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Woord van de voorzitter

Vlaamse feestdag

H

et is al dikwijls herhaald, maar
voor de Vlaamse onderhandelaars wordt het nu stilaan écht
tijd om te kiezen. Zelfs voor de meest
lauwe ﬂaminganten moet na de eindeloze rij onderhandelaars en de stapels
nota’s onderhand duidelijk zijn geworden dat hervormingen binnen België
helemaal niet mogelijk zijn. Ofwel blijft
België in een of andere vorm bestaan
met alle communautaire problemen
van dien, ofwel zijn de Vlamingen baas
in eigen huis in een onafhankelijke
staat.
Sinds de federale verkiezingen van juni
2010 zijn de geesten in Vlaanderen nog
verder gerijpt. Aan de vooravond van
www.vlaamsbelang.org/column
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11 juli mag er nog wel eens op gewezen worden dat het draagvlak voor
(meer) autonomie nog nooit zo groot
was. Mogen wij allen, als voortrekkers
van de onafhankelijkheidsgedachte, de
andere partijen verder aansporen om
ervoor te zorgen dat Vlaanderen zijn
lot in eigen handen kan nemen.

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang
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Analyse

Eén jaar later
Meer dan een jaar na de federale verkiezingen is er zelfs
nog geen begin van een staatshervorming. Nochtans had de
Vlaamse kiezer zich duidelijk
uitgesproken voor meer autonomie.

Z

oals bekend, was het in juni één jaar
geleden dat er in dit land federale
verkiezingen plaatsvonden. Helaas
durft geen van de Vlaamse partijen openlijk de logische conclusie trekken: België
is twee landen, en het enige alternatief is
de boedelscheiding. Dat logische standpunt wordt in Vlaanderen vooralsnog enkel door het Vlaams Belang vertolkt. Om
het alternatief van de Vlaamse onafhankelijkheid onder de aandacht te brengen,
voerden parlementsleden van het Vlaams
Belang een opvallende actie. Op verschillende plaatsen in en om de Wetstraat werden de straatnaamborden vervangen door

borden met vermeldingen als ‘Republiek
Vlaanderenstraat’ en ‘Vlaamse Vrijheidsstraat’. De actie was duidelijk niet naar
de zin van de aanwezige ordehandhavers,
want alle vreedzame actievoerders werden stante pede opgepakt. De dwaze reactie van PS-burgemeester Thielemans kon
echter niet verhinderen dat de actievoerders hun punt duidelijk hadden gemaakt.

Strategie gevraagd
“Moeten we stilaan concluderen dat de
kloof tussen twee publieke opinies met
volledig andere economische zienswijzen
onoverbrugbaar is geworden?” Die retorische vraag werd onlangs door Erik Bruyland, senior writer van het toonaangevende weekblad Trends, gesteld. De journalist
meent dat de Vlamingen de Franstaligen
vroeg of laat van confederalisme zullen
moeten overtuigen. De Franstaligen in de
Brusselse rand zullen, nog steeds volgens
Bruyland, moeten geïncorporeerd worden
als een minderheid in de Vlaamse staat.
“Zonder corridor blijft Brussel immers
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Vakantie
geografisch in Vlaanderen.” En de redacteur merkt daarbij nog heel terecht op:
“Sommigen zien er echter geen graten in
om de faciliteitengemeenten los te laten.
Strategisch denken was nooit de sterkste
kant van Vlaamse staatshervormers.” De
nagel op de kop.

Franstalig ‘Plan B’
Dat het ook anders kan, bewijzen de partijen aan de overzijde van de taalgrens.
Meermaals pleitten de verenigde Franstalige partijen - geheel in lijn met hun vergevorderde denkwerk over het einde van
België - voor een ‘corridor’ tussen Brussel en Wallonië. Een ander duidelijk teken
aan de wand was de oprichting van de
‘Fédération Wallonie-Bruxelles’, waarmee de Franstaligen Brussel verder willen
losweken van Vlaanderen.
Knack-directeur Rik Van Cauwelaert citeerde een Vlaams minister die off the
record stelde dat het de Franstaligen écht
menens is met hun ‘Plan B’. De excellentie voegde er naar verluidt aan toe: “De
Franstalige partijen geloven eigenlijk niet
meer in het voortbestaan van België. Het
komt er bijgevolg voor hen op aan tijd te
winnen - en dat mag jaren duren -, er zo
voor zorgend dat Wallonië en Brussel,
wachtend op de definitieve breuk, financieel kunnen aansterken.” Hoog tijd dus dat
in Vlaanderen wordt geanticipeerd op de
Franstalige strategie. De Vlaamse partijen
moeten - na meer dan een jaar tijdverlies
met formateurs, preformateurs, bemiddelaars en verduidelijkers - toch eens inzien
dat Vlaanderen binnen België nooit zal
krijgen waar het recht op heeft.

D

e afgelopen maand werd een dubbele
overwinning geboekt in de strijd voor
de vrije meningsuiting. Vooreerst was er
het proces over de partijfinanciering van het
Vlaams Belang, waar de Raad van State besliste dat deze niet wordt afgenomen (blz. 26-17).
Daarmee beten de Franstalige partijen en hun
Vlaamse handlangers in het zand. Het politiek
proces tegen het Vlaams Belang nam liefst vijf
jaar in beslag, maar ook deze procedureslag
werd door onze voortreffelijke Juridische Dienst
tot een goed einde gebracht. Hopelijk is nu voor
eens en voor altijd duidelijk dat het politieke
debat publiek moet worden gevoerd, en niet via
een rechtbank.
Wie ook in het zand beten, zijn de tegenstanders van Geert Wilders. In het schandelijke
racismeproces werd de PVV-kopman vrijgesproken over de hele lijn. Vanzelfsprekend komen
we in een volgend nummer van Vlaams Belang
Magazine uitgebreid terug op de triomf van
Wilders.
Verder in dit magazine leest u onder meer een
verslag van de succesvolle anti-moskeebetoging
in Lier (blz.18-19) en een vraaggesprek met
Karl Van Camp, sinds zes maanden hoofdredacteur van het Vlaams-nationale weekblad
’t Pallieterke (blz. 8-13).
Van de komende zomermaanden maken we
dankbaar gebruik om de batterijen even op te
laden, want in het najaar wacht mogelijk een
nieuwe stembusslag - of nog beter: de definitieve boedelscheiding. Tot in september!
De redactie
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Actua kort

‘Blank’
‘De correcte afspiegeling
van de maatschappij’ is
een dogma van de multiculturalisten. Hét argument bij uitstek van de
voorstanders van quota
voor allochtonen. De
Franse voetbalbond heeft
dat wellicht verkeerd
begrepen. Zij wilden - net
met het oog op die correcte afspiegeling - geen
minimum- maar maximumquota invoeren om
te beletten dat Franse
voetbalploegen straks
helemáál uit zwarte of
gekleurde spelers zouden
bestaan. Racisme! Hoe
sommige quota positief
kunnen zijn en in het omgekeerde geval racistisch,
is een raadsel. Kop van
jut was oud-voetballer
en bondscoach Laurent
Blanc. Met zo’n naam
ben je natuurlijk voorbestemd om vroeg of laat in
aanvaring te komen met
het professionele ‘antiracisme’. Blanke Laurent
kan op persconferenties
beter verschijnen met
een T-shirt: “Je m’appelle
Blanc, mais ce n’est pas
ma faute…”

WC-papier
Onderstaand bericht zou thuis
kunnen horen in een rubriek
‘multiculturele kolder’, maar
helaas is het bittere ernst.
Enkele boze moslims trokken
in Molenbeekse moskeeën
aan de alarmbel. Oorzaak van
hun woede was ‘onrein’ toiletpapier.
Niet dat de bewuste rolletjes al gebruikt
waren, maar omdat er tekens uit de dierenriem
op stonden. Het toeval wil dat de sterrenbeelden
maagd en steenbok enige gelijkenis vertonen met
de Arabische schrijfwijze van Allah en Mohammed.
Heiligschennis! Carrefour haalde het papier na
moslimprotest meteen uit de rekken. De multiculturele samenleving vereist nu ook al halal- of
politiekcorrect wc-papier.Veel gekker kan het niet
worden.

Ongedierte
‘Wandluizen’, ‘wilden’,
‘mestkevers’. Als Vlaams
Blokkers/Belangers kregen
we in de loop der jaren al heel
wat troetelnamen naar het hoofd gesmeten. De
nieuwste titel in het rijtje luidt: ‘ongedierte’. De
auteur is Bart Caron,Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen!). In de marge van een parlementair
bezoek bestempelde hij enkele collega’s van het
Vlaams Belang als “ongedierte dat meereist in je
jas”. Caron toont andermaal de onverdraagzaamheid van de groene fundamentalisten aan.Voor
zover dat nog moest bewezen worden natuurlijk.
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Wilders
Op 23 juni werd Geert Wilders in Amsterdam vrijgesproken. Wilders werd door
enkele linkse en allochtone organisaties
beschuldigd van ‘groepsbelediging’, ‘discriminatie’ en ‘aanzetten tot haat tegen moslims’.
Maar de rechters hebben alle aanklachten
van de hand gewezen. Daarmee komt een
einde aan een omstreden en incidentrijk
proces. Eind vorig jaar werd de rechtszaak
geschorst omdat de voorzitter van de
rechtbank ‘een zweem van partijdigheid’ had
gewekt. Daarop werden nieuwe rechters
aangesteld en moest het proces van voor
af aan beginnen. Het Openbaar Ministerie
vroeg de vrijspraak en de rechters zijn dat
advies dus gevolgd.Volgens de rechters
kunnen de uitlatingen van Wilders “schokkend en kwetsend” zijn voor moslims, maar
daarom zijn ze nog niet strafbaar. Dat is nu eenmaal vrije meningsuiting. De bewuste uitspraken maken ook deel uit van het soms heftige maatschappelijke debat over islam en integratie. Wilders reageerde opgetogen op zijn vrijspraak en
stelde verheugd vast dat de rechters hebben aangegeven dat kritiek op de islam
toegelaten is. Gerechtsjournalist René van Rijckevorsel (Elsevier.nl) noemde de
vrijspraak “een zegen voor de democratie en voor Nederland.” In het volgende
nummer van Vlaams Belang Magazine komen we uitgebreid terug op het Nederlandse “proces van de eeuw”.

In memoriam

Rosa Wouters
Op 16 mei overleed Rosa Wouters, amper 62 jaar jong. Samen met haar
man Eddy was ze jarenlang werkzaam als marktkramer. Hun snoepkraam
‘knabbelhuisje’ was tot ver in de omtrek bekend. Reeds vele jaren geleden
engageerde zij zich in de lokale politiek, bij de toenmalige niet-partijgebonden lijst van de burgemeester. Toen die lijst steeds blauwer werd, maakte
Rosa in 2005 de overstap naar het Vlaams Belang. In 2006 werd zij verkozen in de gemeenteraad van Steenokkerzeel, waar zij telkens opnieuw trouw op post was.
Aan vrienden en familie bieden wij onze oprechte blijken van medeleven aan.
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Karl Van Camp
over ’t Pallieterke en
het einde van België
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Vraaggesprek

“De Franstaligen jennen.
Dat is de boodschap.”
’t Pallieterke is een buitenbeentje in de kleine Vlaamse perswereld: radicaal Vlaams, conservatief, rechts. Maar is er nog wel
ruimte voor zo’n blad? Is het nodig? Beleven we de laatste stuiptrekkingen van de Belgische staat? Dat en veel meer vragen we
aan de nieuwe hoofdredacteur Karl Van Camp.
Mijnheer Van Camp, u nam zes maanden geleden de ‘sjerp’ over van illustere
voorgangers: Bruno De Winter, Jan
Nuyts en Leo Custers. Is er - behalve de
namen van de medewerkers dan - veel
veranderd?
Ja, er is in al die jaren toch wel wat veranderd. Ik zou u de Pallieterkes van in het begin kunnen laten zien, ten tijde van Bruno
De Winter. Dat zag er helemaal anders uit,
qua opmaak maar ook inhoudelijk. Onder
Jan Nuyts werd het blad zeker radicaler
op Vlaams vlak. En de laatste jaren heb ik
ook gemerkt dat het minder satirisch is geworden. Maar los daarvan denk ik dat de
grote lijnen en het opzet van het begin wel
bewaard zijn gebleven. Wij willen de luis
in de pels van de politiek zijn. Vaak hard,
soms met een knipoog.
Zit er na 65 jaar niet wat sleet op de formule?
We denken daar over na. Ik weet niet of

u de meest recente nummers gezien hebt.
Maar ook in vergelijking met zes maanden
geleden is er wat verandering merkbaar. Ik
geef toe, met heel kleine stapjes. We zitten nu eenmaal met een zeer trouw publiek
dat niet meteen van grote veranderingen
houdt.
Jullie publiek is conservatiever dan de
redactie?
Ja, dat is zo. Sommigen zien ook overal
staatsgrepen of complotten. ‘Ha, ’t is nu
een nieuwe’, het gaat veranderen, het
wordt een ‘mannekesblad’. Vaak ziet men
een afzwakking van onze lijn of standpuntten, ook als die er niet zijn. Maar wees gerust: we gaan onze boodschap zeker niet
afstemmen op het grote publiek.
Is een blad als ’t Pallieterke nog nodig?
Absoluut. Omdat we in de media niks anders meer hebben. Toch niks in de strekking van het Pallieterke. De laatste 20 jaar
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Vraaggesprek

is alles verdwenen. De Vlaamse stemmen
in Gazet van Antwerpen en De Standaard
zijn weg. Weggezuiverd of opgestapt. Het
Pallieterke is het enige wat overblijft.
Hoeveel lezers hebben jullie wekelijks?

