Net zoals onze
partij in 2004 door Belgische rechters
werd veroordeeld en nadien door het
volk werd vrijgesproken, werd Wilders
door het electoraat gezuiverd van alle
aantijgingen. Hoe het nu verder moet
met het tijdelijk opgeschorte proces is
niet meteen duidelijk.

Establishment in
paniek

De geest van Fortuyn

Net zoals dat met het Vlaams Blok en
later het Vlaams Belang het geval was,
werd en wordt Wilders in de media
de ene keer doodgezwegen, de andere
keer het mikpunt van een ware moddercampagne. Vergelijkingen met Hitler, Mussolini en de NSB-leider Anton
Mussert zijn schering en inslag. Maar
veel indruk op de kiezer maakt al dat
‘Wilders-bashen’ niet. Net zoals bij ons
staken vakbonden, werkgevers, multiculturele organisaties en het paleis
nog dreigende vingertjes op om
te waarschuwen voor
de
gevolgen van een
‘foute stem’. Dat
hielp niet veel, integendeel, en
ook het politieke proces tegen Wilders
dat begin dit jaar startte onder het mom
van de strijd tegen ‘islamofobie’ was
voor terecht bezorgde kiezers een wegwijzer naar Wilders en zijn Partij Voor
de Vrijheid. Het politieke establishment
had beter moeten weten. Ze moesten
maar even over de grens kijken naar

Politiek Den Haag, dat na de moord op
Pim Fortuyn (en Theo van Gogh) de
voorbije jaren weer in slaap was gedommeld, werd begin juni wakker met een
stevige kater. De problemen die door
Fortuyn op de politieke agenda werden
gezet, zijn niet weg. Hoewel Wilders
een totaal andere stijl en woordenschat
hanteert, is
hij er blijkbaar wel in
g e slaagd om het politieke gat dat Fortuyn
en de LPF achterlieten
op te vullen en zich op te
werpen als de politieke erfgenaam. In peilingen naar de motivatie voor hun stemgedrag, gaven
kiezers aan dat Wilders en de PVV
het meeste vertrouwen genieten als
het gaat over een kordate aanpak van
de criminaliteit en een strenger immigratie- en integratiebeleid. Thema’s die
– net als hier – wat ondergesneeuwd
werden door de economische crisis of
door de media zoveel mogelijk uit de
campagne werden geweerd, maar die
– veel meer dan bij ons – bij de laatste
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verkiezingen een vaak doorslaggevende
rol hebben gespeeld in de hoofden van
de kiezers. Problemen waaraan de traditionele partijen de voorbije jaren niets
of veel te weinig hebben gedaan. Of men
dat nu leuk vindt of niet, niemand kan
nog om die problemen heen. En om
Geert Wilders, die nu de steun heeft van
1,5 miljoen kiezers en in peilingen na de
verkiezingen verder doorgroeit tot de
grootste partij van het land.

Links of rechts?
Net zoals bij ons heeft de Nederlandse
kiezer de kaarten moeilijk geschud. Een
rechtse coalitie van VVD, PVV en CDA
ligt op het eerste gezicht voor de hand.
Officieel bestaat er bij onze noorderburen
geen ‘cordon sanitaire’ maar het zwaar
gehavende CDA ging niet in op de uitnodiging voor een gesprek waarbij ook
Geert Wilders aan tafel zou zitten. Exit
Wilders dus en de facto toch een cordon.
Progressief Nederland droomt nog altijd
van een ‘Paars-plus’-regering met de liberale VVD, de socialistische Partij van
de Arbeid, GroenLinks en het linksliberale D66. In dat geval mag Mark Rutte
zijn strak saneringsbeleid opbergen en
van een ingrijpende koerswijziging bij
Justitie en in het immigratiedossier komt
dan ook niet veel in huis. Dat lijkt sterk
op politieke zelfmoord en dus werd ook
‘paars-plus’ afgeschoten. Een traditioneel kabinet dan maar, met VVD, CDA
en PvdA? Dat zien ze bij CDA én PvdA
dan weer niet zitten, want hun mislukte
huwelijk onder premier Balkenende is

