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Igor S., Inbreker
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“Eenieder heeft recht op vrijheid en 
veiligheid van zijn persoon.” Hoe-
wel dit fundamentele recht al meer 

dan 60 jaar in het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens ingeschreven 
staat, ziet de realiteit er in 2012 totaal 
anders uit. 

Verschillende politiediensten luiden 
wanhopig de alarmklok in de hoop op 
een goed werkend Justitieapparaat. 
“Brussel is een verloren stad. Alsof je 
een bodemloos vat probeert te vullen. 
En zolang er geen plaats is in de gevan-
genissen, en illegalen blijven toestromen, 
zal dat zo blijven”, verklaarde een poli-
tieagent onlangs (DM-magazine, 5 mei 
2012). De man vat feilloos samen waar 

het in dit land misloopt: “Het probleem 
zit bij het gerecht. Wij pakken criminelen 
op, Justitie laat ze weer vrij.”

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor 
een zichzelf respecterende rechtstaat. Er 
is geen vrijheid zonder sociale, fysieke 
en identitaire veiligheid. Daarom lance-
ren we op het congres van 17 juni ons 
vernieuwde veiligheidsplan. Ook hier zet 
het Vlaams Belang immers de bakens uit. 

Tot dan!  

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Veiligheid

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Machthebbers kiezen 
ander volk

Analyse www.vlaamsbelang.org

Bij de gemeente- en provin-
cieraadsverkiezingen van 14 
oktober zullen minstens 1,3 
miljoen allochtonen hun stem 
uitbrengen. Dat blijkt uit nieu-
we berekeningen van socio-
loog Jan Hertogen. In totaal is 
dat goed voor 17 procent van 
het kiezerskorps en zowat het 
dubbele van het aantal alloch-
tonen dat zes jaar geleden een 
stem uitbracht.

Deze evolutie is het gevolg van het 
vreemdelingenstemrecht dat in 
2003 door de strot van 

de Vlamingen werd geramd 
en in nog veel grotere mate 
van de ‘Snel Belg’-wet die 

in 2000 werd ingevoerd. Sinds die beruch-
te wet van kracht werd, kregen namelijk 
niet minder dan een half miljoen vreem-
delingen onvoorwaardelijk en gratis een 
Belgisch paspoort in de schoot geworpen. 
Op die manier werden de voorbije jaren 
‘Nouveaux Belges’ gecreëerd die straks 
niet eens in staat zullen zijn hun oproe-
pingsbrief voor de verkiezingen te lezen. 
Enige wil tot integratie moet immers niet 
worden aangetoond. Bereidheid om te 
werken evenmin. Zelfs een blanco strafre-
gister blijkt geen noodzakelijke voorwaar-
de. Dat deze waanzinnige wet een heuse 
immigratiesneeuwbal aan het rollen heeft 
gebracht, nam men er graag bij.

Zelfbediening
De ‘Snel Belg’-wet en het gemeentelijk 
vreemdelingenstemrecht, in combinatie 
met een lakse immigratiepolitiek, hebben 
in de eerste - zo niet enige - plaats de be-
langen van de linkerzijde gediend. Door 
de massale inzet van allochtonen hoopte 
ze namelijk haar afkalvende kiezersreser-
voir te kunnen aanvullen en tegelijk een 
middel te hebben gevonden om de rechtse  
stem te smoren. Het hoeft dan ook niet te 
verbazen dat zij in haar opzet een welwil-
lende bondgenoot vond in zowat de vol-
tallige Franstalige politieke klasse. 

4
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Pim leeft

Het is intussen 10 jaar geleden dat 
Pim Fortuyn werd vermoord (blz. 
32-35). Zijn ideeën zijn echter 

springlevend. Niet in het minst zijn ana-
lyse over de massa-immigratie die ons so-
ciaal systeem destabiliseert, onze sociale 
zekerheid ondermijnt, onze maatschappij 
ontwricht en ons humanistisch waarden-
patroon contesteert. 

De demografische vloedgolf laat zich in-
tussen ook voelen in onze verkozen or-
ganen. Zo zal bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen de impact van de ‘al-
lochtone stem’ groter zijn dan ooit. Zoals 
u in onze analyse kan lezen (lees blz.4-5), 
zullen op 14 oktober minstens 1,3 mil-
joen allochtonen hun stem uitbrengen. 