Ach, we liggen daar niet wakker van. Ik
lees het Pallieterke nu al zes maanden heel
intensief en vraag mij af wat daar ‘extreemrechts’ aan is. Natúúrlijk zijn we niet
links, dat is duidelijk. Maar het conservatieve, extreem-katholieke vind je niet meer
terug. De tijden zijn veranderd.

(Lachend) Dat is het grootste geheim van
Vlaanderen. Ik zeg altijd: ‘het kan meer
en het kan altijd beter.’ Ik noem geen na- Als de rest van de pers links is, ben je
men, maar ik kan alleen vaststellen dat natuurlijk al snel extreem-rechts…
heel wat Vlaams Belang-madatarissen en
(bestuurs-)leden geen abon’t Pallieterke is Ja, dat klopt. Wij hebben
nement hebben. Ik vraag me
heel lang de perceptie geniet het blad had een ‘Vlaams Belangdan dikwijls af waar zij hun
achtergrondinformatie halen.
van het Vlaams blad’ te zijn. Waarom? Omdat wij de enige zijn waar
Belang of de N-VA. jullie nog aan bod komen of
Is een blad als ’t Pallieterke
af en toe zelfs een forum krijgen. Maar ik
op termijn wel leefbaar?
wil die perceptie wel veranderen. Wat mij
We zijn al 65 jaar leefbaar. Ik heb geen gla- betreft zijn niet alleen de kiezers van het
zen bol, maar kom binnen vijf jaar nog eens Vlaams Belang, maar ook die van de N-VA
terug. Dan zullen we zien of het leefbaar een leespubliek. Wij worden trouwens ook
was. Maar voor het ogenblik weten we ons gelezen in CD&V-kringen, of bij de VLD
goed te handhaven. We zitten zelfs terug in of op het stadhuis van Antwerpen… Wij
de lift. En we investeren in vernieuwing en komen vaak bij mensen terecht waarvan je
verjonging, én in nieuwe media. Dat moet het niet zou denken.
ook wel.
Het Vlaams-nationalisme is de domiHet Pallieterke blijft een buitenbeentje nante factor geworden in het politieke
in de pers. ‘Extreemrechts’, ‘ranzig’, landschap, maar het is wellicht nog
zeggen sommigen. Wat vinden jullie van nooit zo verdeeld geweest. In welke mate
ondervinden jullie hinder van die tweedie etiketten?

“
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spalt tussen Vlaams Belang en N-VA?

de realiteit. We kunnen de politieke evolutie moeilijk ontkennen. Maar ik kan jullie
gerust stellen. We leveren soms kritiek op
het Vlaams Belang, maar ook op de N-VA
hoor. We dragen er zorg voor dat beide partijen evenwichtig aan bod komen en dat we
ze even kritisch aanpakken. Zolang we uit
beide hoeken wel eens het verwijt krijgen:
‘je bent te veel pro Vlaams Belang’ of ‘te
veel pro N-VA’, zitten we nog goed, denk
ik.

Het grootste abonnementenverlies dateert
van ’76-’77-’78, in de nasleep van het Egmontpact. ’t Pallieterke heeft toen duidelijk anti-Egmont gekozen en dat heeft ons
heel wat abonnees gekost. Voor een aantal
N-VA’ers die uit de VU komen, is dat nog
altijd een reden om ’t Pallieterke niet te lezen. Nadien is er dan nog een probleem bijgekomen: na ‘Zwarte Zondag’ kwam er het
cordon sanitaire. We zijn nu 20 jaar verder
en kunnen alleen maar vastDe collaboratie Als we de politieke situatie nuchter bekijken, moestellen dat het cordon heel
van de ten we vaststellen dat de
de Vlaamse Beweging heeft
meegesleurd. Al wat Vlaams
‘intellectuele participatiestrategie van
de N-VA ook nog niet veel
is, is verdacht. En al wie zich
niet openlijk distantieert van elite’ is onbegrijpelijk. heeft opgeleverd. Waar
het Vlaams Belang is verdacht. Dus is ook staan jullie in de keuze tussen het ‘par’t Pallieterke uitermate verdachte lectuur. ticipationisme’ (N-VA) aan de ene kant
Terwijl we er eerder naar streven om een en de principiële afwijzing (Vlaams Belang) van Belgische onderhandelingen
forum aan te bieden tussen beide partijen.
en staatshervormingen aan de andere
Het Pallieterke heeft heel lang de stem- kant?
pel gedragen van ‘spreekbuis van het
Vlaams Blok/Vlaams Belang’. Gaat de Veel valt daar op dit ogenblik niet over te
sympathie vandaag niet eerder uit naar zeggen. Grote toegevingen zijn er nog niet
gedaan. Er wordt hier en daar wel wat gede N-VA?
fluisterd, maar er is nog niks officieel. Er is
Tja, dat krijg je natuurlijk als je lange tijd voorals nog geen regering en de Franstalide perceptie hebt het blad te zijn van één gen beginnen te beseffen dat er iets schort.
partij. Als je daar dan wat van afwijkt…
Er zijn nu twee Vlaamse partijen, dat is Hoe kijken jullie aan tegen de regime-

“
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Vraaggesprek

crisis en de golf van neo-belgicisme bij
de zogenaamde ‘culturele elite’, artiesten, BV’s?

Inderdaad. Volgens een berekening van
Le Soir zitten we vandaag op 61 zetels in
het Vlaams Parlement. 61 op 124. Met één
zetel meer kan je de zaak blokkeren en
met twee zetels meer heb je bij wijze van
spreken een ‘Schots parlement’ dat voor
de onafhankelijkheid kiest. Het kan, maar
dan moeten N-VA en Vlaams Belang samenwerken en ik weet niet of dat lukt. Dat
wil ik nog zien. Maar theoretisch kan het
wel…

Dat is voer voor satire natuurlijk. Maar die
collaboratie van de ‘Vlaamse intellectuele
elite’ met de andere kant is onbegrijpelijk.
Dat zie je alleen in Vlaanderen. Ik ken geen
Waal die het opneemt voor ons. In Vlaanderen is de situatie heel anders. Kijk maar
naar De Standaard, dat wordt echt gênant.
Die zitten nu helemáál in
We moeten de
het Belgische, anti-Vlaamse
Franstaligen
kamp.
Verdampt België vanzelf?
Of zullen we er ook wat
moeten voor doen?

“

Hoe lang geeft u België nog? Maken wij de
Vlaamse onafhankelijkheid nog mee?

het leven zuur
maken.Tot ze het zelf
aftrappen. Ik vrees dat België nog wel

Ik ga het eens heel cru zeggen: als België verdampt, dan is het niet dankzij de
Vlaamse Beweging, het Vlaams Belang
of de N-VA. België zal barsten door de
halsstarrigheid van de francofonen. Niét
door de halsstarrigheid van de Vlamingen.
Want, laten we eerlijk zijn, daarvoor is de
macht van de Vlaamse Beweging veel te
klein.
Maar dat is toch een bizarre situatie. De
Vl-partijen halen vandaag in de peilingen 45%...

een tijd zal meegaan. Ik ben
niet zo optimistisch als vele anderen. Het
zal in elk geval geen Vlaamse revolutie
zijn. Het zullen de Franstaligen zijn die
de boel uiteindelijk opblazen, die op zeker
moment gaan zeggen: jullie willen te veel
en dan hoeft het voor ons niet meer. Aan
Franstalige kant is men volop bezig met
scenario’s voor een ‘plan B’ (Wallo-Brux).
Aan Vlaamse kant staat daar weinig of
niks tegenover. En we hebben de neiging
om onze tegenstanders te onderschatten.
De vakbonden, het hof, de adel, het VBO,
de gehele linkerzijde, zullen België met
hand en tand blijven verdedigen. En dan
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“

Het Schotse
parlement kiest voor
onafhankelijkheid.
Wat moeten we dan
Waarop wacht het Vlaams
doen?
Parlement?
spreek ik nog niet over Europa, waarvan we ook geen
steun moeten verwachten.

Ik denk dat de enige strategie die werkt, is: de Franstaligen het leven zuur maken! Letterlijk en figuurlijk.
Ze zodanig ‘ambeteren en koeioneren’ dat

ze het zelf aftrappen. We
moeten ze elke dag opnieuw duidelijk maken
dat we ze beu zijn. En
elke breuklijn die opduikt
in de verf zetten en vergroten. De barsten zijn er,
we moeten er alleen elke
keer opnieuw een wig in drijven. Tot de
boel eindelijk uit elkaar spat!
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Uit de parlementen

Vlaams
stookoliefonds

herinneren aan haar eigen
beloftes.

hebben opgelopen van
minstens drie jaar.

Al jaren pleit het Vlaams
Belang voor de oprichting
van een Vlaams stookoliefonds, dat gezinnen die
worden geconfronteerd
met bodemverontreiniging
door lekkende stookolietanks - die niet gedekt
wordt door verzekeringsmaatschappijen - ﬁnancieel moet bijstaan bij de
verplichte sanering van hun
grond. Hoewel de Vlaamse
regering de oprichting
van een dergelijk fonds
beloofde, is er nog steeds
niets van in huis gekomen.
Uit vragen van Vlaams
Parlementslid Marleen
van den Eynde is gebleken dat
de nabije
toekomst
evenmin
beterschap zal
brengen,
aangezien men na een
zoveelste overleg beslist
heeft een werkgroep op te
starten om te onderhandelen over een regionaal
stookoliefonds. Het Vlaams
Belang blijft de thematiek
in ieder geval op de voet
volgen en zal niet nalaten
de Vlaamse regering te

Uitbreiding DNAwetgeving

Export
kinderbijslag

Recent deden speurders
en forensische experts
opnieuw een oproep om
de DNA-gegevensbank
van veroordeelde criminelen uit te breiden. De
huidige wetgeving is veel te
beperkt. Zo komt slechts
een klein aantal veroordeelden in aanmerking om
in de DNA-gegevensbank
opgenomen te worden.
Het Vlaams Belang diende
daarom reeds in 2005 een
wetsvoorstel in tot uitbreiding van de regeling van de
verplichte DNA-afname bij
bepaalde groepen van veroordeelden. Kamerlid Filip
De Man heeft ons voorstel nu
opnieuw
ingediend.
Wij willen
onder
meer
dat de
lijst van misdrijven waarvoor DNA-afname nu in
aanmerking komt, drastisch
uitgebreid wordt. Daarnaast moet DNA-afname
altijd verplicht zijn bij
personen die een celstraf

Filip Dewinter kwam te
weten dat het bedrag dat
niet-Belgen ontvangen
voor kinderen die in het
buitenland verblijven in
2010 een nieuw record
bereikte. In totaal ging het
vorig jaar om een bedrag
van 59.083.536 euro, een
stijging met net geen 10
procent tegenover 2009.
Om te vermijden dat
een dubbele kinderbijslag
wordt uitgekeerd, stuurt
Nederland reeds enige tijd
een eigen controle-orgaan
naar betreffende landen
om na te gaan of de kinderbijslag aan ouders van
in het buitenland verblijvende kinderen gewettigd
is. In het nieuwe regeer- en
gedoogakkoord heeft de
Nederlandse regering
zich bovendien voorgenomen te streven naar een
stopzetting van de export
van sociale voorzieningen.
In eerste instantie zouden,
via de invoering van het
zogenaamde woonlandbeginsel, de kinderbijslag,
arbeidsongeschiktheids- en
nabestaandenuitkeringen
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worden aangepast aan
het welvaartsniveau in de
betrokken landen. Naar
aanleiding van het bekend
raken van de nieuwste
cijfers, pleit het Vlaams Belang er alvast voor om het
Nederlandse voorbeeld te
volgen.