nog lang niet verteerd. Veel andere opties zijn er niet. Tenzij… Tenzij men zou
kiezen voor een minderheidskabinet dat
de gedoogsteun krijgt van de PVV. Geert
Wilders heeft voor de verkiezingen al
laten verstaan dat hij dat Deense model
wel ziet zitten. In dat geval hoeft hij zijn
vingers niet te verbranden aan onpopulaire maatregelen als bezuinigingen of de
verhoging van de pensioenleeftijd. Tegelijkertijd kan hij wel een stempel drukken op het immigratie- en veiligheidsbeleid. Maar of de andere partijen Wilders
die riante uitgangspositie zullen gunnen,
is nog maar de vraag.
De regeringsvorming zit muurvast en
koningin Beatrix benoemde een nieuwe
informateur die een nieuwe poging moet
ondernemen om alsnog een links kabinet op de been te krijgen. Waarmee het
politieke establishment zijn kater doorschuift naar de kiezer. Die moet straks
tot zijn verbazing of woede vaststellen
dat een rechtse verkiezingsoverwinning
leidt tot een linkse regering. Een cynische vaststelling natuurlijk. Bijna net
zo cynisch als de mogelijkheid dat de
Vlaamse kiezer die op 13 juni voor Bart
De Wever en de ‘verandering’ heeft gekozen, straks Elio Di Rupo als premier
op zijn bord krijgt. Maar dat is een ander
verhaal…■
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Neen
Ondanks het feit dat het land
niet voldeed aan de voorwaarden,
startte de EU in 2005
toetredingsonderhandelingen met
Turkije. De onderliggende gedachte
bij deze voorkeursbehandeling was
dat de situatie wel zou verbeteren
naarmate de gesprekken vorderden.
Zoals uit opeenvolgende rapporten
blijkt, is het hervormingsproces
ondertussen echter stilgevallen.
Sinds de machtsovername door de
islamistische AKP is de anti-Westerse
grondstroom in het Aziatische land
aanzienlijk versterkt. Ook op
internationaal vlak zoekt het land
openlijk toenadering tot landen als
Iran en Syrië. De voorbije jaren is
Turkije steeds meer tot het
Midden-Oosten gaan behoren, maar
praktische consequenties worden
daar niet aan verbonden.
Naar aanleiding van het Belgische
EU-voorzitterschap kondigde
minister van Buitenlandse Zaken
Steven Vanackere (CD&V) zelfs
aan minstens één nieuw hoofdstuk
in de onderhandelingen te willen
openen.
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Ja
Voor het Vlaams Belang is het
uitgesloten dat Turkije voor zijn
nieuwe, anti-Westerse koers wordt
beloond met een versnelde
toetreding tot de EU. Aangezien Turkije
elke dag opnieuw bewijst dat het niet
rijp is voor Europa en manifest niet
aan de voorwaarden voldoet, moeten
de onderhandelingen worden
stopgezet, zo stelt Europees
Parlementslid Philip Claeys:
“De fundamentele waarheid is dat
Turkije gewoon geen Europees land is.
Noch geografisch, noch historisch,
noch taalkundig, noch cultureel
heeft Turkije ook maar iets gemeen
met Europa. Natuurlijk heeft Europa
alle belang bij goede verhoudingen
met Turkije en kan het land een
bevoorrechte partner zijn.
Maar dat maakt Turkije niet tot een
Europees land. Dat was het gisteren
niet. Dat is het vandaag niet.
Dat zal het ook morgen niet zijn.”
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Boek & tijdschrift

Vlaanderen en zijn buitenland
buitenlandse betrekkingen’. De oud-diplomaat
beschrijft op een inzichtelijke en heldere
manier het ontstaan van
het Vlaams buitenlands
beleid, vanaf de invoering van de cultuurautonomie. Nadien bekijkt
Hendrickx het Vlaamse
De staatshervormingen
sinds 1970 vormden België om van een unitaire
naar een - zogezegd federale staat. Daarmee
verwierf Vlaanderen een
aantal bevoegdheden die
het niet alleen in België
maar ook buiten België
kan uitoefenen: in foro
interno, in foro externo.
Vlaanderen beschikt
immers sinds de staatshervorming van 1993
over een volwaardige
verdragsrechtelijke bevoegdheid.
Dat is het uitgangspunt
van ere-ambassadeur
Jan Hendrickx in zijn
boek ‘Vlaanderen en zijn

“

Minderhedenverdrag ontbreekt niet.
In een laatste deel laat de
auteur zich ook kritisch
uit over het gevoerde
Vlaamse buitenlandbeleid: te veel woorden, te
weinig daden, te weinig
zichtbaarheid, te veel

Vlaanderen beschikt over een aantal
bevoegdheden die het sinds 1993 niet
alleen in België maar ook
buiten België kan uitoefenen.

buitenlandbeleid tijdens
de legislatuur 2004-2009
en geeft hij een overzicht
van alle aspecten van dat
beleid in de praktijk: van
regeerprogramma tot
internationale samenwerking. Ook het beruchte

papier, te weinig mediaaandacht… Dit boek
biedt dan ook heel wat
stof tot nadenken over
hoe Vlaanderen zich in
tijden van globalisering
op het wereldforum kan
positioneren.