Net als in Frankrijk (lees blz. 38-41) pro-
beren de traditionele partijen, inclusief 
N-VA en Groen de ‘allochtone gemeen-
schap’ het hof te maken. Dat zij in hun 
machtswellust vaak vergeten rekening te 
houden met het eigen volk is een boeme-
rang die ze onverbiddelijk terug mogen 
verwachten. 

Het Vlaams Belang zal dan ook niet nala-
ten hen hier tot 14 oktober op te blijven 
wijzen.

De redactie

5

Weg met ons?
De pogingen van de machthebbers om 
de wil van de Vlaamse kiezer te fnuiken, 
hebben zich de voorbije jaren met andere 
woorden niet beperkt tot het installeren 
van een ‘cordon sanitaire’, het voeren van 
politieke processen en het doorvoeren 
van op maat gesneden hervormingen aan 
het kiessysteem. Uiteindelijk veranderen 
de machthebbers ook het (kies)volk, in-
dachtig de woorden die Berthold Brecht 
in 1953 schreef naar aanleiding van de 
volksopstand tegen de communistische 
DDR-dictatuur: “Als het volk de macht-
hebbers niet bevalt, moeten de machtheb-
bers maar een ander volk kiezen.” Mogen 
we er trouwens aan herinneren dat het 
niemand minder was dan pater Leman, 
jarenlang fakkeldrager in de vuile oorlog 
tegen het Vlaams Blok/Belang, die (in 
De Standaard, 15.01.2000) openlijk de 
afschaffing van het eigen volk aankon-
digde? Letterlijk: “Wat betekent ‘eigen 
volk eerst’ over vijftien jaar nog? Met 
de versoepelde naturalisatiewet krijgen 
we zoveel nieuwe Belgen dat die slogan 
niets meer voorstelt.” Zelden werd de uit-
eindelijke doelstelling van het Belgische 
establishment zo duidelijk verwoord. Het 
maakt dat die woorden - meer dan tien 
jaar nadat ze werden uitgesproken - nog 
steeds beklijven.

De Vlaamse kiezer die op 14 oktober een 
duidelijke stem wil uitbrengen tegen de 
afschaffing van het eigen volk, weet wat 
hem te doen staat. 
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Struisvogels

“De hoofdstad van de EU behoort tot de gevaar-
lijkste steden van Europa. Geweld is in Brussel, en 
niet enkel op bus of tram, trieste dagelijkse kost. 
Per 100.000 inwoners zijn er 33.000 misdrijven, dat 
is dubbel zoveel als in Frankfurt. Geweld, diefstal, 
roofovervallen zijn geen zeldzaamheid. In Brus-
selse wijken zoals Anderlecht of Brussel heeft de 
politie al lang de controle verloren.” Zo klonk het 
in een stevige reportage van de Duitse tv-zender 
ZDF. Brusselse politici repten zich om de feiten te 
ontkennen of te minimaliseren. Wie een eind wil 
maken aan de straffeloosheid, moet de Franstalige 
(PS-) burgemeesters dus van hun troon stoten. Het 
ziet er naar uit dat alleen een onafhankelijk Vlaan-
deren paal en perk kan of wil stellen aan de crimi-
naliteit. In Brussel en elders.

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

Dure Walen

Een gemiddelde Waal 
kostte de ziekteverzeke-
ring vorig jaar 110 euro 
meer dan de gemid-
delde Vlaming. Daarmee 
verdubbelt Wallonië zijn 
structurele meerkost 
ten opzichte van 2010. 
Vlaanderen betaalt de 
factuur. Dat blijkt uit 
recente cijfers van het 
Vlaams & Neutraal Zie-
kenfonds. Het VNZ pleit 
daarom andermaal voor 
de overheveling van de 
ziekteverzekering naar 
de deeltstaten, een eis 
die in 1999 al werd on-
derschreven door zowat 
het hele Vlaams Parle-
ment. “De Franstaligen 
blokkeren het dossier, 
maar pikken intussen 
wel een hoop extra geld 
in voor Brussel”, zegt 
VNZ-directeur Jürgen 
Constandt. Die brave 
Vlamingen toch.