Gedetineerde
vreemdelingen
In de Senaat peilde Bart
Laeremans naar de
samenstelling van de
Belgische
gevangenispopulatie,
die zoals
bekend bevolkt worden
door een meerderheid
aan vreemdelingen en
personen van vreemde
origine. De meest recente
cijfers tonen aan dat deze
evolutie zich doorzet.
Terwijl de gevangenisbevolking vorig jaar voor 42,5
procent uit vreemdelingen
bestond, is dat aandeel
nu al opgelopen tot 44,4
procent. ‘Nieuwe Belgen’
zijn hierin niet inbegrepen,
waardoor het totale aantal
allochtonen achter de
tralies veel hoger ligt dan
bovenstaande cijfers doen

vermoeden. Daarenboven
heeft één op acht gevangen
geen vaste verblijfplaats,
wat betekent dat ze illegaal
of tijdelijk in het land verblijven. De fout ligt bij het
beleid: hoewel de regering
in 2004 aankondigde dat
niet-Belgische gedetineerden verplicht zouden
kunnen worden hun straf
in eigen land uit te zitten,
gebeurde dat tot op heden
nauwelijks of niet.

Kloof groeit
De Bijzondere Commissie
Beleidsuitdagingen en
Begrotingsmiddelen voor
een Duurzame Europese
Unie na 2013 heeft onlangs
voorgesteld om het budget
van de Europese Unie met
5 procent te verhogen. De
Vlaams Belang-delegatie in
het Europees Parlement
toonde zich verbolgen
over dit voorstel. Zoals
Europarlementslid Philip
Claeys stelde, is het onaanvaardbaar dat Europa nog
meer geld wil uitgeven op
een moment dat overal
bespaard moet worden en
dat iedereen de buikriem moet aanhalen. “De
Europese Unie zou het
goede voorbeeld moeten
geven door een grote

besparingsoperatie op het
getouw te zetten”, aldus
Claeys. “Dat kan onder
meer door geldverslindende praktijken als de maandelijkse verhuis van het
Europees Parlement van
Brussel naar Straatsburg af
te schaffen, wat een besparing van 200 miljoen euro
per jaar zou betekenen.”
Indien Europa weigert de
tering naar de nering te
zetten, zal de reusachtige
kloof tussen de burgers
en het Europese establishment enkel toenemen.

Regering faalt
Het gaat niet goed met de
Vlaamse regering. Heel wat
belangrijke dossiers zoals
de opvolging van de BAM
door de nv Liefkenshoektunnel, de toekomstige
actieradius van de VRT,
het industrieel beleid van
de Vlaamse regering, de
subsidies in de domeinen
Energie en Wonen, maken telkens opnieuw het
voorwerp uit van openlijk
geruzie tussen de Vlaamse
meerderheidspartijen. Een
actualiteitsdebat over de
talloze incidenten en het
gebrek aan cohesie in de
regering werd echter niet
toegestaan. “Ik begrijp dat
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Uit de parlementen
het onaangenaam is om te
moeten debatteren over
het eigen falen, over de
ruzies binnen de meerderheid en alles wat erbij
hoort, maar het is natuurlijk surrealistisch dat het
debat in alle openheid en
alle heftigheid in de media
wordt gevoerd, maar niet
waar dat zou moeten, in
het parlement”, richtte Filip
Dewinter zich tot Parlementsvoorzitter Peumans.
De talloze incidenten
wegen intussen ook op
het wetgevend werk van
de regering. Tijdens het
parlementaire jaar 20092010 werden er bijna geen
decreten ingediend. Van
inhoudelijk gestoffeerde
ontwerpen van decreet is
vooralsnog minder sprake
dan vorig jaar. Intussen blijft
het wachten op de beloofde Vlaamse hospitalisatieverzekering, de Vlaamse
gezinsbijslag en het terugdringen van de wachtlijsten
in de gehandicaptenzorg,
allemaal grote plannen van
de Vlaamse regering…

voorstel
van resolutie de
aandacht
op de
problematiek inzake
het Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS). Ze
wees onder meer op de
negatieve evaluatie die de
referentiecentra hebben
gekregen en citeerde uit
heel wat getuigenissen van
CVS-patiënten die door
een snelle diagnose en
juiste behandeling opnieuw
een normaal leven kunnen leiden. Rita De Bont
hamerde erop dat rond
dit thema geen politieke
spelletjes gespeeld mogen
worden, maar dat de commissieleden hun verantwoordelijkheid dienen te
nemen ten opzichte van
CVS-patiënten. Tot onze
tevredenheid besloot de
commissie om een grondig
onderzoek te voeren en
in het najaar zelfs een
rondetafel over CVS te
organiseren.

Chronische
vermoeidheid

Criminelen
onbestraft

In de Kamercommissie
Volksgezondheid vestigde
Rita De Bont via een

De veiligheid op en rond
het openbaar vervoer in
Brussel is niet gewoon

problematisch, maar intussen ronduit dramatisch
te noemen. Op een jaar
tijd moesten de MIVBveiligheidsdiensten liefst
dubbel zo vaak tussenkomen bij gevallen van fysieke
agressie. Het Vlaams Belang
pleit al langer dan vandaag
voor meer veiligheid op
het openbaar vervoer. Zo
wil onze partij onder meer
dat de MIVB zich burgerlijke partij stelt bij iedere
vorm van geweld, agressie
of vandalisme. Uit cijfers
die Brussels Parlementslid
Dominiek Lootens
opvroeg,
blijkt echter dat de
Brusselse
vervoersmaatschappij
dit amper doet. In 2010
stelde de MIVB zich slechts
burgerlijke partij voor
48 procent van de gevallen van fysieke agressie, 7
procent van de gevallen
van verbale agressie en
6 procent van de gevallen van vandalisme. Het
is betreurenswaardig dat
de MIVB zo laks optreedt
tegen geweld en vandalisme en dat op die manier
criminelen het gevoel krijgen dat ze ongestraft hun
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wandaden mogen begaan.

Etnisch
geïnspireerde rellen
Toen allochtone jongeren
voor de zoveelste keer rel
schopten in Antwerpen
- ditmaal na een voetbalwedstrijd tussen Marokko
en Algerije - sprak men in
politiekcorrecte kringen
over ‘voetbalrellen’. Filip
Dewinter wees minister
van Inburgering Bourgeois
(N-VA) erop dat de rellen
helemaal niets met voetbal
te maken hebben, maar
etnisch geïnspireerd zijn
en te wijten aan de slechte
inburgering van een aanzienlijk gedeelte van de
allochtone bevolking. Deze
groep allochtonen verzet
zich tegen elke vorm van
gezag, onder meer door
het belagen van Lijnbussen, ambulances en de
ordediensten. De N-VAminister weigerde echter
de realiteit onder ogen te
zien en verandert zijn inburgeringsbeleid niet. Filip
Dewinter gaf Bourgeois
dan ook een ﬂinke veeg
uit de pan: “Het feit dat
uw inburgeringsbeleid niet
voldoende kordaat is, niet
voldoende efﬁciënt is, geeft

aanleiding tot dit soort van
incidenten. U bent mee
verantwoordelijk.”

Republikeins?
In het Vlaams Parlement
diende Wim Wienen een
voorstel van
decreet
in dat een
belangrijke
wijziging
zou aanbrengen aan het decreet
tot bescherming van de
namen van de openbare
wegen en pleinen.Vandaag
kunnen enkel overledenen
een straat, plein of laan
naar zich genoemd krijgen.
Voor de leden van de
koninklijke familie geldt dit
echter niet. Zij kunnen ook
bij leven hun naam aan een
straat, plein of laan verbinden. Wij vinden het dan
ook niet meer dan terecht
dat die uitzondering wordt
weggewerkt teneinde de
leden van de koninklijke
familie gelijk te stellen
met de gewone burgers.
De behandeling van het
voorstel van decreet werd
echter niet gesteund, ook
niet door de zelfverklaarde
‘republikeinse’ N-VA...

Vlaanderen betaalt
De redding van Griekenland is een peperdure
zaak geworden waar de
Vlaamse belastingbetaler
ﬂink aan moet bijdragen.
Uit een berekening van de
Europese fractie van het
Vlaams Belang is gebleken
dat elke Vlaming jaarlijks
278 euro aan Griekenland
betaalt, waarmee de Vlamingen de vierde plaats in
de rangschikking innemen.
Samen met het bedrag van
286 euro dat jaarlijks naar
de EU gaat en wellicht
minstens 250 euro voor
de redding van de euro in
Ierland en Portugal, brengt
dit de totale, jaarlijkse
Europese transfer voor
elke Vlaming op bijna 1.000
euro per jaar. “De Vlaming
is vandaag dus een melkkoe geworden voor Wallonië, de Europese Unie en
de zwakke broertjes van
de eurozone”, aldus Frank
Vanhecke en Philip Claeys.
“Een uittreding uit de
eurozone van landen die
door volgehouden wanbeleid de euro in gevaar
brengen, mag dan ook geen
taboe meer zijn.”
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Vlaams Belang in actie

Geen supermoskee in Lier
Op 5 juni betoogden ruim 700 leden en
sympathisanten van het Vlaams Belang
tegen de bouw van een megamoskee in
Lier. Het islamitische gebedshuis zou een
capaciteit van meer dan 600 personen
hebben en een minaret van meer dan 13
meter hoog. Daarnaast zou ook een ‘cultureel centrum’ worden opgetrokken, met
onder meer een grote zaal voor vrouwenbijeenkomsten, besnijdenissen, uitvaarten
en vergaderingen van de vele vzw’s.
Liers fractieleider Jan Mortelmans
dankte bij de aanvang van de manifestatie de betogers voor hun grote opkomst
en wees erop dat deze kwestie niet alleen
gaat om stedenbouwkundige bezwaren,
overlast en andere praktische beslomme-

ringen: “De bouw van zo’n supermoskee
is immers ook een politiek statement, een
uiting van niet-integratie en staat symbool
voor de islamisering van onze steden.”
Na het welkomstwoord van Mortelmans
trokken de betogers van op het stationsplein naar de Donk, waar de bouw van de
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supermoskee gepland is. In haar toespraak
ging senator Anke Van dermeersch in het
bijzonder in op de positie van de vrouw in
de islam en riep zij op de Westerse vrijheden en verworvenheden ter zake te vrijwaren.

No pasaran
Filip Dewinter begon zijn toespraak met
de slogan die de bekende Turkse krant
Hürriyet elke dag naast haar naam afdrukt: “Türkiye Türklerindir”, wat zoveel
betekent als “Turkije aan de Turken.”
“Precies daarom zijn wij hier vandaag
bijeen”, zo stelde Dewinter: “Turkije aan
de Turken en... Vlaanderen aan de Vlamingen!” Hij wees erop dat de geplande
moskee in Lier, net als veertig andere in
Vlaanderen, wordt gefinancierd en georganiseerd door de Turkse staat, die de integratie van de Turkse immigranten in de
Europese samenleving actief tegenwerkt.
De bouw van almaar nieuwe mos-

keeën kadert in deze bewuste politiek van
de Turkse overheid. Dewinter citeerde in
dit verband de Turkse premier Erdogan,
die ooit zélf verklaarde: “De minaretten
zijn onze bajonetten, de moskeeën zijn
onze kazernes, de koepels zijn onze helmen en de gelovigen onze soldaten.” Het
antwoord van het Vlaams Belang aan Erdogan en de zijnen, is duidelijk: “Burada,
hiçbir cami - Hier geen moskee.” En voor
het overige: Erdogan, no pasaran!
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Zakmes

Gespeelde
verontwaardiging
Enkele Franstalige politici
hebben opnieuw aangekondigd een procedure op te starten om het Vlaams Belang financieel droog te leggen. Ze
beschuldigen onze partij van
het ‘aanzetten tot geweld’. Reden? Een gadget dat onze partij gratis verspreidt en dat onder meer een mesje bevat, met
een ontzagwekkende grootte
van vier centimeter...

partijen met kalasjnikovs in de hoofdstad
vorig jaar afdeed als ‘faits divers’.
Met hun houding zetten dergelijke figuren
de wereld op zijn kop. Het zijn immers de
Franstalige burgemeesters die ervoor verantwoordelijk zijn dat bepaalde buurten in
Brussel verworden zijn tot ‘no go’-zones,
waar je als agent of autochtoon beter geen
voet zet. Een zoveelste strafklacht zal ons
echter niet uit ons lood slaan. Wij zullen
de beleidsmakers op hun verantwoordelijkheden blijven wijzen en vasthouden
aan ons pleidooi voor een kordaat veiligheids- en immigratiebeleid.

