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Woord van de voorzitter

E

Koninklijke staatsgreep

n de boer, hij ploegde voort. Bijna
een jaar na de federale verkiezingen
van 2010 zit de communautaire situatie nog steeds muurvast. Intussen heeft
‘men’ besloten om de problemen over
de zomer te tillen. De Franstaligen zitten
in een zetel en zijn ‘demandeurs de rien’,
terwijl de Vlaamse partijen weigeren in te
zien dat dit land klinisch dood is.
Onlangs lekte uit dat koning Albert een
veto heeft uitgesproken tegen nieuwe verkiezingen. Als het van het Paleis afhangt,
mag de huidige impasse gerust nog enkele maanden blijven voortduren. Nieuwe
verkiezingen zouden immers kunnen uitdraaien op een referendum over de toekomst en het voortbestaan van België en
www.vlaamsbelang.org/column
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dus moeten ze - tot elke prijs - vermeden worden. De demarche vanuit Laken
bewijst nogmaals dat dit land geen echte
democratie verdraagt. In België heeft niet
de kiezer, maar het niet-verkozen staatshoofd het laatste woord. Hoog tijd dat de
rol van de koning, in afwachting van de hopelijk snelle afschafﬁng van de monarchie
en de vestiging van een Vlaamse republiek,
wordt beperkt tot onschuldig lintjes knippen.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
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Analyse

Waanzinnig maar
wettelijk
De beslissing van de Bergense strafuitvoeringsrechtbank
om Michelle Martin, de handlangster en echtgenote van
Dutroux, vervroegd vrij te laten, heeft terecht voor veel beroering en protest gezorgd.

T

och was deze beslissing voor ons
geen verrassing omdat de wet-Lejeune in de nasleep van Dutroux
allerminst verstrengd werd. Zeker sinds
2006 toen, onder PS-minister Onkelinx,
de voorwaardelijke invrijheidsstelling na
één derde van de straftijd een vast recht
werd voor gedetineerden in plaats van een
gunst. Enkel argumenten van ‘veiligheid’
en ‘gevaar voor herhaling’ kunnen nog
verhinderen dat misdadigers vervroegd
vrijkomen. De ernst van de gepleegde
feiten speelt geen enkele rol meer. Het
Vlaams Belang heeft zich destijds in de
Kamer met hand en tand verzet tegen deze
vrijlatingsobsessie van Paars, omdat de
voorbeeld- en vergeldingsfunctie van de
straf hiermee helemaal werd onderuit gehaald.
Naar aanleiding van de zaak-Martin riepen alle partijen weliswaar hun afschuw
uit voor de lakse houding van de strafuit-

voeringsrechtbank, maar het ging hier wel
over de zuivere toepassing van de wet die
door hen destijds met een overgrote meerderheid werd goedgekeurd. De pineut
van heel dit verhaal zijn de slachtoffers.
Die worden weliswaar gehoord in deze
vrijlatingsprocedure, maar ze beschikken
nauwelijks over wapens om een sterk vervroegde vrijlating te verhinderen, zelfs al
werden ze op geen enkel vlak schadeloos
gesteld. Voor hen is de voortdurende carrousel van verschijningen voor de strafuitvoeringsrechtbank een ware martelgang.
Telkens opnieuw worden zij aan de feiten
herinnerd en moeten zij verantwoorden
waarom zij zich zo ‘hardvochtig’ tegen de
vrijlating verzetten. Gelukkig was in het
geval van Martin vader Paul Marchal
zo dapper om de Franse media te alarmeren, maar eigenlijk is het godgeklaagd dat de slachtoffers dit
allemaal moeten ondergaan.

Afkeer voor de
gevangenisstraf
Helemaal schrijnend is dat
minister van Justitie De
Clerck (CD&V) in dit
dossier niet de kant
koos van de slachtoffers, maar zich integendeel als ‘hoeder van
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Volkspartij
de uitspraken van de rechtbanken’ voluit
schaarde achter de vrijlatingsbeslissing.
Niet alleen liet hij na om het openbaar
ministerie aan te zetten tot cassatieberoep,
bovendien deed De Clerck zijn uiterste
best om de Franse minister van Justitie te
overtuigen Michelle Martin in Frankrijk
alsnog op te vangen.
In de Kamer verdedigde De Clerck zich
als volgt: “Als onze rechtbanken een
uitspraak doen, dan ben ik de eerste om
ervoor te zorgen dat die ook wordt uitgevoerd.” Woorden die op een afschuwelijke
wijze in contrast staan met zijn eigen beleid, dat meer dan ooit gekenmerkt wordt
door de niet-uitvoering van opgelegde
straffen. Het gros van de effectieve celstraffen in dit land (in beginsel alle straffen onder de drie jaar effectief, tenzij bij
een groot gevaar voor de samenleving)
blijft immers onuitgevoerd. Hoogstens
krijgen deze veroordeelden gedurende enkele maanden een enkelband aangegespt.
We dienen te erkennen dat De Clerck
consequent is in zijn afkeer voor de gevangenisstraf. Al sinds zijn eerste periode
als Justitieminister pleit de man voor de
stelselmatige inkorting van celstraffen en
voor de plafonnering van het aantal cellen.
Destijds werd de maximale celcapaciteit
vastgelegd op 8.000, waardoor er jarenlang geen bouwplannen meer waren voor
nieuwe gevangenissen. Voor De Clerck is
en blijft de gevangenisstraf een verschrikkelijk ‘ultimum remedium’, dat zo weinig mogelijk mag worden toegepast. Wat
de strafrechters, de politiemensen en de
slachtoffers daar ook over mogen denken.
Onbegrijpelijk dat CD&V deze wereldvreemde man blijft steunen.

S

inds haar oprichting heeft onze partij
de sociale strijd steeds aan de nationalistische strijd gekoppeld. Het is zonder
meer een van de grootste verdiensten van het
Vlaams Blok/Vlaams Belang dat de oude slagzin ‘Vlaamse strijd, sociale strijd’ opnieuw een
tastbare inhoud heeft gekregen. De jaarlijkse
1 mei-manifestatie van onze partij, waarvan u
elders in dit Vlaams Belang Magazine een uitgebreid (foto)verslag vindt, is ondertussen dan
ook een vaste waarde geworden. Op die dag
proﬁleert het Vlaams Belang zich immers als
de sociale volkspartij bij uitstek. Het motto van
dit jaar, ‘België schaadt uw sociale zekerheid’,
liet aan duidelijkheid evenmin te wensen over.
De meest dwaze uitspraak van de afgelopen
maand staat ditmaal op naam van Louis Tobback. “Vlaamse onafhankelijkheid zal er nooit
komen,” orakelde het socialistische boegbeeld.
De man neemt zijn wensen voor werkelijkheid.
De geesten rijpen immers almaar verder: bij de
man in de straat, de opiniemakers en de ondernemers wint de onafhankelijkheidsgedachte
veld. Het buitenlandartikel over de verkiezingsoverwinning van de ‘Ware Finnen’ (p. 38-41)
toont bovendien andermaal dat er zowat overal
in Europa een stevige rechtse en dus politiek
niet-correcte wind waait. Verder noteerden we
nog de historische overwinning van de Scottish
National Party (SNP), de partij die een referendum over de onafhankelijkheid van Schotland
aankondigt. Zoals Bruno Valkeniers in een reactie stelde: hopelijk neemt het Vlaamse volk een
voorbeeld aan de vrijheidslievende Schotten en
zal het over afzienbare tijd ook de onwerkbare
Belgische constructie deﬁnitief wegstemmen.
De redactie
5
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Actua kort

Dansles

Rookverbod
Een delegatie van het
Vlaams Belang nam in
Brussel deel aan een
manifestatie tegen het
algemene rookverbod in
de horeca. Voor sommigen is dat rookverbod
wellicht een verademing,
voor de volkscafés zou
het de doodsteek kunnen
betekenen. Het Vlaams
Belang pleit dan ook voor
steunmaatregelen om de
economische leefbaarheid van volkscafés veilig
te stellen. Uiteindelijk
moet het de cafébaas zijn
die beslist of hij al dan
niet een rokerscafé wil
uitbaten, en de cafébezoeker zelf die kiest welk
café hij bezoekt. Dat kan.
Ook in Nederland werd
het rookverbod op vraag
van de sector versoepeld.

In de rubriek ‘Belgenmoppen’ of ‘dit geloof je nooit’: de
Belgische vzw Africalia gaat
straatkinderen in Afrika leren
dansen en strijkt daarvoor een
half miljoen euro subsidies op
van Europa. Zo weet u wat
de EU doet met uw geld.
Het project loopt in Mali
en Burkina Faso. In Mali
sterft één kind op vijf vóór zijn vijfde verjaardag. In
Burkina Faso moet de helft van de bevolking overleven met 80 eurocent per dag. Ontwikkelingshulp
op z’n Belgisch. Het bericht zorgde voor ongeloof
en woede. Wie zich afvraagt hoe België zich keer
op keer de spot van de hele wereld op de hals
haalt, weet bij deze het antwoord.

Links fascisme
Gent is de thuisbasis van een bende krakers, anarchisten en extreemlinks tuig. Het zootje ongeregeld vecht op heel eigen wijze voor een ‘verdraagzame’ samenleving. Vier horecazaken werden op
afﬁches bestempeld als ‘nazicafés’ en zagen wat
later hun ruiten sneuvelen. Alleen omdat NSVstudenten er af en toe braaf een pint gaan pakken. Of zoals de Nederlandse historicus Jacques
Presser voorspelde: “Als het fascisme ooit terug
opduikt in Europa, zal het zijn onder de vlag van
het ‘anti-fascisme’.” Dat komt ervan als politici en
opiniemakers het (Vlaams-) nationalisme afschilderen als vergif. Dan wordt het voor sommigen een
legitiem doelwit.
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Rellen
Alweer zware rellen in Borgerhout.
‘Barcelona-supporters’ heet dat tegenwoordig. Laten we vooral niet zeggen
dat het allochtonen zijn. In Hofstade
werd de politie door 200 tot 300 ‘jongeren’ met stenen en ﬂessen bekogeld.
Zowat alle recreatiedomeinen kreunen
al jaren onder de regelrechte terreur
van relschoppers. Zij voelen zich de
baas en vaak zijn ze het ook. In Hofstade werd één (!) vechtjas opgepakt.
De anderen werden netjes met de bus
naar huis gebracht. Gratis en onder
politiebegeleiding. Wie het crapuul
beloont, vraagt natuurlijk om nog meer
ellende. Het Vlaams Belang eist een
harde aanpak en de invoering van een
recreatiepas.Vechtersbazen komen er
niet meer in.

Nieuw
record
Uit statistieken van het
ministerie
van Economische Zaken is
gebleken dat
dit land begin
2010 1.057.666
vreemdelingen telde. Een jaar later
was dat aantal reeds aangegroeid tot
1.107.874. In die cijfers werd geen
rekening gehouden met de ‘Nieuwe
Belgen’ waardoor we een vertekend
beeld krijgen van de aangroei van
de vreemdelingenpopulatie. Sinds
in 2000 de ‘Snel Belg’-wet werd
ingevoerd werden niet minder dan
400.000 vreemdelingen ‘Belg’. Die
verdwenen dan wel uit de statistieken, maar niet uit het land. Waar
men in andere landen drastische
maatregelen neemt om de hypermigratie een halt toe te roepen, blijft
België alles lijdzaam ondergaan.