Kampioen

De belastingdruk is nergens 
zo hoog als in België. Ner-
gens kost een werknemer 
meer en houdt hij netto minder 
over. Mensen die werken of onder-
nemen, worden in dit land uitgeperst als een citroen. 
Elke maand opnieuw drukt het loonbriefje ons met 
de neus op die zure realiteit en nu wordt het ook 
met zoveel woorden bevestigd door de OESO. Om-
dat onze buren inspanningen leveren om de belasting-
druk terug te dringen, wordt het verschil met andere 
landen ook alsmaar groter.  ‘Maar we krijgen daar toch
heel wat voor terug’, wordt wel eens gezegd. Inder-
daad: een totaal falende Justitie, een verwaarloosd we-
gennet, een rampzalig openbaar vervoer en zowat de 
laagste pensioenen. Er klopt iets niet aan het plaatje.
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Koranoffensief

In Duitsland is grote 
deining ontstaan over 
een grootschalig beke-
ringsoffensief van mos-
limfundamentalisten. 
Die hebben intussen 
al meer dan 300.000 
gratis exemplaren van 
de koran uitgedeeld. 
De extremisten mik-
ken uiteindelijk op 
de verspreiding van 
25 miljoen korans in 
Duitse gezinnen. “Wat 
gepresenteerd wordt 
als de onschuldige ver-
spreiding van de koran, 
is in werkelijkheid de 
subtiele verspreiding 
van de salafi stische 
ideologie. En die stro-
ming biedt een ideolo-
gische voedingsbodem 
voor islamterrorisme”, 
klinkt het uit de hoek 
van politiek en staats-
veiligheid. De actie 
oogt minder specta-
culair dan terreuraan-
slagen, maar is daarom 
niet minder gevaarlijk. 
Het doel blijft immers 
hetzelfde: de onder-
werping van Europa 
aan de wetten van de 
islam.

Ontmaskerd

Soms doen media wat ze moeten doen. In een 
moedige undercoverreportage van de RTBf werd 
een Brusselse imam ontmaskerd. De man trok in het 
vrijdaggebed scherp van leer tegen de Internationale 
Vrouwendag en andere niet-islamitische gebruiken. 
Pijnlijk is dat Brusselse politici bij de inhuldiging van 
de grote Al Amal-moskee in Anderlecht (kostprijs 2 
miljoen euro) nog over elkaars voeten struikelden om 
de dialoog en tolerantie toe te juichen. Die tolerantie 
moet je dus met een fl inke korrel zout nemen. Het 
meest verontrustend is nog dat het hier niet eens 
over moslimextremisten gaat.  Volgens islamspecialist 
Felice Dassatto hoor je dit soort vrouwonvriendelijke 
en anti-westerse uitspraken “in 99 procent van de 
Brusselse moskeeën.” Maar voor het overige gaat al-
les goed met de multiculturele samenleving.

Invasieve exoten

Jozef De Witte heeft Vlaams minister Joke Schau-
vliege op het matje geroepen. Schauvliege (CD&V) 
had aangekondigd de strijd te willen aanbinden 
tegen ‘invasieve exoten’ die de inheemse soorten 
bedreigen. Dat ruikt naar racisme en het Centrum 
voor CGKR vreesde meteen een offensief tegen de 
invasie van Oost-Europese gangsterbendes, asiel-
zoekers en illegalen. Het kostte enige moeite, maar 
uiteindelijk kon de minister het CGKR geruststel-
len. Bij nader inzien gaat het alleen om ingevoerde 
relschoppers zoals de brulkikker, de grote water-

navel en de waterteunisbloem. 
Oost-Europese crimi-
nelen, asielzoekers en 
illegalen blijven welkom 

in België. 
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Joris Van Hauthem
over de weg naar Vlaamse 

staatsvorming en de rol 
van het Vlaams Belang

8
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 “Een sterk Vlaams Belang 
blijft nodig.”

Vraaggesprek

Enkele weken geleden nam Joris Van Hauthem de fakkel over 
van Filip Dewinter als fractieleider in het Vlaams Parlement. Van 
Hauthem is niet de eerste, de beste. Hij is al sinds 1989 parle-
mentslid voor onze partij en wordt door vriend en vijand ge-
prezen om zijn dossierkennis. Een gesprek over zijn plannen, 
de weg naar Vlaamse staatsvorming en de rol van het Vlaams 
Belang. 