M

ocht de situatie niet zo triest zijn,
we zouden er eens goed mee lachen. De bittere realiteit is echter dat bepaalde partijen geen enkele kans
onbenut laten om een ware heksenjacht te
voeren op het Vlaams Belang. Bovendien
houden net die partijen al jarenlang een
ultralaks criminaliteitsbeleid in stand.

‘Faits divers’
Eén van de Franstaligen die zich ‘verontwaardigd’ heeft getoond, is niemand minder dan Freddy Thielemans. De hypocrisie
van de Brusselse PS-burgemeester kent
blijkbaar geen grenzen, aangezien het uitgerekend Thielemans was die de schiet-
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

H

Een drug te ver

et Liberaal Studentenverbond (LVSV) bepleitte in de media de wereldwijde legalisering van softdrugs. De liberale
studenten vragen dat België, “als belangrijk transitland in
het transport van drugs”, daarbij een politieke voortrekkersrol
zou spelen... Blijkbaar zijn deze jongeren te “stoned” om stil te
staan bij het feit dat softdrugs voor heel wat gebruikers een
opstapje zijn naar zwaarder spul.

Voor alle
informatie kan u
steeds
terecht bij het
nationaal
secretariaat
van VBJ
Madouplein 8/6

Onderzoekscijfers staven deze ‘stepping stone’-theorie en geven
aan dat occasionele cannabisgebruikers drie keer meer kans
maken om harddrugs te gebruiken vóór ze twintig zijn. Wie
op jonge leeftijd op wekelijkse basis een jointje rookt, heeft als
volwassene zelfs twintig keer meer kans om hard drugs uit te
testen of er verslaafd aan te geraken.

1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Door het gevoerde gedoogbeleid is ondertussen het taboe op
cannabis volledig verdwenen en stijgt het gebruik. Meer dan
één op vier jongeren gebruikt het, tot tien keer per week. Dit
is een verdubbeling in twee jaar tijd. Ook nieuwe partydrugs en
vooral cocaïne zijn aan een opmars bezig. Maar liefst één op de
zes jongeren kruipt onder invloed van drugs achter het stuur...
Drugs zijn gevaarlijk en ondermijnen de volksgezondheid. Bovendien leiden ze heel vaak tot maatschappelijke overlast en criminaliteit. VBJ voert dan ook regelmatig prikacties tegen druggebruik. Na de succesvolle vormingsavonden over de gevaren
van drugs steken we nu weer een tandje bij. Met een nieuwe
anti-drugcampagne onder de slogan “een drug
te ver” zullen we vanaf september onder meer
aan schoolpoorten en fuifzalen pleiten voor een
kordate aanpak en onze leeftijdgenoten wijzen
op de gevaren en de gevolgen van drugs.

Barbara Pas,
Voorzitter VBJ
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Vlaams Belang Jongeren

“Het Vlaams Belang
heeft het voordeel van
de duidelijkheid.”
Op 11 juli werd het nationale VBJ-bestuur uitgebreid met een extra bestuurslid: Tom Van Grieken. Tom is sinds 2006 gemeenteraadslid in Mortsel, maar is vooral gekend als nationaal voorzitter
van de Nationalistische StudentenVereniging (NSV!). We hadden
een gesprek met hem.
Waarom heb je net nu deze stap gezet?
In de eerste plaats omdat ik mijn NSV!fakkel heb doorgegeven en ik geloof dat de
rol van partijpolitiek in de Vlaamse Beweging vaak wordt onderschat. Het Vlaams
Belang is de enige partij die de juiste analyse maakt over diverse maatschappelijke
thema’s en ze ook principieel verdedigt.
Dertig jaar geleden maakte het Vlaams Belang de analyse dat het Belgische verhaal
ten einde is en dat onderhandelen geen zin
meer heeft. Hoe langer de N-VA er nu niet
in slaagt om hun nieuw België te onderhandelen, hoe meer De Wever het Vlaams
Belang indirect gelijk geeft. Jongeren die
hoopten op de grote omwenteling door te
stemmen op de N-VA zijn eraan voor de
moeite.
De NSV! heeft toch ook N-VA’ers in zijn
rangen. Denken zij er ook zo over?
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Merkwaardig genoeg niet hé. (lacht) Al
begrijp ik hen niet. Voor de NSV! zijn
enkele zaken glashelder. Geen prijs voor
de splitsing van BHV. De N-VA steekt de
splitsing in een grote staatshervorming
van geven en toegeven. Geen toetreding
van Turkije tot de EU. De N-VA behoort
in het Europees Parlement tot een fractie
die pleit voor de toetreding. NSV! Verzet
zich tegen ‘snel Belg’-wetten en naturalisaties. De N-VA keurde het principe van
de regularisaties goed en een groot aantal
naturalisaties. Het Vlaams Belang heeft op
z’n minst het voordeel van de duidelijk-

heid. Like it or leave it.
Heb je dan niets aan te merken op onze
partij?
(Grijnst) Natuurlijk wel. Persoonlijk voel
ik weinig voor het ‘islam bashen’ en breek
me de mond niet open over het te pas en
te onpas innemen van buitenlandse standpunten. De prioriteit van het Vlaams Belang moet bij ons eigen volk liggen.
Wat wil je bereiken binnen VBJ?
VBJ moet weer de speerpunt van het
Vlaams Belang worden. VBJ moet weer
de speerpunt van het Vlaams Belang worden. Via acties en vorming moet VBJ zich
ontwikkelen tot de gemotiveerde voorhoede van onze partij, die geen angst heeft om
tegen de stroom in te roeien. De bron vind
je trouwens enkel door tegen de stroom
in te zwemmen. Ik vind alvast dat VBJ de
juiste weg heeft ingeslagen.
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dwars door VLAANDEREN
VBJ voert actie met
Ronde van België

VBJ voerde samen met de Buggenhoutse afdeling van het Vlaams Belang actie
langs het parkoers van de Ronde van
België. De militanten deelden aan de
toeschouwers enkele tientallen leeuwenvlaggen en meer dan 500 papieren
leeuwenvlaggetjes uit. In de buurt van
de aankomst ontvouwden de actievoerders een spandoek met daarop een
spotprent van cartoonist Fré. “Met deze
actie wilden we niet alleen het Vlaamse
karakter van Buggenhout benadrukken
en de Ronde van België op een aangename manier vervlaamsen, maar ook nog
eens de aandacht vestigen op de totale
politieke impasse”, klonk het bij de actievoerders. Al kunnen er vragen rijzen
bij de houding van de organisatoren. In
een poging de vreedzame actie in de

kiem te smoren, maakten zij gewag van
een verbod op de leeuwenvlag langs
het parcours om deze niet in beeld te
moeten brengen. Dit zou, aldus een van
de organisatoren, een gevolg zijn van
de overeenkomst tussen Sporza en de
organisatoren van de Ronde van België. Zonder meer onaanvaardbaar dat
de VRT als ofﬁciële openbare omroep
van de Vlaamse Gemeenschap, die met
Vlaams belastinggeld wordt geﬁnancierd,
zou proberen het ofﬁciële symbool van
diezelfde Vlaamse Gemeenschap te censureren!
VBJ behaalt beker op
voetbaltornooi

De VBJ’ers van Gent-Eeklo namen deel
aan een voetbaltornooi uit de regio. De
jongeren wisten zelfs een beker in de
wacht te slepen, zij het dan die van spor-
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tiviteit. In de eindrangschikking ging het hen
naar verluidt net iets
minder voor de wind.
Maar niet getreurd,
de aanhouder wint!

becuemateriaal van stal. Eerder dit jaar
was er een kroegentocht met Filip Dewinter. Ditmaal werd voorzien in een
stevige maaltijd, al kon ook nu een frisse
pint niet achterwege blijven.
Bowling VBJ Westhoek

Uitdeelacties in Halle en Vilvoorde

In de regio Halle en Vilvoorde organiseerde VBJ uitdeelacties aan enkele
scholen. Na Grimbergen volgden ook
scholen uit Halle. De VBJ’ers uit de regio
streken eerder ook al neer in Vilvoorde,
waar ze naar
aanleiding van
een steekpartij in het KTA
campagne
voerden
voor het
recht op
veilig onderwijs.

In de Westhoek organiseerde VBJ een
allereerste bowlingavond. Zowat 30
deelnemers tekenden present, waarbij
de jongste deelnemers het als ‘junioren’
opnamen tegen de wat oudere ‘senioren’. Winnaar werd VBJ’er Jurgen Vandamme, die het avondje vol amusement
met de hoogste score wist af te ronden.
VBJ regio Westhoek liet alvast weten dat
een volgende activiteit zeker niet lang
op zich zal laten wachten.

Barbecue in Mortsel

Door de ietwat zachtere temperaturen haalde VBJ Mortsel het bar-
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Partijfinanciering

Vrije meningsuiting
overwint
Op 15 juni 2011 viel met een
arrest van de Raad van State
het doek over de gevaarlijke
aanval van de Franstalige partijen en de SP.a op onze werkingsmiddelen. Het Vlaams
Belang ging vrijuit, een belangrijke overwinning voor de
vrije meningsuiting.

veroordeling in Gent) maar ook een wet
om partijen hun geld te ontnemen wegens
‘foute’ ideeën.

C

Veiligheidsmeeting

D&V’er Stefaan de Clerck is niet
in staat misdadigers te straffen, de
vrije meningsuiting bestrijden kan
hij wel. Onder zijn voorzitterschap werkte
een werkgroep in de jaren ‘90 antidemocratische wetgeving uit om het toenmalige Vlaams Blok te treffen: een snelle
procedure tegen zogezegd ‘racistische’
misdrijven (die leidde tot de schandelijke

In een normaal land mag een partij geld
inzamelen bij burgers of bedrijven, maar
vanwege het Agusta-gesjoemel van SP.a
mag een partij in België dat niet. Een partij die zonder overheidsdotatie aan een
kiescampagne moet beginnen, moet de
race dus lopen met de schoenen aan elkaar
gebonden - precies wat De Clerck en co
voor ons voor ogen hadden.

De toespraken van Filip Dewinter en Gerolf Annemans tijdens een veiligheidsmeeting op 11 april 2006 in Antwerpen
waren de aanleiding om de aanval op de
vrije meningsuiting te starten. Dewinter had terecht opgeroepen ‘de angst van
kamp te laten veranderen, van de slachtoffers naar de daders’, en Annemans had
zowaar vastgesteld dat op tramlijnen door
sommige Antwerpse buurten meer vrouwen met dan zonder hoofddoek te zien
zijn. Dat was voor de Franstalige partijen
en SP.a genoeg voor een aanklacht...
Onze partij nam de handschoen op met
een team advocaten (Reinhold Tournicourt, Luc Deceuninck en Bart Siffert),
samen met senator Jurgen Ceder, Rob
Verreycken, Marc Joris en Stijn Calle.
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Het werd een lange, volgehouden strijd
met protestacties, (succesvolle) wrakingen van rechters, de opgemerkte eis om
het lidmaatschap van rechters van de irreguliere Loges te onderzoeken, en een tussenprocedure bij het Grondwettelijk Hof.