In memoriam

Rudi Hesters
Tijdens het Paasweekend overleed op 57-jarige leeftijd Rudi Hesters. Rudi was gemeenteraadslid in Nieuwpoort en tevens ondervoorzitter van de lokale afdeling. Voorheen was hij voorzitter maar
omwille van tijdsgebrek zette hij een stapje opzij. Rudi was een
man van weinig woorden, goedlachs, sportief en vriend van iedereen. Als militant, bestuurslid of mandataris, stond hij steeds paraat voor het Vlaams Blok/Belang.
Aan vrienden en familie bieden wij onze oprechte blijken van medeleven aan.
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Elke Serpieters
over 50 jaar VNJ
8
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Vraaggesprek

Veel meer dan een
veredelde scoutsgroep
Toen Jaak Van Haerenborgh het Vlaams Nationaal Jeugdverbond
oprichtte, werd de boreling geen lang leven toegedicht. Maar
kijk, intussen bestaat het VNJ al 50 jaar en werden enkele duizenden ‘blauwvoeters’ opgevoed tot Vlaamsbewuste volwassenen. Reden genoeg voor een uitgebreid vraaggesprek met
verbondsleidster Elke Serpieters, een vlotte jongedame in de
Vlaamse Beweging.
Elke, het VNJ vierde onlangs zijn 50-jarig bestaan. ‘Een oude wagen met een
jong poppemieke aan het stuur’, zullen
sommigen misschien zeggen.
(Lachend) Ach, zo jong ben ik niet (28).
Maar ik denk dat het niet meer dan normaal is voor een jeugdbeweging dat iemand die jong of in elk geval jeugdig is,
aan het stuur zit. Een oude wagen? Ja, hij
is al vijftig jaar oud maar wees gerust: hij
rijdt nog altijd heel goed hoor.
Je hebt de fakkel overgenomen van
Jaak Van Haerenborgh, Ledy Broeckx,
Mark van der Borght en Hugo Pieters.
Dat moet een zware erfenis zijn?
Ja, toch wel. Het VNJ is niet zomaar een
jeugdbeweging. Er zit daar heel wat meer
achter, een ideologie, traditie, gewoontes.
Ik denk dat het de bedoeling is dat we die

verder zetten, maar we leven intussen natuurlijk in het jaar 2011 en niet meer in
1961.
Het VNJ werd en wordt nog vaak afgeschilderd als de ‘kweekvijver’ of de
jeugdbeweging van het Vlaams Blok of
Vlaams Belang. Ten onrechte?
Zeker. Het VNJ heeft niet de bedoeling om
politici op te leiden of mensen in welke
partijpolitieke richting dan ook te sturen.
Maar het VNJ heeft wel de taak op zich
genomen om van jonge mensen Vlaamse
en volksbewuste mensen te maken. En dan
denk ik dat het niet abnormaal is dat een
deel van onze mensen later bij het Vlaams
Belang of bij de N-VA terecht komt. Maar
wij zijn absoluut ongebonden.
Vroeger hadden jullie vaak last van negatieve beeldvorming. Er werd dan gre-
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Vraaggesprek

tig ingezoomd op blinkende ‘botinnen’.
Is dat vandaag nog zo, of is het klimaat
toch wat milder geworden?

tweespalt die er vroeger ook al was met
het Vlaams Blok en de Volksunie, of de
IJzerbedevaart en de IJzerwake…

Tja, er zijn er natuurlijk altijd die het niet
kunnen laten, maar in het algemeen denk
ik dat de maatschappij toch wat Vlaamser
of Vlaamsvoelender is geworden. We hebben onlangs een reportage in ‘Koppen’
(VRT) gehad, vlak na het Zangfeest. Men
heeft daar toch - voor de eerste keer wellicht - een poging gedaan om de Vlaamse
Beweging
50 jaar. Dat
wat minder
tendentieus
is een ‘oude
voor te stelwagen’, maar
len. Natuurlijk zaten er hij rijdt nog heel goed
nog wat unihoor!
formen
en
‘botinnen’ in, maar het was niet haatdragend of toonaangevend. Een maand later
heeft Bart Brinckman in De Standaard
dan wel nog eens alle registers en het bekende blik met clichés opengetrokken…
Maar ik hoop dat het beeld intussen wel
wat is bijgesteld.

Wat de IJzerwake betreft: het VNJ heeft
destijds gekozen voor de radicalisering
van de IJzerbedevaart. De interne spanningen hebben een aantal jaren aangesleept en uiteindelijk
hebben
we dan mee de
IJzerwake
op
poten gezet. Wat
de politieke tegenstellingen
betreft, voelen
we ook wel dat
beide
partijen
elkaar
blijven
bekampen. En
dat kunnen we
alleen maar betreuren. Maar voor het VNJ is die situatie
niet zo belastend. Wij hebben onze keuzes
gemaakt en wij volgen die keuze.

“

Het VNJ staat in de voorhoede van de
radicale Vlaamse Beweging. Dat moet
niet altijd makkelijk zijn. In welke mate
voelen jullie die politieke tweespalt tussen het Vlaams Belang en de N-VA? Een

Brinckman schreef in zijn commentaar
dat jullie wel wat ‘voetvolk’ leveren
voor het Vlaams Belang en de N-VA,
maar dat jullie geen leidinggevende figuren hebben aangebracht en dus ook
niet kunnen wegen op het beleid en de
besluitvorming. Dat klopt niet hele-
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maal. Bart De Wever zal er misschien
niet graag meer aan herinnerd worden,
maar hij groeide wel op in de rangen
van het VNJ…
Dat valt wel mee. Het is natuurlijk niet
leuk voor Bart De Wever om er keer op
keer aan herinnerd te worden dat hij lid
zou geweest zijn van een ‘geestesgestoorde’ jeugdbeweging. Of dat is wat sommige media er dan van maken…

“

Wij organiseren
Het is misschien een
gewone
paradox. Er
jeugdactiviteiten,
hebben nog
overgoten met een
nooit zoveel
Vlamingen
Vlaams sausje.
voor
een
Vlaamsnationale partij gestemd. Het
zouden gouden tijden moeten zijn voor
het VNJ, denk je dan. Maar dat is niet
zo…
Inderdaad. Maar sinds de laatste verkiezingen merken we op het terrein toch
een kentering. In de Jeugdraad worden
wij vandaag bijna ‘normaal’ behandeld
en deuren die vroeger gesloten bleven,
zwaaien nu open. Maar de grote toeloop
blijft voorlopig uit.
Moeten jullie nog altijd opboksen tegen

vooroordelen?
Ja, we moeten dikwijls veel uitleggen. Gek
genoeg ook binnen de Vlaamse Beweging
zelf. Was het maar aan de buitenwereld
alleen. Iedereen is altijd welkom op onze
activiteiten en zomerkampen. Wij hebben
niks te verbergen. Wij organiseren doorsnee jeugdactiviteiten,
maar
die worden wel
overgoten met
een
Vlaams
sausje.
Dat
schrikt sommige
mensen
misschien af, maar
eens ze de kans
krijgen om daarmee kennis te
maken, verdwijnen die vooroordelen vaak heel snel.
Mogen we - en dat is niet denigrerend bedoeld - het VNJ een ‘veredelde
scoutsgroep’ noemen?
Liever niet. Maar ik snap wel wat u bedoelt. Wij hebben inderdaad veel dingen
gemeen. Het zou vreemd zijn voor een
jeugdbeweging mocht dat niét zo zijn.
Maar het VNJ heeft wel dat extraatje dat
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Vraaggesprek

men ergens anders niet heeft. We hechten
heel veel belang aan kameraadschap en
samenhorigheid, en aan goed opgeleide
leiders en leidsters. Het VNJ biedt een
aantal dingen die je in een andere jeugdbeweging niet terugvindt. Dat maakt ons
toch wel meer dan ‘een veredelde scoutsgroep’.
Het
VNJ
heeft
niet
in elke stad
een afdeling.
Is dat geen
handicap?

“

Het VNJ
staat voor
kameraadschap
en goed opgeleide
leiders en leidsters.

Dat is inderdaad een handicap. Dat zorgt ervoor dat
je mensen echt moet overtuigen dat het de
moeite waard is om wat kilometers af te
leggen.
Welk aspect is het belangrijkst: Vlaamse Beweging of jeugdbeweging?
(Lachend). Vlaamse jeugdbeweging! We
zijn een jeugdbeweging, want we werken
met kinderen. Maar we leggen duidelijk
Vlaamse accenten, want anders kunnen
we net zo goed aansluiten bij de scouts of
de chiro en dat is niet de bedoeling.
Hoe staan jullie tegenover de politieke

impasse? Volgen jullie dat?
Uiteraard! Bij onze leiding en oudste leden is dat zeker iets wat leeft en onderwerp van gesprek is. Iedereen heeft daar
zijn eigen visie over en iedereen ziet dat
anders. Maar het
is wel duidelijk
dat het zo niet
verder moet of
kan. Daarover
is iedereen het
eens. We zijn
bijna een jaar na
de verkiezingen
en we staan nog
nergens, dat kan
toch niet de bedoeling zijn.
Kiezen jullie voor een Belgische staatshervorming of voor Vlaamse onafhankelijkheid?
(Zonder aarzelen) Het VNJ kiest voor
Vlaamse onafhankelijkheid! Hoe we dat
moeten bereiken, daarover lopen de meningen uiteen. Misschien moet er onderhandeld worden, maar toch niet om nog
eens tien jaar verder te doen. Liever die
onmiddellijke onafhankelijkheid dus. Al
besef ik wel dat wij daar als VNJ weinig
over te zeggen zullen hebben…
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Slotvraag: Waarom zouden ouders
- Vlaamsgezinde en andere - hun kinderen aan het VNJ moeten
toevertrouwen? Wat is jullie meerwaarde?

maar worden ze ook opgevoed tot zelfbewuste, Vlaamsbewuste en volksbewuste
jongeren. Dat idealisme en
Wij leggen engagement krijg je in het
Vlaamse VNJ zeker mee. Bij ons
leert men zich onbaatzuchaccenten. Anders tig voor een ideaal in te zetIn de eerste plaats omdat en dat is een van de weinige
kan je net zo goed ten. Ik denk dat het VNJ
een jeugdbeweging is waar
complimentjes die we van
aansluiten bij allerlei kinderen hun gade Vlaamse Gemeenschap
gekregen hebben - wij een
scouts of chiro. ding kunnen vinden, waar
ze waarden meekrijgen die
heel goed opgeleide leiding
voortbrengen zodat wij kinderen niet zo- elders niet meer zo belangrijk zijn en waar
maar aan hun lot overlaten. Ik denk dat dit je als ouder gerust kan zijn dat de kindeheel belangrijk is om weten. Bij ons zijn ren zich goed in hun vel voelen.
hun kinderen niet alleen in veilige handen,

“

Wil u informatie over een VNJ-afdeling
in de buurt, een infopakket bestellen
of een huisbezoek van een leider/leidster,
surf dan snel naar www.vnj.org,
mail naar info@vnj.org of bel 03 218 56 58

Het volledige interview kan u lezen op www.vlaamsbelang.org
13
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Uit de parlementen

Geld voor
moskeeën

Wijziging
terugkeerrichtlijn

De subsidies die de
Vlaamse overheid jaarlijks
toekent aan moskeeën
schieten ﬂink de hoogte in.
Cijfers die Filip Dewinter
bekwam van Vlaams
minister Bourgeois tonen
aan dat de subsidies vorig
jaar liefst 140 procent
gestegen zijn in vergelijking
met 2009: van 255.220
naar 614.480 euro! Terwijl
in 2009 zes moskeeën
subsidies ontvingen, waren
dat er een jaar later al
dertien. Bovendien staan
momenteel nog twaalf islamitische gebedshuizen in
de wachtrij voor subsidies.
“Het Vlaams Belang is van
oordeel dat het onverantwoord is dat met Vlaams
belastinggeld de uitbouw
van een moslimzuil in
Vlaanderen in de hand
wordt gewerkt”, aldus Filip
Dewinter. “De institutionalisering van de islam
dient te worden teruggeschroefd in plaats van te
worden gestimuleerd. Het
Vlaams Belang kant zich
dan ook tegen elke vorm
van subsidiëring van de
georganiseerde islam.”

De Vlaams Belang-delegatie in het Europees
Parlement is verbijsterd
door de uitspraak van
het Europees Hof van
Justitie in Luxemburg
dat oordeelde dat illegale vreemdelingen niet
mogen gestraft worden als
ze weigeren het land te
verlaten. Onze partij is van
mening dat alle lidstaten
het recht moeten hebben
om aparte sancties op te
leggen aan illegalen die
weigeren hun grondgebied
te verlaten. Philip Claeys
kondigde dan ook aan een
voorstel in te dienen dat
een wijziging van de terugkeerrichtlijn beoogt. In
die terugkeerrichtlijn moet
duidelijk worden vermeld
dat de Europese lidstaten
soeverein sancties mogen opleggen aan illegale
vreemdelingen.

Meer geweld
Uit een antwoord van de
minister van Binnenlandse
Zaken op een vraag van
Kamerlid Peter Logghe
is gebleken dat het geweld
op het openbaar vervoer
de jongste jaren opnieuw

is toegenomen.
Zo is het
aantal
feiten van
slagen en
verwondingen tussen 2005 en
2009 gestegen van 1.515
tot 1.935. In de eerste
helft van vorig jaar werden
986 feiten vastgesteld, wat
op jaarbasis neerkomt op
1.972 feiten. Al vele jaren
pleit het Vlaams Belang
voor een harde aanpak van
deze agressie door onder
meer verscherpte controles, meer camera’s, vaste
begeleiding op risicolijnen en de oprichting van
volwaardige Bus- Tram- en
Metrobrigades die voltijds
toezicht houden op het
openbaar vervoer. Enkel
een kordate aanpak zal
resultaten opleveren!