Vlaanderen en zijn buitenlandse betrekkingen.
Historiek van een staatsvormende tocht
Jan Hendrickx, Lannoo Campus, 2009, 256 blz.
ISBN 978-90-209-88017.
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“Bepaalde islamitische waarden en normen werken gewoon contraproductief in
onze moderne Westerse samenleving.”
Jaap Dronkers, Hoogleraar Internationaal Onderwijsonderzoek aan de
Universiteit Amsterdam,
in Het Nieuwsblad, 19 juni 2010
“België is zéér beloftevol. Als ik me niet vergis is in steden als Antwerpen en Brussel
tot een derde van de bevolking islamitisch, en hun aantal groeit voortdurend. Dat is
toch schitterend! Dat heb je nergens anders in Europa (…) Ik ben in wijken geweest
waar je alleen moslims ziet. Het ziet er zeer goed uit.”
Anjem Choudary, voorzitter Islam4UK,
in Humo, 29 juni 2010
“Wat Geert Bourgeois en Philippe Muyters deden - ontslag nemen als Vlaams minister, de eed aﬂeggen als volksvertegenwoordiger en senator, vervolgens opnieuw
de eed aﬂeggen als Vlaams minister – staat haaks op de nieuwe politieke cultuur die
de partij voorstaat en is ronduit ontluisterend voor de N-VA en bij uitbreiding de
hele politiek.”
Eric Donckier, hoofdredacteur,
in Het Belang van Limburg, 8 juli 2010

335.000.000.000
De Belgische staatsschuld heeft een nieuwe
recordhoogte bereikt. Op 31 mei was ze reeds
opgelopen tot 335 miljard euro! De staatsschuld doorbrak ondertussen ook de magische
grens van 100 procent van het Bruto Binnenlands Product.Ter vergelijking: in andere landen
bedraagt die verhouding ongeveer 60 op 100.
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In memoriam

Ludo Lespoix
Ludo was jarenlang boegbeeld en gemeenteraadslid voor
onze partij in Beringen. Van 1994 tot 2000 was hij fractieleider. Na de verkiezingen van 2006 kwam zijn dochter
in de gemeenteraad en maakte hij de overstap naar de
provincieraad. Ludo werd 56 jaar.
Aan familie en vrienden bieden wij onze oprechte blijken
van medeleven aan.

Bericht van de ledenadministratie
Het lidmaatschap 2011 wordt
GRATIS aangeboden aan de nieuwe leden
die vanaf 1 juli 2010 werden ingeschreven.
De gratis lidkaart 2011 wordt in de loop van de maand
januari 2011 aan deze leden toegezonden.

Vlaams Belang op internet
In onze buitenlandrubriek op www.vlaamsbelang.org vindt u Franstalige, Engelstalige
en Duitstalige artikels. Spoor uw buitenlandse vrienden en kennissen aan om er een
kijkje te nemen!
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STS

Traiteur Service Sigrid
Koken bij u thuis of op locatie

Traiteur Service Sigrid

Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

s
•Recepties
ieder
•Buffetten
Voor
•Communiefeesten
•Levering aan huis
•Totale feestverzorging
Tel.: 03/383.05.28

GSM.:0485/73.08.18

traiteursigrid@hotmail.com

BTW:BE 863-236-355

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

Tel. 03/3842022 Gsm 0496/890325 Fax 03/2905712

Michel.Denolf@pandora.be

Van Mol en Zonen bvba
Algemene bouwwerken
Nieuwbouw en renovatiewerken
Tel: 03/653.02.91
GSM: 0476/47.28.56

E-post: info@vanmolenzonen.be

E-Magazine

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

t!

e
budg

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be

Vlaams Belang op
Twitter en Facebook
Bent u nog geen fan van onze partij
op Facebook? Of kent u nog vrienden
die zich willen aanmelden op onze
fanpagina? Bezoek dan snel
www.vlaamsbelang.org/facebook
Uiteraard is onze partij ook actief op
Twitter. U kan onze pagina bereiken via
www.vlaamsbelang.org/twitter