Vlaams Belang vrijuit
Het arrest herinnert eerst aan de succesvolle wraking van twee Franstalige rechters wegens hun anti-Vlaams
Belang-opstelling. Uit het arrest
blijken nog drie andere Franstalige rechters op vraag van
het Vlaams Belang verwijderd
te zijn omdat ze mee advies
gaven over de wet die nu werd
toegepast. Vervolgens herinnert de
Raad aan de rechtspraak inzake
vrije meningsuiting, die (mede
door het Vlaams Belang) werd
uitgelokt: vrije meningsuiting
geldt ook voor meningen die
schokken, verontrusten of
kwetsen, en alleen het
daadwerkelijk aanzetten tot het overtreden van geldende rechtsnormen
die ‘essentieel’
zijn voor de democratie
kan
aanleiding geven
tot beteugeling.
Verder wordt over de
toespraken van Dewinter en Annemans juridisch niet-relevant gezegd:
‘Scherp en polemisch, getuigen

allerminst van grote zin voor subtiliteit en
nuance, als zodanig kunnen ze een animositeit tussen sommige segmenten van de
samenleving voeden en op termijn bijdragen aan een polarisatie en een
klimaat van onverdraagzaamheid’. De politicus die dus een
probleem signaleert zou er
ook de oorzaak van zijn - de
klassieke politiekcorrecte onzin. Maar
wellicht is die passage alleen pasmunt
om de Franstaligen
te paaien, want
de Raad van State
schrijft verder ‘dat
er in de schoot van de
Raad van State geen meerderheid is om de uitlatingen
te beschouwen als schending
van de essentiële beginselen
van de democratie’. Bijgevolg gaat het Vlaams Belang
vrijuit.
Dat is niet alleen een gevoelige nederlaag voor de Franstaligen en hun handlangers van
de SP.a; het is bovendien naar
Belgisch recht vrijwel ongezien
dat de Raad van State zelf spreekt
over ‘geen meerderheid’. We
mogen dus vermoeden dat vooral
de Franstaligen voor, en vooral de
Vlamingen tegen een veroordeling
waren; En zo heeft onze partij niet
alleen de vrije meningsuiting een
dienst bewezen, maar ook ten overvloede aangetoond dat Vlamingen en
Walen het in dit land over niets
meer eens zijn...
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Dossier

www.vlaamsbelang.org/dossier

Vergeten en vergeven?
Een nieuw wetsvoorstel van
Bart Laeremans heeft de politieke discussie over collaboratie en repressie weer doen
oplaaien. Het netelige dossier
maakt - 65 jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog
- nog steeds verhitte emoties
los en zorgt voor zware verdeeldheid tussen Vlamingen
en Franstaligen.

V

oor de meesten komt een officiele amnestiemaatregel sowieso te
laat. De generatie die actief in de
collaboratie stapte - in de ijdele hoop dat
de Duitse bezetter Vlaanderen zou geven
wat het binnen België nooit had gekregen - en daar in de repressie een zware
prijs voor betaalde, is intussen vrijwel
uitgestorven. De weinigen die nog overblijven en de nabestaanden zitten er niet
op te wachten en willen ook vaak geen
amnestie van de Belgische staat. De vaak
mensonwaardige repressie heeft de vaderlandsliefde niet bepaald aangewakkerd.
De diepe wonden zijn nooit geheeld. Koning Boudewijn moet beseft hebben dat
de beladen erfenis van een onverwerkt
verleden als een kanker voortwoekerde en
een bom legde onder het voortbestaan van
België. Daarom lanceerde hij in 1990 een

voorzichtige oproep: “In het kader van
de pacificatie tussen de gemeenschappen
moeten maatregelen bestudeerd worden
die kunnen bijdragen tot de verzoening
tussen alle burgers.”
Een collectieve maatregel bleef echter uit.
Alle pogingen strandden op de onverzettelijkheid van de Franstaligen. Zij willen
zo snel mogelijk vergeten (Leon Degrelle) en vooral nooit vergeven. De mythe
dat Vlaanderen collaboreerde en Wallonië
in het verzet zat, is als chantagemiddel
onbetaalbaar en moet dus in stand gehouden worden. Het wat naïeve “historische
pardon” van een deel van de Vlaamse
Beweging bleef onbeantwoord. Nadat de
Vlaamse partijen onlangs instemden met
het louter in overweging neming van het
amnestievoorstel van het Vlaams Belang
en dus - voor het eerst - een echt debat

De repressie:
mensonwaardig
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Tot decennia na de oorlog
waren er manifestaties voor amnestie.

in het parlement, brak in Franstalige en
linkse kringen de hel los. Bart Laeremans
mocht dan wel pleiten voor een sereen
debat en beklemtonen dat het niet de bedoeling was om de collaboratie goed te
praten of de geschiedenis te herschrijven,
het mocht niet baten.

Anti-Vlaams?
Was de repressie een anti-Vlaams complot? Cijfers (zie kader) lijken dat op het
eerste zicht tegen te spreken, maar cijfers
zeggen niet alles. Feit is dat zowat de hele
Vlaamse Beweging onthoofd werd en
achter de tralies vloog. Van vooraanstaande VNV’ers en naamloze Oostfronters, tot
simpele leden van het Davidsfonds. “Als
men dan toch bezig is met de zuivering,
dat men het dan volledig en radicaal doet,
voor eens en altijd… Men moet alles wat
direct of indirect van Vlaams-nationale
inspiratie was vernietigen”, schreef Le
Matin, de krant van de Antwerpse Frans-

talige burgerij. Die oproep werd goed opgevolgd. Het opblazen van de IJzertoren
(16 maart 1946) bevestigt de indruk dat
het er bij de repressie niet alleen om te
doen was om collaborateurs te bestraffen.
Historicus Luc Huysse - niet meteen bekend als flamingant - geeft dat ook toe.
“Het lijdt geen twijfel dat de repressie als
een afrekening met het Vlaams-nationalisme als politieke beweging mag worden
bekeken.” Blijkbaar is dat een ongemakkelijke waarheid die sommigen liever niet
willen horen.

Schande
Dat de collaboratie een fatale vergissing
was, zullen weinigen vandaag nog betwisten. Feit is ook dat België zelf heel
wat Vlamingen regelrecht in de armen
van de bezetter heeft gedreven. De repressie in België is - wat men ook mag
beweren - een beschamende bladzijde,
gedrenkt in bloed en schrijnend onrecht.
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Dossier

Brandmerk

wordt gebruikt om de Vlaamse Beweging
voor eeuwig en altijd in de hoek van het
nazisme te duwen, het Vlaamse autonomiestreven verdacht te maken en de kop
in te drukken. En Jean-Pierre Rondas had
gelijk toen hij het cordon sanitaire en de
amnestieweigering “verwanten in de eerste graad” noemde. Het hoeft dan ook
niet te verbazen dat Groen! tégen de in
overwegingneming van het wetsvoorstel
stemde. Het bevestigt hun reputatie van
onverdraagzaamheid en gewillige collaboratie met de Franstalige kaste in dit
land.

Zoals Bruno Valkeniers in een door
De Standaard geweigerde vrije tribune
stelde, heeft het amnestiedossier vandaag nog bitter weinig te maken met de
Tweede Wereldoorlog. De collaboratie

Dat volksvertegenwoordiger Bart Caron
(Groen!) collega’s van het Vlaams Belang onlangs “ongedierte” noemde, past
in hetzelfde plaatje: de opdeling van mensen in ‘fout’ en ‘goed’. Tussen haakjes:

Willekeurige arrestaties, lynchpartijen,
foltering en verkrachting in strafkampen.
Met de rechten van de verdediging werd
een loopje genomen. “Verhitte, partijdige,
onrechtvaardige, onwaardige, foutieve
processen. Erger dan volksrechtbanken,
revolutionaire slachtbanken”, schreef
Louis De Lentdecker. Volgens de journalist en oud-verzetsstrijder werd de repressie getekend door wraak en persoonlijke
afrekeningen. Ook dat moet gezegd worden.

De repressie was genadeloos: bijna drieduizend doodstraffen, meer dan tweehonderd
terechtstellingen, baanverlies en torenhoge eisen tot schadevergoeding.
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De repressie

Jaarlijks klinkt de roep om amnestie
op de IJzerwake.

de linkerzijde zou in dit debat best een
toontje lager zingen. Met hún collaboratie, met communistische dictators en
misdadige regimes, zijn zij goed weggekomen. En excuses hebben we nog niet
gehoord. Ook de N-VA toonde zich niet
van haar beste kant. Dat de partij het debat uit de weg ging, stemt niet hoopvol.
We begrijpen dat ze andere prioriteiten
hebben, maar amnestie is wel de eerste
Vlaamse eis die de Volksunie liet vallen op weg naar Belgische machtsdeelname… Het is wellicht te vroeg om al te
zeggen dat de geschiedenis zich herhaalt,
maar veel moed heeft Bart De Wever hier
in elk geval niet getoond. Amnestie, het
is een droevig debat dat al lang niet meer
gevoerd zou moeten worden. In beschaafde landen werd die zwarte oorlogsbladzijde heel lang geleden al omgedraaid. In
België, het land van de haat, lukt dat niet.
Wellicht nooit. Ook dáárom - in naam van
de menselijkheid, rechtvaardigheid en gewoon fatsoen - moet Vlaanderen snel het
lot in eigen handen nemen en onafhankelijk worden.

Tijdens de repressie werden 2.942
doodstraffen uitgesproken, waarvan er
242 werden uitgevoerd. 2.340 ‘zwarten’
kregen levenslang. Duizenden verloren
hun baan en burgerrechten. Honderdduizenden werden rechtstreeks of onrechtstreeks getroffen. De staat eiste
honderden miljoenen franken schadevergoeding en vele gezinnen werden
tot de bedelstaf veroordeeld. In totaal
waren er 405.067 gerechtelijke dossiers, waarvan 184.627 in Vlaanderen
en 95.180 in Wallonië. Volgens substituut-auditeur-generaal John Gilissen
waren er in de strafbedeling niet zoveel verschillen. “Het is slechts voor
het aantal doodstraffen en levenslange
hechtenis dat men een hoger percentage ontmoet in Wallonië dan in Vlaanderen (4,4% tegenover 3,4% voor de
levenslange straffen; 3,8% tegenover
1,8% voor de doodstraf). Daarbij moet
opgemerkt worden dat de collaboratie
in Vlaanderen vaak een ander karakter
had dan die in Wallonië. In Vlaanderen
werden meer veroordelingen uitgesproken voor wapendracht (Oostfronters) en politieke collaboratie, terwijl
in Wallonië het aantal veroordelingen
wegens verklikking hoger lag. Het zijn
potjes die men in Franstalig België liever toegedekt houdt…
Bron: “Ieder zijn zwarte. Verzet, collaboratie en repressie” van Frank Seberechts, uitgeverij Davidsfonds.
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Opinie

Wat wordt gedacht, te
zelden gezegd, laat staan
geschreven...
Er zijn verschillende soorten ‘captains of industry’. De meest gekende zijn de ‘huurmoordenaars’ die vandaag hier en morgen daar,
banen schrappen. Anderen duiken voor veel geld ergens op en
verdwijnen er na korte tijd voor nog meer geld. Politieke zetbazen
in chronisch verlieslatende overheidsbedrijven worden ook met
die titel al eens bedacht. Daarnaast hebben we echter nog steeds,
onbekende CEO’s en ondernemers die al jaren hetzelfde bedrijf
leiden, in goede en kwade dagen.
Zij vormen de basis voor de continuïteit
van onze economie, de basis van welvaart
die op haar beurt als enige voor welzijn
kan zorgen. Ik interview hen geregeld.
Ze praten open met me, omdat ze me
vertrouwen. Ze weten dat ze mijn tekst
vooraf mogen lezen en als het nodig is,
bescherm ik hen zelfs tegen hun oprechtheid. De meest interessante gedachten
worden echter bijna altijd off the record
geuit. Ze hebben een duidelijke visie die
steeds meer verspreid geraakt, maar ze

kunnen er niet voor uitkomen zonder het
risico dat voortaan alle overheidsvergunningen op de nog langere baan worden
geschoven, dat ze het slachtoffer worden
van dagelijkse controles door gefrustreerde ambtenaren tot werken onmogelijk
wordt, of dat de vakbonden een blik huurlingen opentrekken om hun bedrijf plat te
leggen. Ze weten waarom ze slikken en
zwijgen. Ze leven onder de constante druk
van chantage en afpersing.

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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Voormalig Voka-topman Peter Leyman
werd aan de schandpaal genageld nadat
hij in de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad een mening had verkondigd, die ondertussen steeds vaker hardop
klinkt in het bedrijfsleven. Bert De Graeve, CEO van de Belgische multinational
Bekaert, vertolkte vrank en vrij in Knack
wat iedereen op zijn niveau weet, maar
moest onder politieke druk terugkrabbelen en zijn uitspraken minimaliseren. De
toekomst zal hen gelijk geven, want de
toekomst is al volop in ontwikkeling.
Ondernemers zijn de enigen in dit land
die nog verantwoordelijkheid nemen zonder het voortdurend van zichzelf te zeggen. Ze zijn geen kamikazepiloten. En
houden dus hun bek. Als ze me vragen
om bepaalde uitspraken niet te publiceren
of af te zwakken, respecteer ik hun wens
omwille van hun moed. De moed dan, om
elke dag te blijven sleuren aan een kar met
vierkante wielen, vaak tegen beter weten
in, maar omdat ze het vooralsnog niet opgeven. Dat is belangrijker dan a few moments of glory met enkele stoute uitspraken. Sommige zijn echter zo indringend,
dat ik ze wel bewaar. Hieronder geef ik
een anonieme bloemlezing weer na ver-

schillende interviews. Die anonimiteit
doet geen afbreuk aan de geloofwaardigheid en het is evenmin een masker. Praat
met hen in privésfeer, en je hoort overal
hetzelfde.