Eind april werd u fractievoorzitter van 
het Vlaams Belang in het Vlaams Parle-
ment. De voorbije twintig jaar bespeel-
de u vooral het communautaire thema. 
Betekent dit dat de komende jaren hier-
op de klemtoon zal liggen?

Ik ben van oordeel dat het Vlaams Parle-
ment de motor moet zijn van de Vlaamse 
staatsvorming en daar wil ik als fractie-
voorzitter zeker mijn steentje toe bijdra-
gen. Dat betekent echter geenszins dat 
er over andere thema’s niet mag worden 
gesproken. Integendeel zelfs, want het 
Vlaams Belang heeft wel degelijk wat 
te zeggen over heel wat domeinen in het 
maatschappelijke leven. Het is dan ook 
mijn uitdrukkelijke bedoeling anderen te 
stimuleren om op een of andere manier 
meer op de voorgrond te komen, ook al 
bestaat daar geen toverformule voor. Als 
het een geruststelling mag zijn: ik voer 

niet alleen het woord en het zijn niet alleen 
‘mijn’ thema’s die aan bod komen.

U stelt dat het Vlaams Parlement de mo-
tor moet zijn van Vlaamse onafhanke-
lijkheid. De Leuvense politicoloog Bart 
Maddens zegde eerder dat in 2014 veel 
mogelijk wordt als de kiezer in 2014 de 
‘V-partijen’ een absolute meerderheid 
bezorgt in het Vlaams Parlement.

We kunnen hopen op zo’n scenario, maar 
dat betekent niet dat we zolang moeten 
wachten. Waarom zouden we niet nu al 
de nodige stappen zetten? De komende 
maanden gaan we een voorstel indienen 
om een commissie op te richten die de 
boedelscheiding moet voorbereiden. Te-
gen 2014 moet zo’n blauwdruk klaar zijn. 
Het is verkeerd te denken dat de Vlaamse 
onafhankelijkheid iets is dat er sowieso 
komt, als het resultaat van een soort dar-
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Vraaggesprek

nooit met het Vlaams Belang zullen sa-
menwerken, zijn op zijn zachtst gezegd 
onverstandig en hypothekeren mogelijke 
verdere stappen naar Vlaamse onafhanke-
lijkheid. Stel dat zich in 2014 inderdaad 
een unieke mogelijkheid voordoet, getuigt 
het niet bepaald van groot politiek inzicht 
om de deur tot samenwerking niet min-
stens op een kier te laten staan.

Ondertussen zitten we opgescheept met 
een zoveelste staatshervorming op rij. 
De grootste zelfs, als we sommige media 
mogen geloven…

Dit is zeker niet de grootse staatshervor-
ming aller tijden en al evenmin de beste. 
Dit is gewoon een staatshervorming die 
alle elementen in zich draagt van alle vori-
ge staatshervormingen. Lees: Vlaanderen 
en Wallonië krijgen beide dezelfde nieuwe 
bevoegdheden en Vlaanderen betaalt daar-
voor een prijs: financieel in cash en op kap 
van de Vlamingen in Brussel en de Rand. 

Een nieuwe stap in de Belgische proces-
sie van Echternach?

winistisch proces. We mogen het moment 
niet laten voorbij gaan en moeten voluit op 
het gaspedaal gaan staan. Want België is 
een taai beest. Het is in dit parlement dat 
het zal moeten gebeuren.

Acht u de hoop die Maddens uitsprak, 
gerechtvaardigd?

Het spreekt voor zich dat een gebeurlijke 
V-meerderheid - die zeker niet onrealis-
tisch is - heel wat 
perspectieven opent 
om het einde van 
België dichterbij te 
brengen. Hoe dan 
ook zal de N-VA in 
dat geval voor een 
fundamentele keuze 
worden geplaatst: 
kiezen voor Vlaanderen en dus samen-
werken met het Vlaams Belang, of vast-
houden aan het ‘cordon’ en daarmee ook 
aan het Belgische status quo. Samen met 
de Vlaamse Beweging, hopen we uiteraard 
op het eerste.