Socialisten voor
Allah
Brussels SP.a-Parlementslid
Fouad Ahidar kondigde
enige tijd geleden aan
fondsen te verzamelen voor de bouw van
een moskee in Jette.
Ahidar heeft hiervoor
de hulp ingeroepen van
de Molenbeekse vzw
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‘Averroës’, waar de
‘Vlaamse’ socialisten de
plak zwaaien. Brussels
Parlementslid Dominiek
Lootens hekelde de
onduidelijkheid die
er bestaat
over
de vzw.
Hoewel
Ahidar
beweert dat de vzw geen
overheidsgeld ontvangt,
verklaarde hij in het verleden net het omgekeerde.
“Een vzw die gelden
ophaalt om een moskee
te bouwen, kan en mag
niet gesubsidieerd worden
met Vlaams belastinggeld”, stelde Lootens.
Overigens is het eens te
meer opmerkelijk hoe
de socialisten zich inzetten voor de moslims. In
Brussel vertegenwoordigen zij immers al lang niet
meer de Vlamingen, maar
zijn zij verworden tot de
spreekbuis van de islam.
Uiteraard uit electorale
motieven, of wat had u
gedacht?

nieuwe Mest Actie Plan
(MAP) niet goedgekeurd.
Zoals
Stefaan
Sintobin
aangaf,
houdt
het plan
helemaal
geen rekening met de leefbaarheid van onze Vlaamse
land- en tuinbouw. De
landbouworganisaties zijn
eenzelfde mening toegedaan. Zo brengen de strenge normen die worden
voorgesteld een aanzienlijk
kostenplaatje met zich
mee, waardoor een aantal
sectoren het nog moeilijker gaat krijgen dan nu al
het geval is. Het is duidelijk
dat het MAP elke voeling met de praktijk mist.
Stefaan Sintobin pleitte
dan ook voor een pragmatische aanpak, waarbij
de adviserende taak wordt
losgekoppeld van de
controlerende taak. De
land- en tuinbouwsector is
economisch erg belangrijk
en verdient dan ook een
veel betere behandeling.

Bescherm
landbouwsector!

Europese kieskring

In het Vlaams Parlement
heeft onze fractie het

Namens zijn fractie in
het Europees Parlement
heeft Guy Verhofstadt

de oprichting van een
Europese kieskring bepleit.
Vijfentwintig politici
zouden dan campagne
voeren in heel Europa
en zich via een Europese
lijst laten verkiezen.
“Wereldvreemd”, oordeelde Europarlementslid
Philip Claeys. “Dit voorstel
dient enkel om de proﬁleringsdrang te bevredigen
van politici die in eigen
land sowieso elk contact
met de publieke opinie
hebben verloren en zal de
kloof tussen de burgers en
‘Europa’ enkel vergroten.
Het zal bovendien mee
leiden tot de creatie van
een Europese superstaat,
waarbij de rol en de
bevoegdheden van de nationale staten nog verder
worden uitgehold.”

Hoofddoek in
parlement
In het Vlaams Parlement
diende Filip Dewinter
een voorstel in voor het
verbod op het dragen van
ostentatief zichtbare religieuze en/of politieke symbolen door zowel politieke
medewerkers, personeelsleden als bezoekers in de
gebouwen van het Vlaams
Parlement.
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Uit de parlementen
Verbazend genoeg was
het de N-VA - bij monde
van Parlementsvoorzitter
Peumans - die het voorstel het felst bekritiseerde.
De houding van de N-VA
in het Vlaams Parlement
staat in schril contrast
met de uitlatingen in de
Kamer, waar de partij
begin maart nog pleitte
voor een verbod op het
dragen van de hoofddoek
door parlementsleden en
politieke medewerkers.
De N-VA bewijst in het
inburgeringsdebat opnieuw haar ongeloofwaardigheid!

Vervroegde
vrijlatingen
Senator Bart Laeremans en
Kamerlid
Bert
Schoofs
namen
verontwaardigd
kennis van
de nieuwe
plannen van
Justitieminister De
Clerck, die
de effectieve celstraffen
nog meer wil inperken.

De CD&V-minister wil namelijk veel meer categorieën van gedetineerden in
aanmerking laten komen
voor een enkelband en wil
gevangenen veel sneller
dan een half jaar voor de
ofﬁciële vrijlating - vaak na
een derde van de opgelegde straf - van het enkelbandregime laten genieten.
De aversie van De Clerck
tegenover effectieve
gevangenisstraffen was al
langer bekend, maar met
deze plannen kroont hij
zich toch tot de absolute
kampioen van de straffeloosheid en steekt hij zelfs
de lakse Laurette Onkelinx de loef af. Onze parlementsleden verzetten zich
tegen een verdere uitholling van de rechtspraak en
eisen een grondig debat in
het parlement, vooraleer
de geloofwaardigheid van
Justitie nog verder wordt
besmeurd.

Belgenfabriek
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers bekwam
Filip De Man de statistieken betreffende het aantal
nationaliteitsverwervingen.
Zoals verwacht, gaat dat
aantal in stijgende lijn en
draait de Belgenfabriek

op volle toeren. Terwijl
in 2009 ‘slechts’ 32.767
personen de Belgische
nationaliteit toegekend
kregen, was dat aantal
een jaar later al gestegen
tot 42.802. Als men de
immigratieproblematiek in
een breder kader bekijkt,
wordt pas echt duidelijk
dat we een tijdperk van
hyperimmigratie beleven.
In 2010 waren er om en
bij de 27.000 asielaanvragen, het hoogste cijfer in
tien jaar. Idem voor de
regularisatie van illegale
vreemdelingen, die met
26.526 aanvragen vorig
jaar een recordhoogte
bereikte. Het aantal
gezinsherenigingen situeerde zich tot 2005 steeds
onder de 10.000 per jaar.
De laatste jaren vinden er
jaarlijks echter om en bij
de 30.000 gezinsherenigingen plaats. Het spreekt
voor zich dat aan dit
tempo de demograﬁsche
meerderheid van de Vlamingen binnen afzienbare
tijd gebroken wordt. Actie
is nodig!

BTW-verlaging
De energieprijzen swingen de pan uit door het
nijpende gebrek aan con-
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currentie in de energiesector en de voortdurend
stijgende energiebehoefte.
Bovendien stagneert de
productiecapaciteit. Desondanks laat de overheid
na de BTW op energie
te verlagen van 21 naar 6
procent, terwijl energie
voor licht en warmte toch
een menselijke basisbehoefte
is. In de
Senaat
diende
Anke
Van dermeersch
dan ook een wetsvoorstel
in voor de onmiddellijke
verlaging van het BTW-tarief op energie. Daarnaast
moet ook dringend werk
worden gemaakt van de
afbouw van het Electrabelmonopolie, moet de premie voor energiebesparende investeringen voor
de laagste inkomens en
beschermde afnemers van
energie stijgen en moeten
alle bevoegdheden inzake
milieu en energie naar
Vlaanderen overgeheveld
worden.

VL-kentekens
Enkele maanden geleden
startte het Vlaams Belang

een succesvolle actie
waarbij gratis VL-stickers
ter beschikking worden
gesteld om op de nieuwe
Europese nummerplaten
te kleven. De actie bleek
een doorn in het oog
van de SP.a, die vroeg om
het aanbrengen van een
VL-zelfklever te bestraffen.
Kamerlid Tanguy Veys polste nu bij Staatssecretaris
Schouppe naar de mogelijke straf voor zulk een
staatsgevaarlijk misdrijf,
en kreeg te horen dat al
wie de ‘B’ op de nieuwe
Europese nummerplaten
overplakt met een VLklever een boete van 50
euro riskeert. Tenminste in
het geval van een onmiddellijke inning of minnelijke schikking, anders
kan het bedrag nog hoger
oplopen. Het Vlaams
Belang zwicht echter
niet voor deze Belgische
intimidatie en blijft gratis
VL-kentekens ter beschikking stellen. Meer info via
02/219.60.09 of op vl@
vlaamsbelang.org.

Afgekeurd wegens
drugs
Kamerlid Annick
Ponthier ontdekte dat
het aantal afgekeurde

kandidaatrekruten
wegens
druggebruik de
jongste
jaren
spectaculair steeg. Terwijl
het leger in 2005 nog 65
sollicitanten weigerde
wegens aantoonbaar
druggebruik, waren dat
er in 2010 liefst 509, wat
neerkomt op bijna een
tiende van het totale aantal sollicitanten. Zoals ook
de legerwoordvoerster
aangeeft, zijn deze cijfers
ook een graadmeter voor
het stijgende druggebruik
bij jongeren in het algemeen. Het Vlaams Belang
vindt het positief dat het
leger druggebruik ernstig
neemt en kandidaatrekruten systematisch
aan een drugtest onderwerpt. Onze partij is dan
ook voorstander van een
algemeen nultolerantiebeleid tegenover drugs met
onder meer afschrikwekkende boetes en meer
mogelijkheden tot inbeslagname en verbeurdverklaring van hulpmiddelen en opbrengsten van
drugcriminelen.
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Commissie Seksueel Misbruik

Vlaams Belang keurt
aanbevelingen goed
De commissie Seksueel Misbruik leverde onlangs haar
aanbevelingen af. Deze werden unaniem goedgekeurd,
ook door het Vlaams Belang.
Aanvankelijk bestond wel de
vrees dat al te zeer zou worden gefocust op misbruik in
de Kerk, en dat het een afrekening van vrijzinnigen tegen
Katholieken zou worden.

D

e zaak-Vangheluwe deed bijna
vergeten dat er in het jaar 2009
liefst 3680 klachten werden geformuleerd inzake seksueel misbruik,
waarbij een groot deel van deze feiten op
minderjarigen werd gepleegd, waarvan
een uiterst minieme fractie door priesters.
Maar liefst 75 tot 85 procent van het misbruik gebeurt namelijk binnen een familiale relatie. Door de hele heisa rond de
Kerk had deze overgrote meerderheid van
de slachtoffers dus wel eens in de kou
kunnen blijven staan als een soort restcategorie van tweederangssukkelaars.

Mediashow
De doortocht van een ganse bisschoppen-

conferentie in de commissie leidde tot een
zelden geziene mediashow. Deze leerde
uiteindelijk echter dat de Kerk ook maar
uit mensen bestaat, die tot op heden al
te weinig aandacht aan het fenomeen van
seksueel misbruik binnen hun organisatie
hebben geschonken, en die zich niet realiseerden dat perverten zoals Vangheluwe
jarenlang hun gang konden gaan. Uit de
vele hoorzittingen bleek dit overigens ook
te gelden voor zovele andere instituten in
de samenleving: de sportwereld, de jeugdverenigingen, artsen, kortom: het ruime
beroeps- en verenigingsleven. Ook de
politiek en het gerecht zijn decennialang
in gebreke gebleven. Uiteindelijk werd
het dan ook geen afrekening met de Kerk.
Integendeel wordt dit instituut op een eervolle wijze uitgenodigd om haar eigen
morele verantwoordelijkheid niet uit de
weg te gaan. Een systeem van schadevergoeding en herstel via arbitrage moet een
uitweg bieden. Hopelijk houdt de zopas
opgerichte parlementaire opvolgingscommissie het hoge niveau van de aanbevelingen aan.

Ruk naar rechts
Het rapport en de aanbevelingen bevatten ook zeer degelijke aanbevelingen om
preventief te werk te gaan en misdrijven
te voorkomen. Voor het eerst lieten de
meeste politieke strekkingen hun lakse
houding varen. Zo is bijvoorbeeld de SP.a

18

VBM 2011-06_DEF.indd 18

13/05/11 15:39

nu voorstander van een woonverbod voor
daders in de buurt van hun slachtoffers,
en bepleitte Groen! draconische maatregelen in verband met het voorleggen van
attesten van goed zedelijk gedrag. Ook de
verlenging van de verjaringstermijn wordt
voorzien. Geen tien jaar geleden kreeg het
Vlaams Belang het etiket “fascistisch” opgekleefd toen wij deze maatregelen voorstelden, nu werden we soms ei zo na langs
rechts voorbijgestoken door het linkse
heir! Het Vlaams Belang vergat evenmin
te verwijzen naar de zogenaamde “seksuele revolutie”. Mei ‘68 zorgde namelijk
voor een desastreuze maatschappelijke
kentering die tot op heden nog slachtoffers maakt en zal blijven maken. Opvallend: het waren net degenen die destijds
de
alles-kan-en-alles-mag-mentaliteit
hebben toegejuicht, die in de commissie
het hardst uithaalden naar de kerk, om
schaamteloos te vergeten wat hun ideolo-

gische voorgangers destijds in gang hebben gezet.

Nauwelijks cordon
Allicht omdat de voorzitter van de commissie tot de PS behoorde, was het voor
de traditionele partijen uiteindelijk een
brug te ver om het Vlaams Belang de motie tot goedkeuring mee te laten ondertekenen. We kunnen zelf echter evenmin
ontkennen dat met onze standpunten en
suggesties meer dan behoorlijk rekening
werd gehouden. Het allereerste amendement op de teksten kwam trouwens van
het Vlaams Belang en werd unaniem
zonder heisa aanvaard. Conclusie: zonder
toe te geven aan het schouderklopjessyndroom slaagden we erin om respect af te
dwingen en tal van onze standpunten door
te drukken.
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Nieuwe uitgave

Als ﬁctie realiteit wordt
Onlangs rolde ‘De dag dat
Turkije lid werd van de Europese Unie’ van de persen. Het
is geen gewoon politiek werk,
maar een originele ‘toekomstfabel’ waarin de eventuele
Turkse toetreding in het jaar
2020 en de gevolgen daarvan
beschreven worden.