Vernietigingsdrang
“Onze loonkost stijgt elk jaar. Elke vernieuwing wordt afgeblokt door zogenaamd ‘sociale’ acties. Op dit ogenblik
zijn alle grote bedrijven uit ons land aan
’t vertrekken, andere zijn er zich op aan
’t voorbereiden (in beide gevallen worden
concrete namen genoemd, die ik evenwel
niet vermeld om paniek te vermijden bij
duizenden werknemers - lvb). Bedrijven,
niet alleen grote, zijn op zoek naar goedkopere alternatieven die ze wel in het buitenland vinden. De overheid jaagt hen gewoon weg. Neem nu Opel. Topman Nick
Reilly werd door vakbondslui in onze
pers ‘een crimineel’ en een ‘vuile rat’
genoemd. Zo’n man moet kort daarna ofwel een keiharde, ofwel een iets zachtere
beslissing nemen. Vertel mij nu eens hoe
hij een iets minder harde beslissing tegen
zijn Raad van Bestuur kan verantwoorden
zonder gezichtverlies, als hij eerst voor
‘rat’ of ‘crimineel’ werd uitgescholden?
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Het zijn de vakbonden die Opel gesloten
hebben, niet Reilly. Kris Peeters heeft op
het laatst nog de genadeslag gegeven door
openlijk de kant van de vakbonden te kiezen. Vakbonden hebben een ingebakken
vernietigingsdrang, waar alleen hun top
beter van wordt. We mogen niet vergeten dat onze ‘industrie’ of wat ervan rest,
zonder moeite kan verplaatst worden. We
hebben hier geen grondstoffen, alleen
knowhow. En alles wat we met onze kennis realiseren, wordt dan gecontesteerd.
Denk maar aan kernenergie. Ernstige studies worden niet aanvaard, belangengroepen vervalsen er maar op los en baseren
zich op ‘feelings’. Daar zijn ze straf in.”

Loonkost
“Het verhaal dat Vlamingen harde werkers zijn, maakt in de buitenlandse hoofdkwartieren geen enkele indruk. Op de
Raad van Bestuur tellen alleen cijfers en
onze loonkost is te hoog. Punt. Met grote
volumes kan die kost over de productie
gespreid worden. Maar wanneer in crisistijd de afzet daalt, dan hangen we. Tijdelijke werkloosheid of brugpensioen veranderen daar niets aan. Ze zijn bedrieglijk
omdat we het probleem verschuiven. De
loonkost moet gewoon omlaag. Er zijn
genoeg studies die aantonen dat de lagere
inkomsten voor de overheid ruimschoots
gecompenseerd worden door het feit dat
er minder sociale uitgaven nodig zullen
zijn.”

Feodaal
“België is het laatste communistische bolwerk in Europa. Het is een van de weinige landen waar nog een feodale structuur heerst, een middeleeuwse standenmaatschappij met wederzijdse plichten

en privileges. Vakbonden, mutualiteiten,
heersende politieke partijen, rechtbanken,
media en sommige banken hebben zich
schatplichtig gemaakt aan elkaar, ze lobbyen om hun belangen in een wettelijk
kader te betonneren en remmen vooruitgang af. Dit systeem leidt onze economie
recht naar de afgrond.”

Terreur
“Onze politiek bevolkte FOD’s zijn zo
machtig geworden, onder meer door het
vacuüm op het gebied van een federaal
regeringsbeleid, dat niemand hen nog in
de hand kan houden. De dictatuur van de
lagere ambtenarij neemt schrikwekkende
vormen aan. Controleurs wanen zich kleine goden, dragen geen enkele maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben
geen enkel inzicht hoe het bedrijfsleven
in elkaar zit. Ze zijn al lang niet meer bezig met bedrijven te helpen om zich zoveel mogelijk in regel te stellen met de
voorschriften. Ze willen alleen pesten,
betrappen, zwaar beboeten. Kortom, het
de ondernemingen zo beu maken tot ze
er de brui aan geven. Daarbovenop komt
de terreur van het CGKR, SABAM, Commissariaat voor de Media, enz…”

Eén opdracht
“Een ondernemer heeft maar één opdracht
en dat is een economische. Al de rest is
daaraan ondergeschikt. Hij moet winsten
creëren om de continuïteit van zijn bedrijf
te verzekeren. Dat doet hij met investeringen of door een strategische reserve
aan te leggen. Om winst te maken, moet
zijn bedrijf een goed en door de markt gegeerd product maken. Daarvoor heeft hij
geschikt personeel nodig dat op het juiste
ogenblik, op de juiste plaats en in de juiste
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omvang wordt ingezet. Om die mensen
goed te laten presteren, zal hij ervoor zorgen dat ze gewaardeerd worden en zich
goed voelen. Dat alles is ondergeschikt
aan die ene opdracht: de noodzakelijke
winst maken. Duurzaam ondernemen,
milieu, diversiteit, sociale voorzieningen,
enzovoort zijn hulpmiddelen voor een beleid, geen doel.”

Gevarenpremie
“Wat is er mis met grote bedrijven die belastingvrijstelling of hoge subsidies krijgen en hun winsten afromen ten gunste
van de aandeelhouders in het buitenland?
Als zij hier enkele duizenden mensen te
werk stellen, dan betalen die toch hun
personenbelasting? En waar halen die dat
geld dan? Juist, bij hun werkgever. Werknemers beschouwen hun werkgevers als
parasieten, maar zelf winkelen ze bij de
harddiscounters en laten de kleine winkelier ondertussen verhongeren. Ze lenen met vaste rentevoet en zoeken naar
de hoogste intrest voor hun spaarboekje.
Wat is er dan ‘vuil’ aan een aandeelhouder die dividend krijgt, omdat hij zijn zelf
verdiend geld durfde beleggen in een bedrijf dat mensen een baan bezorgt, zonder
garantie op winst en met het risico dat hij
zijn kapitaal kwijtspeelt?”
De politici die tegen eind volgend jaar
misschien een federale regering zullen
vormen, hebben ondertussen nog rustig
de tijd om bovenstaande getuigenissen
te lezen. Hopelijk dringt het tot hen door.
Als het tegen die tijd al niet te laat is.
Luc van Balberghe

De auteur is een onafhankelijk,
niet-partijgebonden journalist,
oprichter en ex-uitgever van
AchterhetNieuws en oud-voorzitter
van de Vlaamse JournalistenVereniging.

Lezersreacties zijn welkom op vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org
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Buitenland

O2 gaat internationaal
“The word is out.” Zo konden auteurs Gerolf Annemans en Steven
Utsi hun gevoel wel samenvatten na een bijzonder succesvolle
persconferentie in het Arturo Spinelligebouw van het Europees
Parlement op 22 juni.

I

ngeleid door Europees Parlementslid
Philip Claeys stelden ze er de Engelse
vertaling voor van ‘De Ordelijke Opdeling van België - Zuurstof voor Vlaanderen’. In het Engels wordt dat ‘After
Belgium - The Orderly Split-Up’. Een
titel die ongetwijfeld een uitgebreid buitenlands publiek van journalisten, politici,
diplomaten en academici zal aanspreken.
Want dat is de bedoeling: internationale belangstelling en - als het even kan
- geestdrift wekken voor de totstandkoming van een Vlaamse (en Waalse)
republiek. De steeds saaiere doodsstrijd
van de Belgische staat is door ons al
lang voorspeld en verbaast ook buiten
Vlaanderen steeds minder waarnemers.

Pocket
De komende weken en maanden zal onze
partij geen kans onverlet laten om het op
grote oplage gedrukte boekje een zo ruim
mogelijke verspreiding te geven. Het
werk is een ‘pocket’ in de beste traditie
van het woord, maar is niettemin een onverkorte vertaling van het oorspronkelijk
Nederlandstalige werk. Het was voor de
auteurs belangrijk dat de logica van de

internationale dimensie die het einde van
België en de boedelscheiding zal volgen
als boodschap onverminderd bewaard zou
blijven. Een boodschap die focust op het
bijzonder sterke dossier van Vlaanderen
om als opvolgerstaat van België vlekkeloos zijn eigen plaats in te nemen in de
Europese Unie en de internationale statengemeenschap.

Pertinente vragen
De geslaagde persconferentie toonde al
onmiddellijk aan dat het Vlaams Belang
met deze nieuwe stap in het O2 - project
een concrete behoefte invult: ook internationaal groeit het publiek dat wel eens
wil vernemen of er een plausibel vervolg
bestaat op het einde van België. De onrust
over België groeit. De volgende maanden
zal de hoop op een krachtig Vlaams alternatief in het buitenland recht evenredig
moeten toenemen. De vragen uit het talrijk opgekomen publiek van journalisten
en mediamensen gingen zonder omwegen
in op belangrijke aspecten van de boedelscheiding.
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Brussel
Zo toonde Gerolf Annemans aan dat de
toekomst van Brussel geen hinderpaal is
voor Vlaamse onafhankelijkheid, net integendeel: het is een kans. Brussel is niet
voor niets onze hoofdstad en de Vlaamse
instellingen zullen zich niet laten wegjagen. Een Brussel dat volwaardig deel uitmaakt van Vlaanderen zal ook in de ogen
van de EU en de VN de enige billijke
strategie zijn die leidt naar evenwicht, stabiliteit en welvaart voor alle Brusselaars.
Maar ook over de samenwerking van de
Vlaamse republiek met de instellingen van
de EU kwamen pertinente vragen en zelfs
over de Vlaams-Nederlandse geopolitieke
ruimte in het Europa van de toekomst.
Het succes dat ‘After Belgium’ van meet
af aan is, kan het Vlaams Belang, de brede Vlaamse Beweging en in feite gans
Vlaanderen alleen maar sterken in de

Philip Claeys: “De idee van de Vlaamse
onafhankelijkheid wint terrein in het
buitenland. We krijgen daar vragen
over, maar die gaan meestal over de
praktische modaliteiten, niet over het
principe zelf.”

Gerolf Annemans: “Wij maken in
detail duidelijk aan de internationale
publieke opinie: bereid u voor op het
onvermijdelijke einde van het Belgische
koninkrijk.”

overtuiging dat het einde van België internationaal inmiddels een verworvenheid
is. In het doelloos rekken van onmogelijke
regeringsonderhandelingen lopen Vlamingen en Walen nu al hopeloos achter op
de tijd.
Ondertussen zijn we collectief - Vlamingen én Walen - door de geschiedenis ingehaald en voorbijgestoken. Het Vlaams
Belang beseft dit en neemt het voortouw
om de politieke wereld en de samenleving
bij de les te houden: het vraagstuk is niet
of België nog te redden valt, de kwestie is
een billijke boedelscheiding in goede onderlinge verstandhouding. Internationale
waarnemers kunnen de realiteitszin van
onze partij duidelijk smaken. Maar daarbij willen we niet op onze lauweren rusten. Immers: u kunt helpen door het boek
te verspreiden in het buitenland.
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U kunt helpen!
Net zoals de Griekse financiële crisis,
zou de Belgische politieke patstelling wel
eens een thema kunnen zijn waarmee een
Spaanse winkelier, een Ierse cafébaas,
een Duitse hotelhouder of een NieuwZeelandse wisselagent u in volle vakantieperiode confronteert. Met ‘After Belgium’
heeft u dadelijk alle antwoorden bij de
hand om ons pleidooi een goed onthaal te
bezorgen bij iedereen die het de vanzelfsprekendheid zelf vindt om te streven naar
een land om trots op te zijn. Dat is voor
ons de republiek Vlaanderen en dat mag
stilaan overal ter wereld geweten zijn.
Naast een occasioneel contact met een
politiek belangstellende in het buitenland
heeft u misschien ook wel echt familie,
vrienden of kennissen in het buitenland
wonen waar de boodschap van het boek
gehoor kan vinden. Daarom verschijnt
‘After Belgium’ op het juiste ogenblik en
kunt u zich voor 5 euro een exemplaar van
het boek aanschaffen. Adressen van men-

sen in het buitenland die op een of andere
manier een impact hebben op de opiniëring of de besluitvorming in hun land zijn
natuurlijk steeds van harte welkom. Zij
ontvangen dan via de post ‘After Belgium’
met begeleidend schrijven om hen uit te
nodigen de boodschap van het boek te helpen verspreiden.