De houding die deze partij tot op heden 
aanneemt, geeft weinig reden tot opti-
misme…

Dat is voorlopig het geval. De uitspraken 
van Bart De Wever en Jan Jambon dat zij 

“ Het Vlaams Parlement moet 
de motor zijn van de Vlaamse 

staatsvorming.
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Het is zelfs minder dan dat want de pro-
cessie van Echternach gaat - tergend lang-
zaam weliswaar - nog vooruit, wat van het 
Vlinderakkoord niet kan gezegd worden. 
Op heel wat domeinen, zoals de positie 
van de Vlamingen in Brussel en de situ-
atie in Vlaams-Brabant, is deze zoveelste 
Belgische staatshervorming zelfs een stap 
achteruit.

U kondigde aan al-
les in het werk te 
zullen stellen om 
dit voor Vlaande-
ren nadelige ak-
koord alsnog tegen 
te houden. Hoe ziet 
u dat concreet? 
Welke rol kan het 
Vlaams Parlement 
hierin spelen?

Het Vlaams Parlement heeft hier zeker een 
rol te spelen. De komende weken en maan-
den zijn zonder meer cruciaal. Alles wat 
de Franstaligen hebben binnengehaald, 
wordt nu gebetonneerd in de Grondwet 
en in bijzondere meerderheidswetten. De 
kans mag niet onbenut blijven om vanuit 
het Vlaams Parlement de Di Rupo-akkoor-
den te bestrijden. We hebben dan ook een 
reeks belangenconflicten ingediend tegen 
aspecten uit het Vlinderakkoord die fla-

grant in strijd zijn met het Vlaams regeer-
akkoord met de bedoeling ze op die ma-
nier te blokkeren. We verwachten dan ook 
dat de N-VA ons hierin zal steunen. Men 
kan toch niet op het ene niveau beweren 
dat heel die staatshervorming niet deugt, 
terwijl men ze op het andere niveau zonder 
opmerkingen laat passeren? 

Wat vindt u van de gretig aangehaalde 
bewering dat de N-VA kan wegen op het 
beleid, terwijl het Vlaams Belang opge-
sloten blijft in het ‘cordon’ en aan de 
zijlijn staat te roepen?

De N-VA heeft steevast gezegd dat een 
stem voor het Vlaams Belang een verloren 
stem was. Zij gingen het varkentje van de 
staatshervorming wel eens wassen. Resul-
taat: de N-VA staat op federaal vlak ook 
aan de zijlijn. Bart De Wever heeft tot zijn 
scha en schande moeten ondervinden dat 
binnen de Belgische context “redelijke” 
onderhandelingen niet meer mogelijk zijn, 
niet alleen op het communautaire vlak, 
maar op elk vlak. Hij geeft ons dus gelijk. 
Maar in plaats van de juiste conclusie te 
trekken, en resoluut de kaart te trekken van 

“ Moeilijk gaat ook.
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Vraaggesprek

de boedelscheiding, wil hij nu het confe-
deralisme. Sorry, maar daar verliezen we 
onze tijd mee. 

En het cordon zelf. De N-VA zegt tegen het 
cordon te zijn, maar past het op de meest 
rigoureuze manier toe. Tot in het absurde. 
Als Siegfried Bracke op de Franstalige 
zender RTL moet antwoorden op de vraag 
van de journalist wie hij verkiest - Bruno 
Valkeniers of FDF-voorzitter Mangain - 
en Bracke antwoordt 
zonder verpinken 
“Olivier Maingain”, 
dan neem ik toch aan 
dat men binnen de 
Vlaamse Beweging 
toch ook even slikt, 
om het beschaafd te 
houden. Liever het 
FDF dan het Vlaams Belang dus. Is dat de 
kracht van de verandering?

Het participationisme heeft dus ge-
faald?

Zoveel is duidelijk.

Welke strategie stelt u dan wel voor?

De pogingen om via onderhandelingen 
een ‘grote staatshervorming’ te bereiken 
zijn de voorbije jaren tot in den treure uit-

geprobeerd met het gekende resultaat. Het 
moet nu stilaan wel voor iedereen duidelijk 
zijn dat binnen het Belgische kader geen 
oplossing meer mogelijk is. Het wordt met 
andere woorden tijd dat Vlaanderen buiten 
de Belgische lijntjes kleurt en eenzijdige 
stappen zet. En de plaats waar dat moet 
gebeuren, is, zoals ik al zei, het rechtreeks 
verkozen Vlaams Parlement. Deze weg is 
misschien niet legaal, maar wel legitiem. 
Niemand kan een volk beletten zijn lot in 
eigen handen te nemen en zijn eigen weg 
te gaan.