Via de elektronische nieuwsbrief van
het Vlaams Belang blijft u op de hoogte
van de politieke actualiteit en van onze
standpunten. U kan zich gratis abonneren door een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org.
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Bussen naar de IJzerwake
Inschrijven verplicht – Prijs: 3 euro
Bussen vertrekken stipt
Aankomst in Steenstrate om 10.45 uur - vertrek in Steenstrate om 16 uur.
Voor ouderen en/of gehandicapten is een pendeldienst voorzien
tussen Steenstrate (aan de brug) en de busparking.
Berchem - 03/230.24.62
7.15u. Berchem (kerk)
Berchem
03/830.11.53 of 03/230.24.62
8.00u. Berchem (kerk) - 8.05u.
Antwerpen (Waalse kaai tegenover het
Zuiderpershuis)
Deurne - Antwerpen
03/322.22.38 of 0477/53.75.55
8.00u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan
451) - 8.05u. Antwerpen (Sint-Jansplein,
kant Van Den Wervestraat)

Deurne - 03/289.93.05 of 0486/11.28.54
8.00u. Deurne (Arizona,
Boterlaarbaan 451)
Brasschaat - 03/663.36.34
of 0477/57.15.20
8.00u. Brasschaat (kerk)
Schoten - 0498/77.48.71
8.00u. Schoten (parking Carrefour)
Lier - Duffe l- Rumst - 015/75.62.21
7.30u. Lier (parking Carrefour) - 7.50u.
Duffel (naast postgebouw) - 8.00u. Rumst
(oprit E 19, richting Antwerpen)
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Mechelen - Klein Brabant
015/33.64.18 of 0478/59.72.31
of 0497/48.64.76
8.00u. Mechelen (Rode Kruisplein)
- 8.10u. Blaasveld (kerk) - 8.15u.
Willebroek (kerk H. Familie) - 8.30u.
Bornem (Taverne ’t Zandhof)
Turnhout - Beerse - 014/50.17.85
7.15u. Turnhout (station) – 7.25u.
Beerse (bushalte parking kruispunt
Antwerpsesteenweg en Gierlesteenweg)
Mol - Geel - Herentals - Nijlen
014/50.17.85
7.50u. Mol (Taverne De Geus) – 7.25u.
Geel (Nieuwe Alma) – 7.50u. Herentals
(Kleding Wellens = Brandweerkazerne)
Antwerpen-linkeroever - Burcht
Zwijndrecht - Beveren - Lokeren
03/253.03.56
7.00u. Antwerpen-Linkeroever (Frederik
Van Eedenplein) - 7.15u. Burcht
(Carrefour) - 7.25u. Zwijndrecht (kerk)
- 7.45u. Beveren (kerk) - 8.20u. Lokeren
(Sint-Laurentius kerk)
Gent - 09.282.52.74 of 09/225.48.27
of 09/329.58.52
8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17
Gentbrugge)
Nevele - 0475/73.02.45
8.15u. Nevele (Hansbeke station)
Ninove - Ronse
054/58.74.76 of 0479/76.44.69
8.00u. Ninove (Leeuwenhol,Stationsplein)
- 8.30u. Ronse (Grote markt)
Aalst - Wetteren
0472/48.52.91 of 053/83.95.59
7.30u. Aalst (Vlaams huis Den IJzer)
- Lede (Markt kerkplein) 8.00u.