Steven Utsi: “Brussel is geen hinderpaal
voor Vlaamse onafhankelijkheid. Het
is de troef van Vlaanderen op de
internationale scène.”

Met vragen over of suggesties voor de verspreiding van ‘After Belgium
- The Orderly Split-Up’ kunt u altijd terecht op
studiedienst@vlaamsbelang.org of op tel. 02 552 41 73.
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Neen
Begin juni vormde Borgerhout voor
de derde keer in korte tijd het
decor voor zware incidenten tussen
allochtone jongeren en de politie.
Opgefokte jongeren dansten op
geparkeerde auto’s, bussen en trams
werden met stenen bekogeld en een
politiecombi werd gesloopt.
Naar aanleiding van deze rellen
lanceerde de Antwerpse imam
Nordine Taouil het voorstel om
in de toekomst ‘stewards uit de
eigen gemeenschap’ in te schakelen.
De politie zou volgens de notoire
moslimfundamentalist immers
werken als een rode lap op een stier.
In één adem verklaarde Taouil de
verantwoordelijkheid voor de rellen
“niet volledig te willen leggen bij de
jongeren en hun ouders.” Volgens de
imam gaat het hier “om een collectieve
verantwoordelijkheid”, waarmee hij de
rellen afschuift op de maatschappij en
de “hardhandig optredende politie.”
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Ja
In een reactie stelde Filip Dewinter
dat het hier duidelijk ging om etnisch
geïnspireerde rellen die erop gericht
waren een ‘no go-zone’ te creëren.
Dewinter kantte zich resoluut
tegen het voorstel van Taouil dat er
immers op neerkomt dat voortaan
een religieuze patrouille de orde zou
handhaven in Borgerhout, met als
alibi dat het gezag van de politie door
moslimjongeren niet aanvaard wordt.
“Het spreekt voor zich dat zo’n
situatie, waarin niet langer de overheid
maar de moskee de wetten stelt,
voor het Vlaams Belang volstrekt
onaanvaardbaar is”, zo stelt Dewinter.
Het Vlaams Belang wil dan ook dat
de overheid dit soort voorstellen
uitdrukkelijk afwijst én duidelijk maakt
dat fundamentalisten als Taouil op geen
enkele manier als gesprekspartner
kunnen aanvaard worden.
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Boek & tijdschrift

Inburgering of
zelfhypnose?
Het boekje ‘Inburgeren in
de praktijk’ schetst een
ontluisterend beeld van
de inburgeringsindustrie.
Roos Friesland (schuilnaam) begon vol idealisme
immigranten en asielzoekers klaar te stomen
voor het Nederlanderschap, maar ze kwam er
al gauw achter dat nogal
wat nieuwkomers daar
helemaal niet in geïnteresseerd zijn.
Friesland vertelt aangrijpende maar ook onthutsende anekdotes die aantonen waar het fout loopt.
Over botsende beschavingen vaak. Over moslima’s
die hunkeren naar wat
meer vrijheid, maar door
hun man onder de knoet
worden gehouden. Of
een woedende imam die
roept ‘ik hoef jullie Sinterklaas niet’.Velen zijn op
het eind van de rit ofﬁcieel ‘geïntegreerd’, worden
genaturaliseerd en mogen
ook gaan stemmen, terwijl
ze er nog altijd middel-

eeuwse opvattingen op na
houden die helemaal niet
stroken met onze manier
van leven en denken of
met onze rechtsorde.
“Moet ik net doen of ik
die problemen niet zie?”,
vraagt de auteur zich af
na voorspelbare kritiek
uit de multiculturele sector. “Moet ik maar niet
praten over de vrijheden
die we hier hebben uit
angst voor vervelende
discussies of gekwetste
zielen? Inburgeren houdt
juist in dat de vrijheden
die wij verworven hebben, door iedereen worden onderschreven. We
moeten ophouden onszelf
weg te zetten als een land
zonder eigen identiteit.”
Klare taal.

68.965.000 euro, zoveel
kost het inburgeringsbeleid in Vlaanderen. Het
prijskaartje van dezelfde
socialistische maakbaarheidsgedachte. ‘Als wij
wat meer ons best doen,
komt het allemaal wel
goed met de manke integratie.’ Maar zo simpel
is het niet. Er gaapt een
gigantische kloof tussen
theorie en realiteit, tussen
de papieren en de echte
wereld. De praktijk leert
dat zij die echt willen integreren daar ook zónder
hulp in (zouden) slagen.
En dat zij die niét willen
integreren dat ondanks
alle hulp en cursussen nog
niet zullen doen. Zo blijft
inburgering vaak een illusie, een zeepbel, een dure
en gevaarlijke vorm van
zelfhypnose.
Inburgeren in de praktijk
Roos Friesland
Durf Uitgeverij, 162 blz.
ISBN: 978-90-81474-02-3
12,95 euro
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Zogezegd

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

“Ik ben samen opgegroeid met een generatie moslims die bij mij in de klas zaten en
die precies dezelfde kansen kregen als ik: ook zij kregen onderwijs, ook zij hadden
de mogelijkheid om te studeren. Alleen heb ik velen die mogelijkheid niet met beide
handen zien aangrijpen.”
Auteur Sam van Rooy in Knack, 18 mei 2011
“Wallonië leeft boven zijn stand. Dat kon (en kan) alleen maar blijven duren door de
transfers vanuit Vlaanderen.”
Voka-voorzitter Luc De Bruyckere
geciteerd in Het Laatste Nieuws, 8 juni 2011
“’Het geld is op’. Het is de bondige samenvatting van het Belgische drama. (…) Wat
gevreesd werd, is nu bevestigd. De zegebulletins van de regering in lopende zaken
waren lichtelijk overdreven. Ook Elio Di Rupo, die met zijn PS al sinds 1988 onafgebroken meeregeert, wordt nu door de werkelijkheid overvallen.”
Chef Wetstraat Rik Van Cauwelaert in Knack, 8 juni 2011
“België is geen democratie. België is twee democratieën, één in het noorden en één
in het zuiden. Belgische regeringsonderhandelingen zijn dan ook niet te vergelijken
met regeringsonderhandelingen in andere landen. Ze zijn eerder te vergelijken met
diplomatiek overleg tussen twee staten die een serieus geschil moeten bijleggen.”
Redacteur Luc Standaert in Het Belang van Limburg, 14 juni 2011

96,6%
Vorig jaar bereikte de Belgische staatsschuld
een nieuw record. In totaal steeg de schuld tot
96,6 procent van het bbp.

Colofon
Juli-augustus 2011 • Jaargang 8 • nr. 7-8
Kernredactie:
Ann De prins,Yannick De Ruyter, Dirk De
Smedt, Ludo Leen, Tom Van Den Troost
Medewerkers:
Barbara Pas, Steven Utsi, Rob Verreycken
Foto’s en illustraties:
Ben Bessemans, Marcel Steeman, Fré
Opmaak: Sem De Bie
Oplage: 26.000
Abonnement 1 jaar: € 9
Bank: 320-0808816-03
Vlaams Belang Nationaal
Redactiesecretariaat:
Tel.: 02/219.60.09 • Fax: 02/219.72.74
vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

43

VBM 2011-07-08.indd 43

27/06/11 10:55

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.
PROVINCIE ANTWERPEN
BERCHEM - 03 230 24 62
7.15 u. Berchem (kerk)
BERCHEM - 0486 06 30 81
8.00 u. Berchem (kerk)
DEURNE - 03 322 22 38 OF 0497 26 16 23
8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) - 8.05 u.
Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Werve straat) 8.15 u. PIVA (Desguinlei)
DEURNE - 03 289 93 05 OF 0486 11 28 54
8.00 u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) - 8.05 u.
Deurne (Rode Kruisplein, Lakborslei)
BRASSCHAAT - 0498 77 48 71
8.00 u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) - 8.20 u.
Schoten (parking Carrefour)
LIER-DUFFEL-RUMST-KONTICH - 015 75 62 21
7.30 u. Lier (parking Carrefour) - 7.50 u. Duffel (naast
postgebouw) - 8.00 u. Rumst (oprit E 19, richting
Antwerpen) - 8.10 u. Kontich (Carpoolparking)
MECHELEN-KLEIN-BRABANT 015 33 64 18 OF 0497 48 64 76
8.00 u. Mechelen (Rode Kruisplein) - 8.10 u. Blaasveld
(kerk) - 8.15 u. Willebroek (kerk H. Familie) - 8.30 u.
Bornem (station) - 8.35 u.Temse (station)
TURNHOUT–BEERSE
014 72 56 18 OF 014 50 17 85
7.15 u. Turnhout (station) - 7.25 u. Beerse (Bushalte
parking kruispunt Antwerpse- en Gierlesteenweg)

MOL-GEEL-HERENTALS-NIJLENGROBBENDONK - 014 50 17 85
7.05 u. Mol (Alma) - 7.25 u. Geel (Nieuwe Alma) - 7.50
u. Herentals (Kleding Wellens, Brandweerkazerne) - 8.05
u. Grobbendonk (Aldhem Hotel)
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ANTWERPEN-LINKEROEVER-BURCHTZWIJNDRECHT-BEVEREN-LOKEREN 03 253 03 56
7.00 u. Antwerpen-Linkeroever (Frederik Van Eedenplein)
- 7.15 u. Burcht (Carrefour) - 7.25 u. Zwijndrecht
(kerk) - 7.45 u. Beveren (kerk) - 8.20 u. Lokeren (SintLaurentiuskerk)
GENT - 09 282 52 74 OF 09 225 48 27
8.15 u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge)
NEVELE - 0475 73 02 45
8.15 u. Nevele (Hansbeke station)
AALST-WETTEREN 0472 48 92 91 OF 053 83 95 59
7.30 u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) - 7.45 u.
Lede (Markt kerkplein) - 8.30 u. Wetteren (parking
Mariagaard)
SINT-NIKLAAS - 03 776 41 94 OF 0472 82 10 99
7.45 u. Sint-Niklaas (Parking Syntra, Heimolenstraat)
HAMME-DENDERMONDE-ZELE 052 38 01 02 OF 0475 55 45 01
8.15 u. Hamme (Tweebruggenplein) - 8.30 u.
Dendermonde (De Bruynkaai) - 8.45 u. Zele (Zandberg)
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PROVINCIE LIMBURG
BREE-PEER-LEOPOLDSBURG-BERINGEN 0479 64 07 92 OF 089 46 33 39
6.30 u. Bree (hospitaal) - 6.50 u. Peer (kerk) - 7.10 u.
Leopoldsburg (station) - 7.30 u. Beringen (Superconfex,
vlakbij uitrit 26 autostrade)
MAASMECHELEN-GENK-HASSELT-LUMMEN
- 089 35 41 10
6.30 u. Maasmechelen (gemeentehuis) - 6.50 u. Genk
(café slagmolen, Slagmolenstraat 76) - 7.10 u. Hasselt
(parking achter het Dussartplein) - 7.30 u. Lummen
(carpoolparking)
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
DIEST-BEKKEVOORT-HOLSBEEK-LEUVENNOSSEGEM - 0495 26 76 83
7.15 u. Diest (voorzijde station) - 7.25 u. Bekkevoort
(carpoolparking E314, uitrit 24) - 7.35 u. HolsbeekRotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E
314 uitrit 21) - 8.00 u. Leuven (Parking Bodart, brug
Kapucijnenvoer) - 8.15 u. Nossegem-Kortenberg
(Carpoolparking E40, uitrit 21)
VILVOORDE-GRIMBERGEN-GROOTBIJGAARDEN-LIEDEKERKE 02 721 22 54 OF 0494 33 12 40
8.00 u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) - 8.30 u.
Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-Parking/
voetbalveld,Terwilgen) - 8.45 u. Groot-Bijgaarden (Parking
E40 richting Kust) - 9.00 u. Liedekerke (Afrit E40, afrit
Essene/Afﬂigem, carpoolparking)
HALLE-BRUSSEL-DILBEEK-AFFLIGEMLIEDEKERKE - 02 360 14 16 OF 0494 17 39 19
8.15 u. Halle (Sint Rochuskerk) - 8.30 u. Brussel (Prins
van Luikkruispunt – Mettewielaan – Ninovesteenweg) 8.40 u. Dilbeek (Westrand) - 8.50 u. Liedekerke-Afﬂigem
(Afrit E40, afrit Essene, carpoolparking)
NINOVE-RONSE 054 58 74 76 OF 0479 76 44 69
8.00 u. Ninove (Stationsplein) - 8.30 u. Ronse (Grote
markt)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
KNOKKE-DUINBERGEN-HEIST-ZEEBRUGGEBLANKENBERGE-BRUGGE 050 60 08 44 OF 0499 47 17 60
8.40 u. Knokke (station) - 8.45 u. Duinbergen (voorkant
kerk) - 8.50 u. Heist (Heldenplein) - 9.00 u. Zeebrugge
(watertoren) - 9.10 u. Blankenberge (stadhuis) - 9.30 u.
Brugge (Magdalenaparking)
OOSTENDE-WESTENDE-NIEUWPOORTVEURNE-DIKSMUIDE 059 25 13 58 OF 0477 55 10 80
9.00 u. Oostende (busparking visserijschool,
Mercatorlaan) - 9.25 u. Westende (kerk dorp) - 9.50
u. Nieuwpoort-stad (tramhalte aan vismijn) - 10.05 u.
Veurne (station) - 10.20 u. Diksmuide (station)
DEZE BUS UIT OOSTENDE WACHT TE
DIKSMUIDE OP IJZERWAKERS DIE MET DE
TREIN KOMEN:
- uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43u.)
- uit Kortrijk (voorziene aankomst 9.43u.)
- uit De Panne (voorziene aankomst 10.16u.)
Vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven
voor deze busaansluiting! Zo niet wacht de bus niet!!
MOEN–ZWEVEGEM-KORTRIJKMARKE-LAUWE-WEVELGEM-IEPER 0486 22 90 43 OF 0488 00 76 31
8.00 u. Moen (kerk) - 8.30 u. Zwevegem (parking kerk) 8.50 u. Kortrijk (achterkant station)
9.05 u. Marke (plaats) - 9.20 u. Lauwe (plaats) - 9.30 u.
Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) - 10.05 u. Ieper
(station)
INGELMUNSTER-IZEGEM-ROESELARE 051 24 54 12
9.35 u. Ingelmunster (markt) - 9.45 u. Izegem (Rijksweg,
Delhaize) - 10.00 u. Roeselare (station)
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GR
Off ATIS
0800 ERTE