In oktober zijn er gemeente- en pro-
vincieraadsverkiezingen. Geen gemak-
kelijke verkiezingen voor het Vlaams 
Belang, zo wordt gezegd. 

Gemeenteraadsverkiezingen zijn voor het 
Vlaams Belang altijd al de moeilijkste ver-
kiezingen geweest. Met uitzondering dan 
misschien van 2006, toen we nog konden 
genieten van de bonus van de historische 
verkiezingen van 2004. Het is dus ooit al 
gemakkelijker geweest, daar moeten we 
niet flauw over doen. Maar moeilijk gaat 
ook. 

“ De voorbije jaren heeft
onze partij menig debat

in gang gezet.
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Welke rol speelt het Vlaams Belang vol-
gens u in het politieke landschap? 

Voor sommigen speelt een partij pas mee 
wanneer ze deelneemt aan het beleid. Po-
litiek is echter meer dan dat. Zoals het 
Vlaams Belang heeft bewezen, kan een 
partij ook vanuit de oppositie een belang-
rijke rol vervullen. De voorbije dertig jaar 
heeft onze partij ideeën ingang doen vin-
den in de samenleving en heeft ze menig 
debat in gang ge-
zet. Zo bekeken is 
het Vlaams Belang 
zelfs de meest suc-
cesvolle partij uit de 
naoorlogse geschie-
denis. Om me tot 
dat ene voorbeeld te 
beperken: dertig jaar 
geleden werd er meewarig gelachen met 
de partij die als eerste programmapunt de 
Vlaamse onafhankelijkheid vooropstelde. 
Vandaag is de idee van een onafhankelijk 
Vlaanderen als alternatief voor een com-
pleet geblokkeerde Belgische situatie ge-
meengoed geworden in Vlaanderen. Die 
ommekeer in de gedachten is de verdien-
ste van die ene partij: het Vlaams Belang. 

Onze partij is een ijsbreker geweest. Wij 
zijn door het dichtgevroren kanaal geva-
ren. Dat neemt men ons niet af.

Vriend en vijand zullen moeten toe-
geven dat het Vlaams Belang onmis-
kenbaar zijn verdiensten heeft gehad. 
Welke rol ziet u voor onze partij de ko-
mende jaren weggelegd?

Het Vlaams Belang blijft een unieke en 
onvervangbare partij. Haar rol is nog lang 
niet uitgespeeld. De problemen die het 
Vlaams Belang heeft aangekaart, zijn im-

mers nog lang niet opgelost. Na ervoor 
gezorgd te hebben dat bepaalde thema’s 
uit de taboesfeer werden gehaald, komt 
het erop aan druk op de ketel te houden 
en ervoor te zorgen dat, om bij de beeld-
spraak van daarnet te blijven, het kanaal 
niet opnieuw dichtvriest. Daarvoor is ook 
in de toekomst een sterk Vlaams Belang 
nodig! 

De uitgebreide versie van het interview is binnenkort te lezen op 
www.vlaamsbelang.org

“ Het komt erop aan
druk op de ketel

te houden.
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onderwijs-
besparingen

Naar aanleiding van de 
niet-indexering van de 
werkingsmiddelen in het 
onderwijs werd door 
diverse inrichtende mach-
ten en vakbonden kritiek 
geuit op het bestaan van 
de maximumfactuur in het 
basisonderwijs. Sommigen 
stellen het bedrag van 
de maximumfactuur ter 
discussie en vragen zich af 
of de kostenloosheid van 
het basisonderwijs niet in 
gevaar komt. Het Vlaams 
Belang klaagt aan dat de 
Vlaamse regering bij de 
besparingen wel heel 
vreemde prioriteiten legt. 
Nog niet zolang geleden 
besliste de Vlaamse rege-
ring immers een derde 
VRT-net op te starten, dat 
de jonge-
renzender 
Ketnet 
moet 
huis-
vesten. 
gerda 
van steenberge vraagt 
zich af of een apart net 
voor kinderanimatie voor 
de Vlaamse regering be-
langrijker is dan kwalitatief 
onderwijs.