P

hilip Claeys heeft geen ‘glazen bol’,
maar baseert zich voor elk van zijn
voorspellingen op feiten: is het bijvoorbeeld zo gek te voorspellen dat de
toetreding massaal zal gevierd worden
in... Berlijn, als de Turkse premier Erdogan nu al massaal verwelkomd wordt als
volksheld in Keulen? En is het zo gek te
voorspellen dat de toetreding de EU financieel totaal zal ontwrichten, als nu al
blijkt dat het ontwikkelen van Roemenië
en Bulgarije een fortuin kost?

Soms wordt de fictie van Claeys zelfs
ingehaald door de feiten. Zo voorspelt
Claeys dat Turkije zijn gebrek aan vrije
meningsuiting zal proberen op te leggen aan de rest van
Europa - en net op
dat ogenblik eist
de Turkse ambassade maatregelen
tegen het gebruik
van de Turkse
vlag op een
Vlaams Belangposter...

U kan het boekje, dat is opgedragen aan allen die Europa Europees willen houden,
gratis bestellen via tel. 02/219.60.09
of via info@vlaamsbelang.org

20

VBM 2011-06_DEF.indd 20

13/05/11 15:39

Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Laatste kans!

D

e Vlaams Belang Jongeren bereiden zich volop voor op
dé activiteit van het jaar: de zomeruniversiteit. Vorig jaar
trok VBJ naar het symbolische Voeren; dit jaar zoeken
we opnieuw verdere oorden op en gaan we voor een leerrijke
vormingsweek naar Kroatië.
Naar jaarlijkse traditie hebben we een boeiende
mix uitgewerkt van vorming en ontspanning voor
jonge Vlaams Belangers. De inschrijvingen lopen
vlot en het aantal plaatsen is beperkt. Wil je er
ook graag bijzijn, schrijf je dan spoedig in!

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

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ

ATIEËIT
KRO
SIT
ZOMERUNIVER 1
201
Naar aloude gewoonte is de zomeruniversiteit een boeiende vormingsweek met praktische en theoretische sessies. Bovendien
kan je kennismaken met andere VBJ’ers en
enkele nationale partijkopstukken. Volgende
sprekers hebben alvast hun komst bevestigd: Filip Dewinter, Jan Penris, Rob Verreycken, Barbara Pas, Paul Meeus, Gui Van
Gorp, Wim Van Dijck, Rita De Bont, Frederik
Pas, Gerolf Annemans en Bruno Valkeniers.

E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

21 t.e.m. 26 juli 2011

De zomeruniversiteit gaat door van donderdag 21 t.e.m. dinsdag 26 juli. Studenten en
werkzoekenden betalen 245 euro; werkenden 295 euro. Alle verplaatsingen, maaltijden, excursies en overnachtingen zijn in
deze prijs inbegrepen. Inschrijven kan door
het juiste bedrag te storten op het rekeningnummer 751-2016955-74 met vermelding
van ‘zomeruniversiteit Kroatië’, naam en
voornaam.

Meer informatie is te verkrijgen via het nationaal secretariaat van VBJ,
op het nummer 02/219 27 28 of via info@vbj.org
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dwars door VLAANDEREN
Leuvense cantus
met humoristische noot

VBJ regio Leuven organiseerde een cantus onder leiding van partijcartoonist
Fré Pas. Logisch dus dat de cantus, die
op aangeven van de overijverige cantor
gepaard ging met talloze prosits en een
snijdersbank, overliep van plezier en
studentikoziteit. Onder de begeleiding
van een accordeon en de vocale onder-

Tweede Brusselse kroegentocht

De VBJ’ers uit Vlaams-Brabant hielden
hun tweede kroegentocht langsheen
Brusselse kroegen. Onder leiding van
Brussels Vlaams Belang-voorzitter en
oud-VBJ-voorzitter Frederic Erens
vloeide aardig wat gerstenat door de
kelen en werd ook deze editie een succes. Op naar nummer drie, zouden we
zeggen!
Oprichting VBJ-Kempen

Na een succesvolle opstartvergadering
werd deze maand VBJ Kempen uit de
grond gestampt. VBJ Kempen zal
voortaan de VBJ-krachten
bundelen van de
regio’s
Turnhout-Mol
en
Zuiderkempen. Voorzitter is Reccino Van
Lommel, handelsingenieur, 24 jaar en afkomstig uit Turnhout.
steuning van de studentenverenigingen
NSV! en KVHV, konden zelfs de minst
geoefenden onder hen probleemloos
meezingen tot in de late (lees: vroege)
uurtjes.

Veilig feesten in Zelzate

De jongste maanden kwam Zelzate
regelmatig in het nieuws, voornamelijk dankzij de beruchte Colruyt-bende.
Naar aanleiding van opeenvolgende ‘inci-
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denten’ - met als triest hoogtepunt een
steekpartij op de plaatselijke Chiro-fuif
- demonstreerde VBJ nog in de regio om
het probleem aan te klagen. De Vlaams
Belang Jongeren uit de regio Gent-Eeklo
hebben aangetoond dat het in Zelzate

Maaseik, zorgden de plaatselijke VBJ’ers
voor een passend onthaal. De Vlaams
Belang Jongeren zijn uiteraard geen
voorstander van de ondemocratische
monarchie. Daarom voerde VBJ Limburg
enkele dagen voor het bezoek van het
vorstenpaar actie en werd de weg die
de koning en de koningin aﬂegde, beplakt met de afﬁches ‘Gedaan met geven
en toegeven... Vlaamse onafhankelijkheid’! “Met dit initiatief wil VBJ Limburg
benadrukken dat het na meer dan 180
jaar België tijd is voor een Vlaamse republiek, met één Vlaams parlement, één
Vlaamse regering en een rechtstreeks
verkozen president”, verduidelijkte VBJregiovoorzitter Glenn Martens.

ook anders - en dus veilig - kan. Met een
heuse karaokeavond, waarbij zo’n 50-tal
aanwezigen kwam opdagen, konden de
VBJ’ers alvast van een succes spreken.
Jong en oud greep de microfoon in een
poging om de juiste noten te vinden. De
lokale zanger Bart Van Genth verzorgde
het gastoptreden. De sfeer zat er dan
ook heel de avond goed in.
Limburgers heten Belgisch
koningspaar welkom

Naar aanleiding van een bezoek van
‘onze’ koning Albert en zijn Paola door
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Vlaams Belang Jongeren

Geslaagd congres
VBJ ontving heel wat enthousiaste reacties voor zijn inbreng op
het succesvolle partijcongres voor een kordaat immigratiebeleid.
Zowel het jongerenpanel als de toespraak van nationaal VBJvoorzitter Barbara Pas werd gesmaakt.
In haar toespraak wees Barbara Pas op het
feit dat VBJ de Vlaamse identiteit altijd al
heeft verdedigd: “De Vlaamse identiteit is
een thema dat jonge Vlaamse nationalisten
niet loslaat en niet mag loslaten. Wat wij
Vlamingen zijn, daar moeten we trots op
zijn. Daar hoeft niemand neerbuigend op
neer te kijken. We hebben dus geen boodschap aan de huidige linkse elite, die ons
een complex wil opdringen, een weg-metons-mentaliteit. Een linkse elite die vervuld
is van zelfhaat, voor wie een Afrikaanse
tamtam veel meer waarde heeft dan een
schilderij van Rubens of Van Eyck. Een
linkse elite door wie alles wat met Vlaamse
geschiedenis en Vlaamse cultuur te maken
heeft als kneuterig en zelfs als vijandig beschouwd wordt.”
Pas hekelde ook het feit dat de multicultuur uitvoerig gepromoot wordt in plaats
van trots te zijn om
Vlaming of Europeaan te zijn: “De
multicultuur heeft
niet alleen onze
identitaire weerbaarheid en ons
cultureel zelfvertrouwen gebroken,
maar tevens werd
de rode loper uitge-

rold voor de islam. De snelle toename van
het aantal moslims in Europa is schrikwekkend en wordt door de Britse krant The
Telegraph een demografische tijdbom genoemd.”
Dat de massa-immigratie dringend moet
stoppen en dat vreemdelingen zich moeten
aanpassen aan onze waarden was volgens
Pas dan ook de enige conclusie. “Nu doet
men echter juist het tegenovergestelde:
belastinggeld wordt uitgetrokken voor het
islamitische feest van het schaap, her en
der voert men gescheiden zwemmen in, in
scholen serveert men halal-voedsel aan de
leerlingen, kerstversiering moet verwijderd
worden uit gerechtsgebouwen, varkentjes
verdwijnen uit de speelgoedboerderijen, ...
Men denkt er zelfs aan om sprookjes te verbieden, stel u voor! Volgens de Britse semioverheidsinstelling Becta moet ‘De wolf
en de drie biggetjes’ verboden worden omdat ‘het gebruik van varkens
een stroom van
verontwaardiging
kan teweegbrengen
in de moslimcultuur’. Waar zijn ze
in godsnaam mee
bezig?”
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VBJ pleit voor
heimweepremie
VBJ wil met een ‘heimweepremie’ allochtonen aanmoedigen vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst. Dat naast
inburgering de klemtoon ook op remigratie moet liggen, bleek uit een jongerenpanelgesprek onder leiding van de jongerenvoorzitter.
“Almaar meer woonwijken bestaan voor
het gros uit inwoners
van een andere etnische
origine. Het verhaal van
‘aanpassen of opkrassen’ is daardoor achterhaald”, verduidelijkte
de 24-jarige Tom Van
Grieken, student Communicatiemanagement in Antwerpen, senior seniorum van
de NSV! en gemeenteraadslid voor het
Vlaams Belang in Mortsel. “Ook de grootsteden kennen eenzelfde fenomeen. Zoals
Antwerpen, waar twee op drie kinderen
allochtoon is. Met dergelijke cijfers is elk
integratiebeleid vanzelfsprekend bij voorbaat kansloos. Daarnaast moet worden
vastgesteld dat het jarenlange verhaal van
de multiculturele samenleving een peperdure mislukking is.”
Klaas Slootmans, 27 jaar, politicoloog
en Vlaams Belanggemeenteraadslid
in
het Vlaams-Brabantse
Beersel, belichtte dan
weer het probleem uit
de Rand: “Het federale
België is failliet, dat is
voor iedereen ondertussen wel duidelijk.

Het komt er voor de Vlamingen nu enkel
nog op aan voor één keer voldoende moed
te verzamelen om dit faillissement uit te
spreken en eindelijk hun eigen weg te
gaan. Het valt me echter op dat zowat alle
Vlaamse partijen in een Belgische logica
blijven redeneren, inclusief de N-VA.”
Speciale gast in het
VBJ-gezelschap
was
Kevin DeAnna, voorzitter van de Amerikaanse
organisatie
Youth for Western Civilization. “Europa komt
traag maar zeker tot de
conclusie dat het multiculturalisme faalt”, merkte hij op.
Femke Pieters, een
21-jarige studente en
bijzonder actief in
het VNJ, en de 27-jarige Nathalie Behiels,
verpleegkundige
en
Vlaams
Belang-gemeenteraadslid
in
Sint-Niklaas, hadden
het tenslotte over hoe jonge, kritische en
autochtone vrouwen staan tegenover het
dragen van een hoofddoek: “Onbegrijpelijk
dat moslimmeisjes het
willen dragen”, klonk
het verontwaardigd. “In
bepaalde moslimlanden worden veel minder hoofddoekdragende
vrouwen gesignaleerd
dan in bepaalde Vlaamse steden. We kunnen ons dan ook afvragen in welke mate
de hoofddoek nog iets te maken heeft met
hun geloof.”
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1 mei

Geslaagde manifestatie
Naar jaarlijkse gewoonte manifesteerde het Vlaams Belang
op 1 mei. Ditmaal onder het
motto: ‘België schaadt uw sociale zekerheid’.