Wetteren (Parking school) - (Mariagaard
Oosterzelesteenweg, afrit Wetteren E 40)
Sint-Niklaas
03/7440.13.55 of 03/776.41.94
of 0472/82.10.99
7.45u. Sint-Niklaas (Parking Syntra
Heimolenstraat)
Hamme - Dendermonde - Zele
052/38.01.02 of 0475/55.45.01
8.15u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45u. Zele (Zandberg)
Kalken
09/367.90.51
8.30u. Kalken (kerk)
Bree - Peer - Leopoldsburg - Beringen
0479/64.07.92 of 089/46.33.39
6.30u. Bree (Hospitaal) - 6.50u. Peer
(kerk) - 7.10u. Leopoldsburg (Station) 7.30u. Beringen (Superconfex, vlak bij
uitrit 26 autostrade)
Maasmechelen - Genk
Hasselt - Lummen
089/35.41.10
6.30u. Maasmechelen (Gemeentehuis)
- 6.50u. Genk (Cafe Slagmolen,
Slagmolenstraat 76) - 7.10u. Hasselt
(Parking achter het Dussartplein) - 7.30u.
Lummen (Carpoolparking)
Diest - Bekkevoort - Holsbeek
Leuven - Nossegem
0495/26.76.83
7.15u. Diest (Voorzijde station) - 7.25u.
Bekkevoort (carpoolparking E314 uitrit
24) - 7.35u Holsbeek- Rotselaar (rond
punt Rotselaar, carpoolparking E 314
uitrit 21) - 8.00u. Leuven (Parking Bodart,
brug Kapucijnenvoer) - 8.15u. NossegemKortenberg (Carp.parking E 40 uitrit 21)
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Vilvoorde - Grimbergen
Groot-Bijgaarden - Liedekerke
02/721.22.54
8.00u. Vilvoorde (Portaelsplein
aan de kerk) - 8.30u. Grimbergen
(Brusselsestwg, tegenover Q8-Parking/
voetbalveld, Terwilgen) - 8.45u. GrootBijgaarden (Parking E 40 richting Kust)
- 9.00u. Liedekerke (Afrit E 40, afrit
Essene/Affligem, Carpoolparking)
Halle - Brussel - Dilbeek
Affligem - Liedekerke
02/360.14.16 of 0494/17.39.19
8.15u. Halle (Sint- Rochuskerk) - 8.30u.
Brussel (Prins van Luikkruispunt –
Mettewielaan – Ninoofsestwg) - 8.40u.
Dilbeek (Westrand) - 8.50u. LiedekerkeAffligem (Afrit E 40 afrit Essene,
Carpoolparking)
Oostkust - Knokke - Duinbergen
Heist - Zeebrugge
Blankenberge - Brugge
050/60.08.44 of 0499/47.17.60
8.40u. Knokke (station) - 8.45u.
Duinbergen (Voorkant kerk) - 8.50u.
Heist (Heldenplein) - 9.00u. Zeebrugge
(Watertoren) - 9.10u. Blankenberge
(Voorkant station) - 9.30u. Brugge
(Magdalenaparking)

Moen - Zwevegem - Kortrijk
Marke - Lauwe - Wevelgem - Ieper
0487/16.54.53 of 056/70.75.77
8.00u. (Moen kerk) - 8.30u. Zwevegem
(parking kerk) - 8.50u. Kortrijk (station,
achterkant Pieter Tacklaan) - 9.05u.
Marke (plaats) - 9.20u Lauwe - 9.30u.
Wevelgem (parking Zwembad, Van
Ackerstraat) - 10.05u. Ieper (Station)
Ingelmunster - Izegem - Roeselare
0475/42.19.29
9.35u Ingelmunster (Markt) - 9.45u.
Izegem (Rijksweg, Delhaize) - 10.00u.
Roeselare (Station)
Oostende - Westende - Nieuwpoort
Veurne - Diksmuide
059/25.13.58 of 0477/55.10.80
9.00u. Oostende (busparking
visserijschool Mercatorlaan) - 9.25u.
Westende (kerk Dorp) - 9.50u.
Nieuwpoort-stad (Tramhalte aan
Vismijn) - 10.50u. Veurne (Station) 10.20u. Diksmuide (station). Deze bus
uit Oostende wacht te Diksmuide op
deelnemers die met de trein komen:
- uit Gent – Brugge – Roeselare
(voorziene aankomst 9.43u.
- uit Kortrijk (voorz. aankomst 10.45u.)
- uit De Panne (voorz. aankomst 10.16u.)
Vanzelfsprekend moeten de treinreizigers
zich inschrijven voor deze busaansluiting!