62 13
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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

Mama
is boos
Begin juni lanceerde het
Vlaams Belang de vernieuwde onderwijswebsite www.mamaisboos.
be. U vindt er onze
onderwijsstandpunten
en tussenkomsten in het
Vlaams en Brussels Parlement, en de provincie- en
gemeenteraden.Via een
enquête heeft u tevens de
mogelijkheid om met ons
in debat te gaan.
47

VBM 2011-07-08.indd 47

27/06/11 10:55

Kalender
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. Inl.: J. Zander,
03/481.89.29.
ZONDAG 21 AUGUSTUS
MEERHOUT. Stand met
Hagelandse wijn op de
Kattenfeesten op de Markt
van 15 tot 24u. Inl.: M. Dox,
0475/46.17.53.
ZATERDAG 27 AUGUSTUS
LOVENDEGEM. Eetfestijn
in Polyvalente Zaal Gemeentelijk Sportcomplex, Sportstr.
24 om 19u. Org.:VB Lovendegem-Vinderhoute. Inl.: G.
Neirynck, 0475/55.67.88.
ZONDAG 28 AUGUSTUS
LOKEREN. Boottocht over
Durme & Moervaart, met
streekgerechtenlunch.
Aanlegsteiger Prinses J. Charlottepark om 9.30u. Inl.: P. De

Nutte, 09/348.38.86.
VRIJDAG 2 SEPTEMBER
ANTWERPEN. Brabobar:
voorstelling cd ‘Stoute
Liekes’ van De Strangers in zaal Van Maerlant,
Van Maerlantstr. 14. Org.:
VB Koepel Antwerpen. Inl.:
03/231.08.45.
ZATERDAG 3 SEPTEMBER
DIKSMUIDE. Afdelingsetentje met J. Ceder in OC
De Kring, Keiemdorpstr. 87,
Keiem om 19.30u. Inl.: K.
Bultinck, 0496/53.42.48.
VRIJDAG 9 SEPTEMBER
DUFFEL. Kroegentocht
in De Klokke, Klokkestr.
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos,
0485/71.50.60.
TORHOUT. Gespreksavond
met A. Colen in CC Brouckère, Aartrijkestr. 6 om 20u. Inl.:
K. Bruneel, 0486/92.61.05.
ANTWERPEN. Kaas- en
wijnproeverij in zaal Van
Maerlant,Van Maerlantstr.
14 om 20u. Org.:VB Koepel
Antwerpen. Inl.: 03/231.08.45.
ZATERDAG 10 SEPTEMBER
HALLE. Eetfestijn. Alsput,
Alsputweg 108 van 11.30 tot
21u. Inl.: W.Vandermaeten,
0475/44.89.58.
HOBOKEN. Braadfeest met
G. Annemans en A.Van dermeersch in Yachtclub, Zandkamp van 17 tot 22u. Inl.: G.
Eggermont, 0495/52.69.73.
ZONDAG 11 SEPTEMBER
HALLE. Eetfestijn. Alsput,
Alsputweg 108 van 11.30 tot
16u. Inl.: W.Vandermaeten,

0475/44.89.58.
ASSE. Ontbijtgesprek met
B. Laeremans op de zolder
van het Oud Gasthuis, Gemeenteplein om 10u.
ZONDAG 18 SEPTEMBER
VEURNE. 2de varkentje
aan ‘t spit in De Riethalm, Pompstr. 1, Houtem
om 12.30u. Org.:VB De
Panne. Inl.: R.Van Cleemput,
0473/21.78.44.
OOSTKAMP. Gezinsdag in
kasteel De Lakebosschen,
Lakebossendreef, Ruddervoorde om 14u. Inl.: Regiosecr., 050/39.72.81.
ZATERDAG 24 SEPTEMBER
SINT-PIETERS-LEEUW.
Leeuws etentje Stoempkermis in Parochiezaal, Dorp 48,Vlezenbeek
om 11.30u. Inl.: A. Speeckaert,
0477/51.16.48.
LEUVEN. Mosselavond in
zaal Celestijntje, Celestijnenlaan 19, Heverlee van 17.30
tot 21.30u. Inl.: J. Meulepas,
016/20.43.01.
GERAARDSBERGEN. Breugheliaans festijn in zaal
Manolito, Onkerzelestr. 241,
Onkerzele van 18 tot 22u.
Inl.: S. Borlau, 0475/35.07.05.
ZONDAG 25 SEPTEMBER
GAVERE. Eetfestijn in zaal
Q-Ball, Ten Edestr. 6, Semmerzake om 11.30u. Inl.: X.
Schamp, 0486/96.34.93.
ZATERDAG 1 OKTOBER
IEPER. 3de zwerfvuilactie
in Vlamertinge om 10u. Inl.:
N. Six, 0479/30.41.01.
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ROOSDAAL. Eetfestijn in
De Kluis, Kapelleweide 13
om 11.30u. Inl.: W. Tielemans,
0494/70.19.85.
BEGIJNENDIJK. Eetfestijn in
zaal Brouwershuis, Puttestr. 7
van 12 tot 21u. Inl.: M. Ronsmans, 0498/51.67.45.
VRIJDAG 7 OKTOBER
ANTWERPEN. Brabobar
met F. Dewinter in zaal Van
Maerlant,Van Maerlantstr.
14 om 20u. Org.:VB Koepel
Antwerpen. Inl.: 03/231.08.45.
ZATERDAG 8 OKTOBER
SCHERPENHEUVEL-ZICHEM.
Kiekendag in zaal Familieheem, Houwaartstr. 325,
Schoonderbuken van 16 tot
21u. Org.:VB Scherpenheuvel
ism VB Diest. Inl.: M.Van der
Bruggen, 0473/85.25.93.
DILBEEK. 9de kippenfestijn
in CC Solleveld, Solleveldweg,
St-Martens-Bodegem om
17.30u. Inl.: G.Van Hecke,
0475/98.08.90.
BRUGGE. Eetfestijn in zaal
Van Volden, J. Dumeryplein
1 om 18u. Inl.: A. Quataert,
0486/42.75.34.
ZELZATE. Eetfestijn met J.
Deckmyn en T.Veys in kantine
GRECO, Zeestr. 4 om 19u.
Inl.: P. De Roo, 0486/75.13.40.
VRIJDAG 14 OKTOBER
DUFFEL. Kroegentocht
in De Klokke, Klokkestr.
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos,
0485/71.50.60.
ZATERDAG 15 OKTOBER
IEPER. Voedselinzameling
tvv. Ieperse kansarmen

aan Supermarkt Spar, Meenseweg 30A om 9u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
BOOM. Kip met frietavond in Parochiecentrum,
Hoogstr. 19-21 om 18u.
ZATERDAG 22 OKTOBER
LENNIK. 3de mossel- en
steakfestijn in Restaurant
Classics, F.Van der Steenstr.
120 om 11u. Inl.: F. Rooselaers, 0476/92.81.84.
TREMELO. Eetdag in zaal
Paloma, Schrieksebaan 47
van 16.30 tot 21u. Inl.: N.Van
Beughem, 0495/44.33.51.
IEPER. Optreden J.Vandenberghe in OC Cieper, Brugseweg 309 van
20 tot 22.30u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
ZONDAG 30 OKTOBER
LANGEMARK. 1ste halloweentocht met fakkels
en griezels in café De
Sportwereld (zaal achteraan),
Klerkenstr. 155 om 18u. Inl.:
D. Six, 0472/47.49.99.
ZONDAG 6 NOVEMBER
IEPER. 6de Sint-Maartensfeestje en 3de pannenkoekenfestijn in OC De
Potyze, Zonnebeekseweg
309/311 om 14u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.
ZATERDAG 12 NOVEMBER
TORHOUT. 8ste herfstfeest met J.Van Hauthem in
Rozenveld, Rozenveldstr. 2
om 19.30u. Inl.: K. Bruneel,
0486/92.61.05.
ZATERDAG 19 NOVEMBER
MEISE. Spaghetti-avond

in Parochiezaal, Merchtemsestwg. 14, Wolvertem van
17 tot 22u. Inl.: J. Noens,
0474/52.13.47.
ZATERDAG 26 NOVEMBER
KAMPENHOUT. Eetfestijn
in Parochiezaal, Bogaertstr.,
Nederokkerzeel om 11.30u.
Inl.: M. Fannes, 0496/55.73.36.
VRIJDAG 9 DECEMBER
DUFFEL. Kroegentocht
in De Klokke, Klokkestr.
85 om 19.15u. Inl.: F. Loos,
0485/71.50.60.
ZONDAG 18 MAART 2012
SINT-NIKLAAS. Lentebuffet
in Parochiezaal Sinaai, Dries
70 om 11.30u.
VRIJDAG 23 MAART 2012
BORNEM. Pensenkermis
in zaal Victory, Stationsstr.
37 om 18u. Org.:VB KleinBrabant. Inl.: W.Verheyden,
0478/90.90.75.

Aankondigingen
voor het
septembernummer
dienen via uw
regiosecretariaat
doorgegeven te
worden vóór
10 augustus 2011
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Zweedse Puzzel
boomvrucht
sporter

groente

aandeel

wiel

ver (in
samenst.)

VUL IN en WIN.

vlaktemaat

specerij

slee

6

bedehuis

voorkeur

wintersporter

roofvogel

3

9

afscheidingsbeweging

5

hert
uniek

schrijflijn

droombeeld

4

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

8

dwaasheid
steenmassa

rivier in
Duitsland

niet hoog

herkauwer
familielid

Griekse
letter

halfgod

7

2

veerkracht

lokspijs
lofdicht

durf

onheilsgodin
vogelproduct

chroom

Leona Van Wesemael
Merksem
Monique Baetens
Lier

zangnoot

1

openbare
gelegenheid

hond

Marnix De Splenter
Eeklo

Bijbelse
figuur

gevoel
eenheid
van
elektrische
spanning

Winnaars vorige maand:

maanstand

Jempy Lebbe
Zonnebeke
Marie-Thérèse Harnie
Sint-Pieters-Leeuw

voltooid

Oplossing vorige maand: postkoets
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 5 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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Busregeling zie blz. 44-45

Zondag 21 augustus 2011, 11u.
Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)
WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03 238 27 49
info@ijzerwake.org - 733-0112827-46 - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB
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