O

nder een stralende lentezon stapten zo’n vijfhonderd manifestanten door de straten van Ninove.
Nadien namen Kamerlid Guy D’haeseleer
en voorzitter Bruno Valkeniers het woord.
Guy D’haeseleer hield een pleidooi voor
de splitsing van de sociale zekerheid. Die
splitsing zou automatisch leiden tot de
responsabilisering van zowel Vlaanderen

als Wallonië en de miljardentransfers van
noord naar zuid zouden afnemen. Verder
hekelde hij in zijn toespraak de rol van de
unitaire vakbonden en ook partijen zoals
de SP.a werden niet gespaard: “Terwijl ze
zich uitspreken tegen de bonussen voor
bankiers zwijgen ze zedig over de bonussen die de vakbonden toegekend krijgen.”
Tot slot kaartte D’haeseleer ook de gevolgen aan van de open grenzen-politiek op
onze sociale zekerheid: “We moeten de
boodschap geven aan allerhande buitenlandse gelukszoekers dat onze sociale zekerheid geen jackpot is waar naar believen
kan aan getrokken worden. Het wordt tijd
dat we ook daar de moed hebben om in te
grijpen.”

Zo’n 500 manifestanten stapten door de straten van Ninove.
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Guy D’haeseleer: “Onze sociale zekerheid
is geen jackpot waar naar believen kan
aan getrokken worden.”

Bruno Valkeniers: “Het Vlaams Belang
is dé republikeinse volkspartij van
Vlaanderen.”

In zijn toespraak benadrukte Bruno Valkeniers dat het Vlaams Belang dé republikeinse volkspartij van Vlaanderen is: “Wij
staan voor het volk, wij staan voor Vlaanderen, wij zeggen wat u denkt en wat de
klassieke politieke klasse niet durft te zeggen, laat staan aan te pakken!” Valkeniers
pleitte voor de inperking van de macht
van Europa. Bovendien moet Europa de
eigen identiteit koesteren en uitbouwen.

Over de rol van Vlaanderen in Europa was
de voorzitter duidelijk: “Daarin heeft enkel een volwaardige Vlaamse republiek de
wettelijke macht en het morele gezag om
een economische politiek op eigen maat
uit te werken, om een sociaal programma
uit te bouwen dat de sterken de vrijheid
gunt en de zwakkeren beschermt. Het
Vlaams Belang zal daarvoor blijven vechten, radicaal en compromisloos!”

Een beeldverslag van de 1 mei-manifestatie kan u bekijken via
www.vlaamsbelang.org
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BETOGING

GEEN SUPERMOSKEE
IN
LIER
ZONDAG 5 JUNI 2011
11 UUR • LEOPOLDPLEIN

(VOOR
STATION)

• LIER

Toespraken door Jan Mortelmans, Anke Van dermeersch en Filip Dewinter
In februari 2009 kocht de vzw
“Vereniging van Turkse Arbeiders van Lier en Omgeving”
(VTAL) het schooldomein aan
de Donk. Het Vlaams Belang
waarschuwde toen reeds voor
de bouw van een supermoskee. De vzw “Ass. Diyanet de
Belgique” diende daarvoor vorig jaar een stedenbouwkundige aanvraag in.

H

et is algemeen geweten dat een
moskee in een wijk voor heel wat
overlast zorgt zoals lawaaihinder,
toenemende verkeersdrukte en parkeerproblemen. Als de moskee daarenboven
zo groots wordt opgevat dat het niveau
van de lokale behoeften en voorzieningen

ver wordt overschreden, dan worden die
problemen alleen maar groter en wordt de
overlast vele malen erger.
Het Vlaams Belang stelt bovendien vast
dat moskeeën niet alleen een rem zijn op
de integratie van allochtonen maar ook
de motor zijn van de islamisering. Vanuit de moskee wordt immers de absolute
naleving geëist van de islamitische voorschriften, gebaseerd op de sharia. Deze
supermoskee wordt hét symbool van
de islamisering van Lier.
Terwijl alle andere politieke partijen de uitbouw van de islamzuil in
Vlaanderen ondersteunen, blijft
het Vlaams Belang zich verzetten tegen de islamisering.
Het Vlaams Belang stelt opnieuw alles in het werk om
de bouw te blokkeren. Na
de geslaagde acties vorige
keer - waaronder een pro-
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11.00 uur: Verzamelen op het
Leopoldplein
11.15 uur: Toespraak
Jan
MORTELMANS
11.30 uur: Start betoging
12.30 uur: Toespraken door
Anke
VAN DERMEERSCH

Filip
DEWINTER
STEDEN
TEGEN
ISLAMISERING

testmanifestatie en het massaal indienen
van bezwaarschriften - werd een negatief
advies afgeleverd.
Maar ondertussen werd een nieuwe aanvraag ingediend. Volgens VTAL-voorzitter Adnan Önder gaat het niet langer om
een Turks cultureel-religieus centrum,
maar wel om een ‘gebedshuis met verenigingslokalen’.
Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de naamswijziging of de manier
waarop het verworpen plan zou worden
aangepast. Of de bouwaanvraag nu gebeurt onder de noemer cultuurcentrum of
gebedshuis, de conclusie blijft nog steeds
dezelfde: een dichtbevolkte woonwijk als
de Donk is geen locatie voor een mega islamitisch centrum met moskee, metershoge minaret en koepel, aanpalende lokalen
of bijhorende infrastructuur. Het openbaar
onderzoek liep af op 29 april. Opnieuw
werden bezwaarschriften ingediend.

GRATIS BUSSEN WORDEN INGELEGD VANUIT
DE MEESTE PLAATSEN IN VLAANDEREN.
Voor inschrijvingen (verplicht!) en verdere informatie kan
u steeds terecht bij de regionale secretarissen (iedere
werkdag van 10.00 tot 18.00 uur)
PROVINCIE ANTWERPEN
REGIO ANTWERPEN - 03 216 92 13
Van Maerlantstraat, secretariaat 10.00 uur • Berchem, kerk 10.30 uur
REGIO VOORKEMPEN - 03 658 67 37
Kalmthout Heide, Station 9.15 uur • Brasschaat, Kerk 9.45 uur •
Schoten, Carrefour thv pizzahut 10.00 uur
REGIO MECHELEN-LIER - 015 41 18 48
Mechelen, Rode Kruisplein 10.40 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
REGIO GENT - 09 234 27 72
Gent, carpoolparking E17/Land van Rodelaan 9.30 uur
REGIO AALST-OUDENAARDE - 053 77 55 07
Ninove, Stationsplein 9.00 uur • Aalst, cafe ’t Apostelken 9.20 uur
REGIO DENDERMONDE-ST.-NIKLAAS - 03 777 08 01
Sint-Niklaas, bij parking Syntra Hogekouter 10.10 uur
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
REGIO BRUGGE - 050 39 72 81
Knokke, Meerlaan, Scharpoord 8.00 uur • Heist, Heldenplein 8.10 uur •
Blankenberge voorkant stadhuis 8.25 uur • Brugge Magdalenaparking
8.45 uur
REGIO KORTRIJK - 0475 42 19 29
Kortijk, voorkant station 9.40 uur
REGIO ROESELARE - 0472 52 71 85
Roeselare, Stationsplein Gezelle 9.10 uur
REGIO WESTHOEK - 057 44 62 10
Ieper, station 9.15 uur
PROVINCIE LIMBURG
REGIO NOORD-LIMBURG - 011 54 79 20
REGIO MIDDEN-LIMBURG - 011 23 33 49
REGIO ZUID-LIMBURG - 012 67 24 49
Genk, station 9.20 uur • Hasselt, Grote Carrefour 9.40 uur • Beringen,
carpoolparking Paal 10.00 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL
REGIO LEUVEN - 016 20 43 01
Tienen, parking Carrefour 9.15 uur • Leuven, Parking Bodart 9.45 uur
• Aarschot, station 10.00 uur
REGIO VILVOORDE – 02 253 38 27 • REGIO HALLE – 02
582 91 75
Halle, kerk St-Rochus 9.00 uur • Dilbeek, parking CC Westrand 9.30
uur • Grimbergen, parking voetbal Brusselsesteenweg 10.00 uur •
Vilvoorde, kerk Portaelsplein 10.15 uur
BRUSSEL - 02 019 34 67
Brussel, Madouplein secretariaat 9.45 uur
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Terugblik

Hongerdood voor
Ierland
Dertig jaar geleden keek de
wereld met verstomming toe
hoe tien Ierse nationalistische
gevangenen in hongerstaking
gingen en daarmee voor de
internationale publieke opinie
het Britse onrecht in NoordIerland aan de kaak stelden.
In de weken die op hun vrijwillige hongerdood volgden,
was het noordelijke deel van
het groene eiland het toneel
van zware rellen tussen republikeinse jongeren en Britse
troepen.

V

an eind jaren zestig tot eind jaren
negentig van de vorige eeuw beleefde Noord-Ierland een uiterst
rumoerige en gewelddadige periode die
ook wordt aangeduid als ‘The Troubles’.
Het conflict vond zijn oorsprong in de
eeuwenlange Britse heerschappij over Ierland en de uiteindelijke opdeling van het
land.

De Ierse deling
Twee jaar na de mislukte Paasopstand van
1916 startte het Iers Republikeins Leger
(IRA) een guerrillastrijd tegen de Britten,
die de geschiedenis inging als de Ierse
Onafhankelijkheidsoorlog. Toen bleek dat
de Britse bezetting onhoudbaar was geworden, werd een wapenstilstand gesloten
en begonnen vredesbesprekingen die in
1921 leidden tot het Anglo-Iers verdrag.
Het zuidelijk deel van Ierland verkreeg als

30

VBM 2011-06_DEF.indd 30

13/05/11 15:40

‘Ierse Vrijstaat’ een verregaande zelfstandigheid, alhoewel het de Britse koning
nog steeds als staatshoofd diende te erkennen. Een andere harde noot om kraken
was dat zes noordelijke graafschappen
(‘counties’) van de Vrijstaat werden afgescheiden en bij Groot-Brittannië bleven,
dat daarmee meteen de controle bleef uitoefenen over het economisch sterkste deel
van het eiland. Het verdrag werd door een
nipte meerderheid in het Ierse parlement
aangenomen, maar mondde uiteindelijk
uit in een burgeroorlog tussen ‘Freestaters’ en de radicalere republikeinse fractie
voor wie de bereikte autonomie niet ver
genoeg ging en de opdeling van Ierland in
een Vrijstaat en ‘Brits Ulster’ onverteerbaar was. Deze burgeroorlog, die een jaar
lang woedde en meer slachtoffers eiste
dan de Onafhankelijkheidsoorlog tegen
de Britten, zorgde voor jaren verbittering

in de Ierse samenleving.
In het noordelijke deel van het eiland zouden de gevolgen van het verdrag nog veel
langer doorwerken. Met de creatie van de
artificiële staat ‘Brits Ulster’ werden de
pro-Britse protestanten, die vreesden in
een onafhankelijk en verenigd Ierland hun
privileges te verliezen, op hun wenken bediend. Van een feitelijke minderheid binnen de Ierse samenleving werden zij op
een kunstmatige manier tot een meerderheid omgetoverd in een op haar maat gevormde constructie. De Ierse bevolking in
de zes ‘counties’ zag zich geminoriseerd
en werd door deze artificiële meerderheid
als tweederangsburgers behandeld. Zoals
de protestantse Noord-Ierse oud premier
David Trimble later zou toegeven, werd
Noord-Ierland voor de ‘katholieken’ een
koude plek om te wonen.
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Terugblik

Bloody Sunday
Vanaf 1968 ontaardden verschillende ‘katholieke’ marsen voor gelijkberechtiging
in regelrechte veldslagen met pro-Britse
tegenbetogers. Een jaar later kwam het
in Bogside, een republikeinse wijk in
Derry, tot een regelrechte veldslag tussen
de bewoners en de Noord-Ierse politie,
die openlijk sympathiseerde met de loyalisten. In deze periode werden meer dan
1500 ‘katholieke’ gezinnen uit hun huizen
verdreven. Als reactie op de escalerende
situatie stuurde Groot-Brittannië troepen
naar Noord-Ierland. Die werden, gezien
de partijdigheid van de Noord-Ierse politie, door de republikeinen aanvankelijk
verwelkomd. Het duurde niet lang vooraleer bleek dat het Britse leger zich minstens even hardhandig en partijdig opstelde, waardoor het al snel werd beschouwd
als een bezettingsleger. Een datum die in
het Ierse collectieve geheugen gegrift zal
blijven, is zonder twijfel 30 januari 1972.
Op die dag openden Britse parachutisten
zonder enige aanwijsbare reden het vuur
op een vreedzame ‘katholieke’ manifestatie. Er vielen niet minder dan 14 doden,
waaronder 6 kinderen jonger dan 13 jaar.
Deze dag zou de geschiedenis ingaan als
‘Bloody Sunday’ en vormde de rechtstreekse aanleiding voor de hervatting van
de gewapende strijd van het Iers Republikeins Leger (IRA).
Eén van de vele Ierse jongeren die zich
dat jaar bij het IRA aansloot, was Bobby
Sands. Al snel kwam hij met het gerecht in
aanraking. Nadat hij vier jaar in de cel zat
wegens verboden wapenbezit nam Sands
in 1976 echter opnieuw zijn actieve rol in

de gewapende strijd op. Het duurde niet
lang vooraleer hij zich andermaal voor het
Britse gerecht moest verantwoorden. Na
verwikkeld te zijn geraakt in een vuurgevecht met de Noord-Ierse politie werd
Sands veroordeeld tot een zware gevangenisstraf. Hij kwam uiteindelijk terecht
in de beruchte H-blokken van Long Kesh
(ook bekend als de Maze-gevangenis),
waar in die periode ruim 400 strijdmakkers zaten.