Over de bussen
zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij:
Mia Brans-Dujardin,
Grotesteenweg 426, Berchem.Tel/fax 03/230.24.62
E-post: mia.dujardin@scarlet.be
Ward Steffens, Baron Empainlaan 106, 2800 Mechelen
tel/fax 015/33.72.33 of 0497/48.64.76
E-post: wardsteffens75@gmail.com
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Kalender
ZATERDAG 14 AUGUSTUS
EVERGEM. Augustusnacht
in OC De Lieve, Belzeelsestr.
29, Belzele om 19u. Org.:
VBJ Evergem. Inl.: A. Geleyte,
0472/77.33.89.
ZATERDAG 28 AUGUSTUS
LIER. Braai in Visput Moed
en Geduld. Org.:VB LierKoningshooikt. Inl.: O. Peeters,
0485/16.26.15.
ZATERDAG 4 SEPTEMBER
IEPER. Bezoek aan het
Vlaams Parlement (aansluitend vrij stadsbezoek
Brussel) met F. Dewinter. Samenkomst aan het station van
Ieper voor de trein van 7.38u.
Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.
DINSDAG 14 SEPTEMBER
LENNIK. Vorming: Budget
en begroting met D. Aras in
Regiosecr., H. Ghyselenstr. 7
om 20u. Org.:VB Regio Halle
en Vilvoorde ism Cel Vorming VVBM. Inl.: Regiosecr.,
02/582.91.75.
ZATERDAG 18 SEPTEMBER
IEPER. Zwerfvuilactie te
Dikkebus om 9.30u. Inl.: N.
Six, 0479/30.41.01.
ZONDAG 19 SEPTEMBER
ZELE. Ontbijtbuffet in
New Garden, Gentsestwg.
om 9.30u. Inl.: B. Kesteleyn,
0496/86.48.63.
ZATERDAG 2 OKTOBER
POPERINGE. Kaas- en
wijnavond in OC Rookop,
Heuvellandseweg 1, Reningelst van 19 tot 23u. Inl.: M.
Vanbrabant, 057/30.02.93.

ZATERDAG 9 OKTOBER
ZELZATE. Eetfestijn met
F. De Man in Kantine GRECO, Zeestr. 4 om 19u. Inl.:
0486/75.13.40.
ZATERDAG 16 OKTOBER
IEPER. Voedselinzameling
tvv. Ieperse kansarmen in
Spar, Meenseweg 30 om 9u.
Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.
DIKSMUIDE. Eetfestijn met
R. De Bont en D. Lootens in
zaal De Kring, Keiemdorpstr.
87, Keiem om 19u. Inl.: K.
Bultinck, 0496/53.42.48.
ZONDAG 17 OKTOBER
KONINGSHOOIKT.
Hooiktse kippen. Org.:VB
Lier-Koningshooikt. Inl.: O.
Peeters, 0485/16.26.15.
BUGGENHOUT. Kippenfestijn in Parochiaal Centrum
van 11.30 tot 18u. Inl.: P. De
Vos, 0495/23.99.59.
ZATERDAG 30 OKTOBER
LEUVEN. Mosselfestijn in
zaal Celestijntje, Celestijnenlaan 19 van 17.30 tot 22u. Inl.:
Regiosecr., 016/20.43.01.
ZONDAG 31 OKTOBER
MECHELEN. Afdelingsetentje in zaal Rerum Novarum,
St-Lambertuslaan, Muizen
om 12u. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
ZATERDAG 6 NOVEMBER
BOOM. Kip met frietavond
in zaal ‘t Katrientje, Pastorijstr.
22 om 18u. Inl.: H.Verreyt,
0496/53.31.38.

ZONDAG 7 NOVEMBER
IEPER. 5de Sint-Maartensfeestje met pannenkoekenbak in OC Ridders De Steurs,
Werviksestr, Zillebeke. om
15u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.
ZATERDAG 13 NOVEMBER
KAMPENHOUT. Eetfestijn
in Parochiezaal, Bogaertstr.,
Nederokkerzeel van 11.30
tot 21u. Inl.: M. Fannes,
0496/55.73.36.
TORHOUT. 7de herfstfeest met B.Valkeniers in
Rozenveld, Rozenveldstr. 2
om 19.30u. Inl.: K. Bruneel,
0486/92.61.05.
ZONDAG 14 NOVEMBER
OVERPELT. Eetfestijn in
feestzaal Het Pelterke, Jeugdlaan 4 van 11 tot 20u. Inl.: L.
Vissers, 0479/65.21.53.
ZATERDAG 20 NOVEMBER
HAM. Eetfestijn met mosselen in feestzaal Kristoffelheem, Schoolstr. 10, Oostham om 13u. Inl.: J. Cluysse,
0475/37.46.52.
MEISE. Spaghetti-avond
in Parochiezaal, Merchtemsestwg. 14, Wolvertem van
17 tot 22u.  Inl.: E. Hardeman,
0475/36.49.63.
Aankondigingen voor
het septembernummer
dienen via uw
regiosecretariaat
doorgegeven te worden
vóór 10 augustus 2010
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Maurice Caluwaerts
Lokeren

Oplossing vorige maand: reportage
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 10 augustus met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie
Madouplein 8 bus 9 • 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen
verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/219.72.56.
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