Politieke gevangene
Deze gedetineerden hadden het statuut
van politiek gevangene. Zij konden hun
eigen kledij dragen, mochten correspondentie voeren met de buitenwereld, hadden recht op recreatie en lectuur, en dienden geen gevangeniswerk te verrichten.
Van de ene dag op de andere besloot de
Britse regering echter om het statuut van
politieke gevangene op te heffen en hen
te behandelen als misdadigers van gemeen recht. Protestacties van de gevangenen werden beantwoord met pesterijen
en mishandelingen. Toen de wereldpers
uiteindelijk lucht kreeg van wat er zich in
Long Kesh afspeelde, haalden de gevangenen de wereldpers. Kardinaal O’Fiaich
die de beruchte gevangenis had bezocht,
reageerde geschokt en verklaarde dat varkens in hun hokken beter werden behandeld dan de gevangenen in de H-blokken.

Ultiem wapen
Toen geen verandering merkbaar was,
grepen de gevangenen in 1981 naar het
ultieme wapen, dat van de hongerstaking.
Bobby Sands beet op 1 maart de spits af
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en weigerde vanaf die dag alle voedsel.
Op 23 maart werd hij overgebracht naar
het gevangenishospitaal. Nadat hij bij tussentijdse verkiezingen in de maand april
nog tot parlementslid werd verkozen,
overleed hij op 5 mei aan de gevolgen
van zijn 66 dagen durende actie. In totaal
zouden tien nationalistische gevangenen
de vrijwillige hongerdood ingaan. Op 15
maart vervoegde Francis Hughes Sands in
zijn hongerstaking. Op 22 maart begonnen Raymond McCreesh en Patsy O’Hara
hun actie. Nog zes anderen, Joe Mc Donnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran

Doherty, Thomas Mc Ilwee en Micky Devine, volgden.

Meer dan een statuut
De hongerstakers hadden vijf concrete eisen geformuleerd, die de facto neerkwamen op het herstel van hun status van politieke gevangene, maar in werkelijkheid
ging het om meer dan dat. Met hun actie
wilden zij tegenover Groot-Brittannië en
de internationale publieke opinie aantonen dat de geest, de wil en het vrijheidsstreven van het Ierse volk nooit zouden
kunnen gebroken worden. “De
revolutionairen kunnen gedood
worden, maar de revolutie nooit”,
zoals Bobby Sands tijdens zijn gevangenschap schreef. Hij geloofde dat door het offer van zoveel
jonge mannen bij het Ierse volk
opnieuw de geest van solidariteit
en samenhorigheid zou oplaaien,
net zoals die door Ierland golfde
na de mislukte Paasopstand van
1916.
Toenmalig Brits premier Margaret
Thatcher, die tijdens de hele duur
van de hongerstaking geen duimbreed wilde wijken, zou al spoedig ongelijk krijgen toen ze verklaarde dat “geen mens zal treuren aan het graf van een terrorist.”
Méér dan 100.000 mensen - goed
20 procent van de Ierse bevolking in Noord-Ierland - woonden
de uitvaart van Bobby Sands bij.
Ondertussen begon ook de wereld
zich af te vragen wat Engeland eigenlijk in Ierland verloren had…
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Opinie

De Ronde, of de viporisatie van de Flandrien
Toen de omloop van de recente Ronde van Vlaanderen in hoge
mate door VIP-tenten bleek ingenomen, waardoor het gepeupel
zachtjes naar de zijstraten werd verdreven, was er enig gemor
te horen. Vooral in Geraardsbergen bakten de organisatoren het
bruin, en nam zo’n VIP-tent nagenoeg de hele Grote Markt in beslag.
Bij de politici was het opvallend dat alleen lokale Vlaams Belangmandatarissen hier een kritisch geluid lieten horen. De rest, en zeker de zetelende bestuurders, gaf geen kick…
Een en ander moet bekeken worden in
een breder verhaal rond een evolutie in
de Vlaamse media- en evenementenindustrie, waarin Woestijnvisbaas Wouter
Vandenhaute dé hoofdrol speelt. Hij bezit namelijk sinds 2010 die “Ronde”, die
hij kadert in een globale bedrijfsstrategie.
Het is een verhaal met een hoog ons-kentons-gehalte, waarin we steeds weer dezelfde namen tegenkomen.

De graaicultuur van
Woestijnvis
Dat Vandenhaute een uitgekookte jongen
Deze opinierubriek biedt ruimte aan onafhankelijke publicisten en heeft de bedoeling het brede politieke
debat, onder meer over het Vlaams-nationalisme, aan te zwengelen. De auteurs schrijven hun bijdragen
ten persoonlijken titel en geven dus niet noodzakelijk de standpunten van het Vlaams Belang weer.
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en gehaaid zakenman is, weet ondertussen iedereen. Deze voormalige VRTsportjournalist speelde het eind de jaren
90 klaar om met een aantal jonge talenten het Huis van Vertrouwen te verlaten
en er vervolgens tegen echte woekerprijzen programma’s aan te verkopen, met
dank aan toenmalig tv-directeur Aimé
Van Hecke. In 2004 kwam daar een peperduur, zorgvuldig geheim gehouden exclusiviteitscontract bovenop, dat slechts
toevallig uitlekte. Totale factuur: zo’n 30
miljoen euro per jaar. Had de openbare
omroep het talent in huis gehouden, dan
zou dat bedrag wellicht niet eens een
kwart bedragen hebben.
Dat Woestijnvisprogramma’s altijd aan
politieke uitsluiting hebben gedaan, is ook
duidelijk: Vlaams Belang-politici waren
per definitie persona non grata. Anderzijds werd Bart De Wever duidelijk uitgespeeld als hét ‘tegengif’ tegen het Vlaams
Belang - iets waar ze nu misschien ook
wel spijt van hebben. Alleszins kon de
VRT hier de handen in onschuld wassen:
het waren niet-in-huis-gemaakte, “gekochte” programma’s, waar ze niets aan
te zeggen had. Woestijnvis was een duikboot van de politiekcorrecte dictatuur.
In januari van 2010 nam De Vijver, de
holding waarin zich Woestijnvis bevindt
en die door Vandenhaute wordt gecontroleerd, het weekblad Humo over, eigendom van Sanoma waar we… Aimé Van
Hecke als CEO terugvinden. Het plaatje
werd uiteindelijk rond gemaakt, wanneer
diezelfde De Vijver in april j.l. de Vlaamse zenders VT4 en Vijftv van het Duitse
ProSiebenSat.1 overkocht. Tot consternatie van VTM, maar ook van de VRT, de
jarenlange melkkoe van Woestijnvis, die
zich aanstelde als een bedrogen echtgenote.
Terwijl iedereen met zijn ogen dicht toch
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Opinie
al kon zien waar Wouter naar toe wou: de
controle over evenementen (de sportwedstrijden), de verslaggeving (kranten en
TV-stations), én de media die een en ander kritisch zouden moeten volgen (zoals
het TV-blad Humo). Als gevolg daarvan
trok Humo-journalist Patrick De Witte de
deur balorig achter zich dicht: een concern dat tegelijk TV-programma’s maakt,
ze de ether instuurt, én ze recenseert, dat
stinkt uren in de wind. Maar de rest van
het “talent”, overigens van linkse signatuur, hield de kiezen stevig op elkaar en
slikte de dubieuze combine.
Ondertussen had Corelio aan Vandenhaute voor een prikje een aantal topwielerwedstrijden van de hand gedaan, zoals
de Brabantse Pijl, de Omloop Het Volk,
Parijs-Brussel en… de Ronde van Vlaanderen. Dat verklaart natuurlijk het concept van de TV-soap “De Ronde”: Woestijnvis gebruikte er zijn eigen product als
decor. Heel deze sportieve waaier werd
ondergebracht in Flanders Classics, het
genootschap dat dus met groot enthousiasme de VIP-tenten neerpoot en kleine
horeca-uitbaters processen aandoet wanneer ze daar in de buurt ook iets organiseren dat van ver of dichtbij met “de koers”
te maken heeft. Daarmee was de viporisatie van Vlaanderens mooiste een feit, en
paste heel de “crossmediale” puzzel van
Vandenhaute, Van Hecke, en C° in elkaar.

Erfgoed en
identiteitsbeleving
De Ronde van Vlaanderen was en is uiteraard geen politieke manifestatie. Hij is
veel meer. Hij groeide in 100 jaar uit tot
een levendig basisicoon van de Vlaamse

identiteit. Afgezien van de leeuwenvlaggen refereert dit feest van slijk, zweet en
kasseien beslist naar het verleden van de
Flandrien, de ongeletterde zwoeger uit het
Vlaamse platteland die kon afzien en die
puur op karakter een berg op reed, genre
Lucien Buysse, Romain Maes en Briek
Schotte. De legendarische sportjournalist
Karel Van Wijnendaele, pseudoniem van
Karel Steyaert (Torhout, 16 november
1882 - Deinze, 20 december 1961), die de
Ronde vanaf 1912 inrichtte als promotie
voor zijn krantje “Sportwereld”, had van
meet af aan die Flandrien-identiteit voor
ogen. Een en ander werd hierover geboekstaafd in Het Rijke Vlaamsche Wielerleven (1943).
Het tijdperk van de Flandriens is voorbij in deze 21ste eeuwse kenniseconomie
waar Vlamingen hoog scoren. Maar de
beleving van het collectief geheugen rond
die Vlaamse kleimens, die zich nog altijd
manifesteert en die fundamenteel niet
past binnen de franco-Belgische onernst,
is meer dan ooit een feit. Ook dat maakt
het mythisch karakter van de Ronde uit:
de eenheid van landschap en emotie, die
in een volkse, anti-elitaire context gecelebreerd wordt.
Vanuit die achtergrond is het ongepast
dat een privé-bedrijf, met allerlei bindingen in de mediasector én daarbuiten, dit
gebeuren zou exploiteren. Het is enerzijds een stuk erfgoed, en anderzijds een
van de sterkste collectief-Vlaamse vormen van identiteitsbeleving. Veel meer
dan de IJzerbedevaart of IJzerwake, of
het Vlaams-Nationaal Zangfeest. Waarschijnlijk is men zich binnen de linkse
Vlaams-culturele elites, waartoe Woestijnvis behoort, wel bewust van dit sub-
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versief en crypto-nationalistisch karakter.
Zeker is dat Vandenhaute op langere termijn wil sleutelen aan het evenement, niet
alleen om het mooi in te kaderen in zijn
“crossmediale” strategie, maar ook om
het te herleiden tot pure sportfolklore zonder teveel zwartgeel. Als Vlaams Belangpolitici in Woestijnvis-programma’s zoals
De Slimste Mens consequent geweerd
werden, wat belet Wouter dan om ook de
Ronde te “fatsoeneren” en bijvoorbeeld
alleen nog Belgische vlaggen op de omloop toe te laten? Men denke maar even
aan de verregaande eisen die de FIFA
stelde tijdens het laatste wereldkampioenschap voetbal in Zuid-Afrika, waar in een
wijde omgeving rond het stadion geen enkele andere bierreclame mocht te zien zijn
dan die van de sponsor.
De beste beheerstructuur zou misschien
nog een vzw zijn, waarin de Vlaamse Gemeenschap participeert, naast de VRT en
in ondergeschikte orde misschien enkele
privé-partners. De Ronde moet een stuk
levend Vlaams erfgoed blijven, zoals het
Aalsters carnaval. Een volksfeest, maar
ook een identitaire manifestatie van een
gemeenschap die zich al meer dan een
eeuw uit een Belgische context probeert
los te wrikken. In die zin delen de Flandrien en de Vlaamse frontsoldaat van
1914-18 niet alleen hetzelfde landschap
maar ook dezelfde aardse constitutie én
koppige verzetsgeest. Het Vlaamse expressionisme, in dezelfde periode ontstaan als de Ronde, kwam letterlijk niet
uit de lucht gevallen. Het is altijd goed om
te weten waar we vandaan komen.
Johan Sanctorum

De auteur is filosoof en publicist
www.visionair-belgie.be

Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org
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David Domingo
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Buitenland

Finland en de EU
De ‘Ware Finnen’ zijn de grote winnaar van de recente verkiezingen in het hoge Noorden. De politieke aardverschuiving in
Scandinavië zorgt ook in Brussel voor naschokken. De vraag is
maar of eurocraten en euroﬁelen ook de nodige lessen trekken
uit het Finse signaal. De eerste tekenen wijzen alvast niet in die
richting en dus zou de doorbraak van de Ware Finnen wel eens
de voorbode kunnen zijn van nog meer stormweer.

D

e ‘Ware Finnen’ werd in 1995 opgericht. Sinds 1997 wordt de partij
geleid door Timo Soini die in 2009
verkozen werd in het Europees Parlement,
met het hoogst aantal persoonlijke stemmen van alle kandidaten. Bij de parlementsverkiezingen van 1995 behaalde de
partij slechts één zetel. Nadien ging het in
stijgende lijn: in 2003 rijfde ze drie zetels
binnen, in 2007 vijf.
De peilingen voorspelden dat de Ware Finnen het ook nu goed zouden doen, maar dat
ze in één klap 19% van de stemmen zouden halen, dat was toch even schrikken.
19%, vijf keer zoveel als in 2007. Daarmee
strandden ze op een zucht van de sociaaldemocratische SDP (19,1%) en de Conservatieven (20,4%). Aanvankelijk leek de
kans groot dat de partij, met haar 39 zetels,
deel zou uitmaken van een nieuwe rechtse
regering. Intussen lijken de Ware Finnen
daar niet veel meer voor te voelen nu de
andere partijen hebben ingestemd met ex-

tra geld voor Portugal. Dat zou immers
gelijk staan met kiezersbedrog. Van een
Fins cordon sanitaire is hoe dan ook geen
sprake. Jutta Urpilainen, voorzitter van de
socialistische SDP noemde het meteen na
de stembusslag “vanzelfsprekend” dat de
Ware Finnen enkele ministerposten zouden bezetten en mee het beleid zouden uitstippelen. Dat zou ook de democratische
consequentie van democratische verkiezingen zijn, maar slecht nieuws voor het
Europese establishment.

‘Solidariteit’
De verkiezingsoverwinning van de Ware
Finnen wordt vooral toegeschreven aan
hun succesvolle mobilisatie tegen het EUstabiliteitspact dat landen die het niet zo
nauw namen met hun financiële discipline
(Griekenland, Portugal) met zware steun
weer uit de gracht moet helpen. Niet alleen
in Finland maar ook elders (Nederland,
Duitsland) groeit het ongenoegen tegen de
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Buitenland
steunmaatregelen die handenvol geld kosten. “De limieten zijn bereikt. De solidariteit is kennelijk op”, zucht Jean Vanempten in De Tijd. ’t Is maar wat je solidariteit
noemt, natuurlijk. Solidariteit is een mooi
begrip, maar er zijn grenzen. Vergelijk het
maar met de Vlaamse miljardensteun aan
Wallonië. Solidariteit mag geen hangmat
worden, of collectieve zelfmoord.

Rechts

list het niet goed begrepen heeft. De Ware
Finnen en gelijkgezinde partijen in Europa die overal de wind in de zeilen hebben,
willen net verandering. Het zijn de Eurocratische, pro-migratie- en establishmentpartijen die het status quo tot elke prijs
willen behouden en die hun achterhaalde
dogma’s weigeren op te geven. Er waait
een nieuwe, verfrissende wind door Europa. Het wordt tijd dat de machthebbers
in Brussel en de media naar dat signaal
luisteren.

Dat de Ware Finnen eurokritisch zijn, is
wel duidelijk. Rechts ook. Conservatief en
onversneden nationalistisch. Tegen de ongebreidelde massa-immigratie. Het is een Het ziet er naar uit dat de EU niet veel geboodschap die in steeds meer landen aan- leerd heeft uit het debacle van het Franse
slaat. “De kaarten in Helsinki en in de rest en Nederlandse referendum over de Eurovan Europa worden grondig herschud”, pese Grondwet. ‘Business as usual’, klinkt
stelt Vanempten vast, die het verder heeft het vanuit Brussel, met een schokkende
over een sterke
arrogantie en zelfrechtse
tendens
voldaanheid. “De
die onmiskenbaar
politieke
elites
opgang maakt in
zetten zonder blikhet Westen. “Het
ken of blozen hun
zijn partijen in de
eliteproject door
verdediging, maar
en ontnemen de
ze doen het goed.
Europese burger
Ze bieden geen
zijn stem”, slaat
toekomstperspecde Duitse filosoof
tieven maar dat
Jürgen Habermas
is blijkbaar niet
(niet meteen een
nodig voor de
rechtse rakker) de
kiezer.” Geen toenagel op de kop.
In Finland geen cordon sanitaire.
komstperpectieHoe sneller de
ven? Geen oplossingen? Waar hebben we ‘Europese integratie’ wordt doorgevoerd,
dat nog gehoord? Hoe neerbuigend kan je hoe nationalistischer de mensen stemje uitlaten over het oordeel van de kiezer? men. Voor hen is Europa het synoniem geworden van ergerlijke betutteling, dwaze
De journalist maakt zich zorgen over het regelneverij, een laks en catastrofaal imFinse signaal. Het signaal “dat men schrik migratiebeleid en de uitholling van de naheeft van de toekomst en dat men uit is op tionale soevereiniteit.
het status quo.” We vrezen dat de journa-

Arrogantie

Elissa Ernst
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Belgische ziekte
Ook Rik Van Cauwelaert (Knack) raakt het
democratische deficit van de EU aan. “De
Europese Commissie wordt door niemand
gecontroleerd. Die Commissie steunt zelfs
niet op de parlementaire meerderheid - die
dan het debat met de oppositie zou moeten aangaan.” Hij wijst er ook fijntjes op
dat de Europese parlementsleden niet
eens verkozen zijn volgens de gelijkheid
van stem, maar volgens een afgesproken
aantal mandaten voor elke lidstaat. Zo
krijgt een stem uit het kleine Malta twaalf
keer het gewicht van een Duitse stem, berekende het Duitse Grondwettelijke Hof.
De gelijkenissen met België zijn frappant.

Europa wordt overspoeld door bootvluchtelingen en illegalen uit Tunesië en Libië?
Die Noord-Afrikaanse tsunami zet trouwens het fameuze Schengenverdrag op de
helling. Frankrijk en Duitsland hebben de
herinvoering van verscherpte grenscontroles aangekondigd en Italië dreigde er
zelfs even mee om uit de EU te stappen
als Brussel niet kordaat zou ingrijpen.

Rechts front

Van Zweden tot Denemarken en Finland,
van Nederland tot Vlaanderen, Frankrijk
en Italië, van Duitsland tot Oostenrijk
en Zwitserland, het ongenoegen over de
koers van het Europese schip groeit. De
Europese burger is zich bewust van een
Het is geen wonder dat de grootste Euro- gemeenschappelijke erfenis en toekomst,
fielen ook in de frontlinie staan in de strijd maar is duidelijk niet bereid om zijn eigen
voor het voortbeidentiteit op te ofstaan van België.
feren op het altaar
Europa lijkt steeds
van de EU en de
meer op België
massa-immigratie.
in het groot. Met
Het succes van de
alle kwalen van
Ware Finnen was
dien: een stuieen ‘wake up-call’
tend gebrek aan
voor Brussel. De
transparantie en
Europese burger
democratische
lust de autoritaire
besluitvorming.
trekjes van de EU
Europa is geen Timo Soini leidde zijn ‘Ware Finnen’ naar een
rauw. Er is geen
echte natie, maar
draagvlak
voor
klinkende verkiezingsoverwinning.
een optelsom van
een
Europese
27 volkeren en lidstaten. Er is - wat Ver- superstaat, laat staan voor hun multiculhofstadt en co. ook mogen beweren - géén turele dwangneurose of open grenzenEuropees volk, geen gemeenschappelijke politiek. Er liggen, met andere woorden,
taal, alleen een gemeenschappelijke munt nog mooie dagen in het verschiet voor de
en zo’n succesverhaal is dat ook al niet Zweden Democraten, de Partij Voor de
gebleken. O ja, we zouden het wegvallen Vrijheid, de Deense en Zwitserse Volksvan de interne grenzen en de grenscontro- partij, de Oostenrijkse FPÖ, het herboren
les haast vergeten. Maar of we daar ook Front National in Frankrijk én het Vlaams
blij om moeten zijn, nu de zuidkust van Belang.
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Neen
Ook dit jaar werden verschillende
recreatiedomeinen tijdens de eerste
warme lentedagen geplaagd door
ernstige incidenten met ‘jongeren’.
Pesterijen, provocaties, intimidatie,
vandalisme en blind geweld: bepaald
nieuw is het fenomeen niet te noemen.
De uitleg die hieraan wordt gegeven, is
dat al evenmin. Telkens weer worden
de harde feiten in allerhande kletspraat
ingepakt: ‘het is te warm’, ‘ze hebben
geen werk’, ‘meisjes lastigvallen is een
kwestie van interpretatie’, en ga zo
maar door.
De prijs voor originaliteit komt
(voorlopig) toe aan Vlaams minister
Pascal Smet. De SP.a-excellentie die
geen moeite onverlet laat om het
zijn nieuwe kiespubliek naar de zin
te maken, pleitte voor de bouw van
een openluchtzwembad in Brussel,
waardoor ‘Brusselse jongeren’ zich niet
langer buiten de stad zouden moeten
uitleven.
42
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Ja
Filip De Man kant zich tegen de
politiekcorrecte logica van Smet alsof
een gebrek aan recreatiemogelijkheden
de oorzaak zou zijn van de
recreatieterreur. Het probleem
stelt zich trouwens niet alleen in
Vlaams-Brabant, maar ook elders
in Vlaanderen. De grens van het
toelaatbare is ondertussen echt wel
overschreden.
“Er moet dan ook eindelijk
werk worden gemaakt van een
veralgemeende nultolerantie tegenover
deze amokmakers”, aldus De Man. Hij
wijst erop dat de recreatiecentra die
de voorbije jaren wél werk hebben
gemaakt van de veiligheidsmaatregelen
die het Vlaams Belang reeds jaren
geleden lanceerde, deze keer zijn
gespaard gebleven van de jaarlijks
weerkerende ellende.Voor zover het
nog moest bewezen worden: “Een
kordate aanpak werkt wel degelijk!”
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Boek & tijdschrift

Wandeling door onze Vlaamse
geschiedenis
Antwerpen heeft een
niet onbelangrijke rol
gespeeld in de opkomst
en uitbouw van de
Vlaamse Beweging in de
ruimste betekenis van
het woord. Heel wat
Vlaamse culturele en
politieke voortrekkers
die tijdens hun leven
in de Scheldestad
actief waren, vonden
een laatste rustplaats
op de Antwerpse
centrale begraafplaats
Schoonselhof.
Samen met de
Gentse begraafplaats
Campo behoort het
Schoonselhof dan
ook tot de ‘heilige
plaatsen’ van de Vlaamse
Beweging.
Het Bormshuis werkte
een becommentarieerde
wandeling uit
langsheen graven en
grafmonumenten van
ﬁguren uit de brede
Vlaamse Beweging. Het
gaat om een selectie
van grote en kleine

namen die allen - wat
hun politieke obediëntie
ook was - hun bijdrage
hebben geleverd aan
de bewustwording
van ons volk.Voor wie
op een unieke manier

kennis wil maken
met de geschiedenis
van de Vlaamse
ontvoogdingsstrijd, is
deze uitgave van het
Bormshuis alvast een
aanrader.

Vlaamse figuren op het Schoonselhof.
Wandelen langs Vlaams funerair erfgoed.
9 euro (+ 2 euro verzendingskosten)
Bankrekening: IBAN: BE19 4198 0452 6112
BIC: KREDBEBB van Bormshuis vzw
Tel.: 03/238.33.99
E-post: info@bormshuis.org
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“Er heerst een hangmatcultuur in het zuiden van ons land, waar de werkloosheid
van generatie op generatie wordt doorgegeven, waardoor er te weinig arbeidsethiek
heerst. De stok achter de deur om een job te aanvaarden, ontbreekt duidelijk.”
Patrice Bakeroot, directeur Voka West-Vlaanderen,
in De Standaard, 23 april 2011
“Noch de Vlamingen, noch de Franstaligen betekenen iets voor de toekomst van
Brussel. De toekomst van Brussel is Arabisch.”
Jan Callebaut, strategisch adviseur van de VRT-directie,
in Knack, 27 april 2011
“Premiejager Tuybens zou in de toekomst beter zwijgen over bonussen in de banken
en andere grote bedrijven. Hij had ooit zelf een grabbelpas. Als ervaringsdeskundige
had hij de voorbije jaren over dit thema beter zijn mond gehouden.”
Hoofdredacteur Paul Geudens in Gazet van Antwerpen, 5 mei 2011
“Een land als België zou toch zelf in staat moeten zijn om de zorg voor zijn ergste
misdadigers op te nemen. In Nederland huren we een volledige gevangenis en nu
exporteren we een zware misdadigster. Kunnen we nog iets zelf oplossen?”
Editorialist Luc Van der Kelen in Het Laatste Nieuws, 12 mei 2011

11.400.000.000
Het economische onderzoekscentrum Vives
becijferde dat de totale transfers van Vlaanderen naar Wallonië elk jaar goed zijn voor
11,4 miljard euro. Het bedrag ligt dubbel zo
hoog als tot voor kort aangenomen en benadert daarmee de eerdere bevindingen van het
Vlaams Belang.
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Off ATIS
0800 ERTE

62 13
6

WIJ BIEDEN u DÉ OplOSSING VOOR:
Opstijgend vocht
Vochtige muren
Loskomend behang
Afschilfering van verf
Schimmelvorming
Zoutvorming
Gezondheidsproblemen
Moeilijk te verwarmen ruimtes

Vochtbestrijding tibas
is een gespecialiseerd bedrijf in
vochtbestrijding met gediplomeerde
en ervaren specialisten, in
combinatie met onze gecertificeerde
producten bieden we u een
gegarandeerde oplossing aan tegen

Condensproblemen

een eerlijke prijs.

Natte ramen
Muffe geur
Vochtige muren
Schimmelvorming
Zwarte schimmel

onze troeVen:
Water in de kelder

Gel tegen opstijgend vocht met een
oncentraat van maar liefst 85% !

Zeer stipt in uitvoering

Afbrokkelende muren
Loskomende verflagen
Gescheurde vloerplaat

Proper achterlaten na de werken
Indien gewenst hulp
voor en na de werken

Insijpeling van water
Muffe geur

Veel referenties

Of u wil van uw kelder
een nuttige ruimte maken

Bij u in de buurt
eerlijke prijzen

WWW.VOCHTBESTRIJDINGTIBAS.BE
lEuVEN - TuRNHOuT - KORTRIJK - EEKlO - DENDERMONDE - DIEST
Terugsturen in een gefrankeerde omslag naar onze hoofdzetel:
Vochtbestrijding Tibas bvba
Nijvendries 17 - 2890 Sint-Amands

 ik ben eigenaar -  ik ben huurder
Ik wens een vrijblijvende offerte voor de behandeling van:
 vochtige muren
-  kelder
 schimmel/condens -  gevel
Naam:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
Straat: ................................................................................................................................................................................................................................... Nummer: ...................................
Postcode: ................................................................................................. Gemeente: .........................................................................................................................................................
Tel/gsm: ..................................................................................................... Email: .....................................................................................................................................................................
Tijdstip wanneer ik meestal bereikbaar ben: ....................................................................................................................................................................................................
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Tel.: 03/383 05 28
GSM: 0486/10 15 43

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be
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Kalender
VRIJDAG 3 JUNI
HEMIKSEM. Spaghettiavond met F. Dewinter in ‘t
Nief Perdje, Lindelei 152 om
18u. Inl.: J.Van de Wauwer,
0496/44.24.16.
ZATERDAG 4 JUNI
HEUSDEN-ZOLDER. Varken
aan ‘t spit of visschotel
in zaal St.Vincent, Mijnwerkerslaan, Zolder-Mijn
om 18u. Inl.: M.Verswijvel,
011/57.34.56.
ZONDAG 5 JUNI
EDEGEM. Lentediner met J.
Penris en M. Dillen in Feestzaal De Basiliek, Trooststr. 20.
Inl.: Anita Saey, 0478/461.908.
HAMME. Braadfestijn in
GOC De Vrede,Vredestr. 3A,
Moerzeke om 11u. Inl.: H.Van
den Broeck, 0496/51.74.61.
VEURNE. Varkentje aan
het spit in hoeve De Riethalm, Pompstr. 1, Houtem om
12.30u. Org.:VB KoksijdeNieuwpoort. Inl.: J. Boons,
0474/94.26.18.
EKEREN. Stand op de braderij in het centrum van
10 tot 20u. Inl.: C. Luyckx,
0477/70.51.23.
VRIJDAG 10 JUNI
DUFFEL. Kroegentocht
in De Klokke, Klokkestr.
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos,
0485/71.50.60.
ANTWERPEN. Brabobar cocktailbar met verschillende soorten met B.Valkeniers in OCJ Van Maerlant,
Van Maerlantstr. om 20u. Inl.:
03/231.08.45.

ZATERDAG 11 JUNI
LANGEMARK. 1ste VBJBowling ‘Juniors vs seniors’ in Münchenhof, Markt
43 (bij de kerk) om 19u.
Org.:VBJ Westhoek. Inl.: D.
Kinoo, 0478/50.97.95.
VRIJDAG 17 JUNI
ANTWERPEN. Koken met
W. Wienen in OCJ Van
Maerlant,Van Maerlantstr. om
13u., 03/231.08.45.
ZANDVLIET. Vormingsavond ‘De rol van de haven in de polderdorpen’
met B.Valkeniers en J. Penris
in café Oos Mej, Spaanse Molenstr. om 20u. Org.:VB Berendrecht-Zandvliet-Lillo. Inl.:
A. Bosmans, 0486/87.58.83.
ZATERDAG 18 JUNI TOT
ZONDAG 26 JUNI
AALST. Promotiestand op
de jaarbeurs in Florahallen,
Albrechtlaan 78. Dagelijks
van 13.30 tot 22u. Inl.: Steve
Herman, 0495/89.70.18.
ZATERDAG 18 JUNI
GALMAARDEN. Aperitiefgesprek met P. Claeys in Brouwerszaal Baljuwhuis, Marktplein 17 om 10.30u. Org.:VB
Regio Halle. Inl.: D. Fonteyne,
0475/59.47.93.
LIEDEKERKE. Eigen Dorst
Eerst-stand op de braderij
om 13u. Inl.: G.Van der Heyden, 0476/58.19.91.
ZONDAG 19 JUNI
LIEDEKERKE. Eigen Dorst
Eerst-stand op de braderij
om 13u. Inl.: G.Van der Heyden, 0476/58.19.91.

BEVEREN. Koud buffet met B. Pas in feestzaal
l’Amuse, Glazenleeuwstr. 134
om 12u. Inl.: J. Schelfhout,
0475/69.97.26.
DONDERDAG 23 JUNI
LIER. Boekvoorstelling
‘Welkom in Vakbondistan’ met R.Verreycken
in De Valk, Grote Markt
om 20u. Inl.: O. Peeters,
0485/16.26.15.
VRIJDAG 24 JUNI
SCHOTEN. Stand op de
braderij met animatie, Paalstr. 69-71 van 12
tot 22u. Inl.: P. Bouciqué,
0486/76.07.65
ZATERDAG 25 JUNI
SCHOTEN. Stand op de braderij met animatie, Paalstr.
69-71 van 12 tot 22u. Inl.: P.
Bouciqué, 0486/76.07.65.
DUFFEL. Afdelingsetentje
in taverne De Warande, Kapelstr. 17. Inl.: Francis Loos,
015/31.89.36.
ZEDELGEM. Tuinfeest met
braai ten huize SpinnewynSneppe, Torhoutsestwg. 115,
Loppem om 17u. Inl.: D. Sneppe, 0496/08.29.34.
DEURNE. Praatcafé met B.
Valkeniers in het secretariaat,
Turnhoutsebaan 105 om 14u.
Inl.: 0495/57.62.05.
MERKSEM. Radicale
Sporenherdenking: 35 jaar
Voorpost in het offensief
met F.Van den Eynde in zaal
Den Bart, St. Bartholomeusstr.
9 om 19u. Org.:Voorpost. Inl.:
B. Roose, 0476/45.34.19.
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ZONDAG 26 JUNI
SCHOTEN. Stand op de
braderij met animatie, Paalstr. 69-71 van 12
tot 22u. Inl.: P. Bouciqué,
0486/76.07.65.
ANDERLECHT. Zomerfestijn in restaurant De Linde,
De Lindeplein 1 van 12 tot
20u. Org.:VB Anderlecht
en St-Agatha-Berchem.
Inl.: R.Vandermassen,
0499/72.53.02.
ZATERDAG 2 JULI
DENDERMONDE. Jaarlijkse
braai in de gemeentelijke
basisschool, Molenberg 9,
Baasrode om 17u. Inl.: B. Pas,
0485/41.20.91.
LIER. Braai in Visput Moed
en Geduld, Kruispunt
Aarschotsestwg./Ring om
17u. Org.:VB Lier-Koningshooikt. Inl.: M. Taelman,
0475/75.91.38.
ZATERDAG 9 JULI
LEOPOLDSBURG. Barbecue
in Parochiezaal, Beringsestwg.
15, Heppen van 14 tot 20u.
Inl.: L. Coninx, 011/34.65.82.

ZONDAG 10 JULI
KORTRIJK. Nationale optocht naar het Groeningemonument. Muzikale
samenkomst aan de Graanmarkt, naast de Grote Markt
om 16.30u. Plechtigheid aan
het monument om 17.30u.
Org.: Guldensporencomité
Kortrijk. Inl.: Jan Deweer,
0486/22.90.43.
MAANDAG 11 JULI
AFFLIGEM. 11 juli-etentje
in café Dachterdeer, Langestr.
88 om 11.30u. Inl.: J.Vermoesen, 0486/30.83.72.
MECHELEN. Guldensporenherdenking met J.
Vanovertveldt en D. Rochtus
in Stadsschouwburg, Keizerstr. om 19u. Org.: Guldensporenkomitee. Inl.: www.
guldensporenkomitee.org,
0497/31.03.25.
DONDERDAG 21 JULI
ANTWERPEN. Frietdag in
OCJ Van Maerlant,Van Maerlantstr. van 11 tot 16u. Inl.:
03/231.08.45.

VRIJDAG 12 AUGUSTUS
DUFFEL. Kroegentocht
in De Klokke, Klokkestr.
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos,
0485/71.50.60.
ZONDAG 14 AUGUSTUS
ROESELARE. 4de grootse
familiedag met F. Dewinter
in zaal De Nieuwe Deure,
achter de kerk van Beveren
om 11u. Inl.: P. Logghe,
0485/36.61.52.
ZATERDAG 20 AUGUSTUS
NIJLEN. Braadfeest: 25 jaar
VB Bevel-Kessel-Nijlen
in Kantine FC Vera, Goorstr.
om 16u. Org.:VB BevelKessel-Nijlen. Inl.: J. Zander,
03/481.89.29.
AANKONDIGINGEN
VOOR HET JULIAUGUSTUSNUMMER
DIENEN VIA UW
REGIOSECRETARIAAT
DOORGEGEVEN TE
WORDEN VÓÓR
10 JUNI 2011

11 JULIVIERING
ANTWERPEN

Maandag 11 juli • H. Conscienceplein • Vanaf 14 uur
• Toespraak door Guy Celen, voorzitter van Pro
Flandria en van vzw Knokk;
• Plechtig gedeelte, gepresenteerd door Walda
Van Onckelen en Renaat Van Beeck en muzikaal
opgeluisterd door het Scheldekoor, met aandacht
voor de overleden Ivan Mertens (Vlaanderen

Vlagt) en voor de 50ste verjaardag van het VNJ
• Optreden van Rik Gorissen
• Openlucht-cantus door de studentenverenigingen
• Doorlopend: gratis bier op het plein - infostands
van Vlaamsgezinde organisaties - kinderanimatie
door het VNJ

Meer info bij Ineke Oris op tel. 0477/49.17.62
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Zweedse Puzzel
bevordering

filmscène

dunne
spijker

fijne geur

erfelijk
materiaal

landbouwwerktuig

zonder
gezelschap

speels

tegen

boom

5

hevige
storm

sine
loco
offertafel

1

plakband

schroefring

voorbij

VUL IN en WIN.

een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 12,50 euro

priem

6

wasbak

ergerlijk

kleverige
stof

hoop

7

metaal
rivier in
Frankrijk

4

appel
arbeid

deel v.e.
schip

paardrijder
karakter
woedend

ZuidAmerikaan

Winnaars vorige maand:

Estland
op internet

Rembert Noëz
Mechelen

kabaal
eigendom

lichamelijke
opvoeding

Tine Heyrman
Zwijndrecht

8

te koop
snijwerktuig

2

koraaleiland

internetprotocol

wees
gegroet

familielid

en
andere

deel v.e.
mast

3

alarmtoestel

Claudine Vanheer
Kampenhout
9

Italiaanse
deegwaren

zeer

Erik Slagmulder
Denderleeuw

Jozef Kaanen
Balen

Oplossing vorige maand: grondslag
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 10 juni 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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BETOGING
GEEN
super

MOSKEE
IN LIER

STEDEN
TEGEN
ISLAMISERING

ZONDAG
5
JUNI
2011
11 UUR • LEOPOLDPLEIN
• LIER
(VOOR
STATION)

Toespraken door Jan Mortelmans, Anke Van dermeersch en Filip Dewinter
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