islamminister 
weigert hand

Minister van Justitie 
Turtelboom (Open 
VLD) en minister van 
Buitenlandse Zaken 
Reynders hadden tijdens 
een offi cieel bezoek 
aan Marokko eind april 
een ontmoeting met de 
Marokkaanse premier 
Benkirane, lid van de or-
thodoxe Islamitische Partij 
voor Rechtvaardigheid en 
Ontwikkeling. Benkirane 
groette Reynders heel 
hartelijk, maar weigerde 
Turtelboom de hand te 
schudden. “Het is erg 
om vast te stellen dat 
de regering de mond 
vol heeft van de gelijke 
behandeling van mannen 
en vrouwen en ge-
lijke rechten. (…) Zodra 
daarvoor echter een 
moslimvriendje terecht-
gewezen moet worden, 
is dat allemaal blijkbaar 
niet zo belangrijk meer. 
Mevrouw Turtelboom 
mag in Marokko rond de 
pot draaien en u draait 
rond de pot door het 
allemaal onder de diplo-
matieke mat te vegen. 
Zo’n denigrerend, vrouw-
onvriendelijk gedrag kan 
niet door de beugel. De 

enige juiste en gepaste 
reactie die u had kunnen 
geven, was op zijn minst 
een duidelijk bericht aan 
de islamitische premier 
dat in onze westerse 
maatschappij een derge-
lijke ongelijke behandeling 
van man en vrouw niet 
getolereerd wordt en dat 
minstens excuses op hun 
plaats waren.” Dat was 
de snoeiharde kritiek van 
Volksvertegenwoordiger 
Barbara Pas aan het adres 
van Didier Reynders, die 
geen graten zag in het 
denigrerende gedrag van 
de islamitische eerste 
minister van Marokko. 

dader of 
slachtoffer?

Vorige maand heb-
ben twee agenten van 
Securail een zwartrijder 
in de boeien geslagen 
omdat hij wilde vluch-
ten. De spoorwegpolitie 
kwam erbij… en pakte 
de agenten op. Meer 
nog, de zwartrijder heeft 
klacht ingediend tegen de 
agenten van Securail. Nu 
heeft men ontdekt dat 
Securail alleen ‘vattingen’ 
mag doen voor overtre-
dingen die zo ernstig zijn 
dat ze vallen onder de 

Uit de parlementen
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noemer “gemeenrechte-
lijke wanbedrijven.” En 
zwartrijden is dat niet. 
Volksvertegenwoordiger 
tanguy 
veys 
vindt dat 
een slecht 
signaal aan 
de zwart-
rijders. Zij 
weten dat ze vanaf nu niet 
meer moeten vrezen voor 
de agenten van Securail. 
Daarom vindt hij dat 
Securail moet gemachtigd 
zijn om, in afwachting 
van de spoorwegpolitie, 
personen in bedwang 
te houden. Minister van 
Binnenlandse Zaken 
werkt aan een wetsvoor-
stel ‘dat in een evenwich-
tige uitbreiding van de 
bevoegdheden van de 
veiligheidsagenten voor-
ziet alsook in een betere 
samenwerking tussen de 
verschillende diensten’.  
Afwachten of dit volstaat. 

sociale abberaties

Vreemdelingen met een 
recht op een rust- of 
overlevingspensioen in 
België kunnen aanspraak 
maken op een inkomens-
garantie. Deze uitkering 
bedraagt 635,53 euro 

voor een samenwonende 
en 953,30 euro voor een 
alleenstaande. Omdat 
bejaarde immigranten die 
in België nauwelijks heb-
ben gewerkt en nauwelijks 
sociale bijdragen hebben 
betaald op die manier 
bijna rechtstreeks in het 
stelsel van de inkomens-
garantie voor ouderen 
kunnen stromen, dienden 
Volksvertegenwoordigers 
rita de Bont, guy 
d’haeseleer en 
Barbara pas een wets-
voorstel 
in om die 
inkomens-
garantie 
slechts 
toe te 
ken-
nen aan 
vreem-
delingen 
die zich 
kunnen 
beroepen 
op een 
interna-
tionaal 
verdrag 
of die een 
loopbaan 
in België 
kunnen 
bewijzen van tenminste 
tien jaar. 

wapenwetgeving

Minister van Justitie 
Turtelboom gaf onlangs 
in de Senaat toe dat de 
wapenwetgeving veel 
lakser wordt toegepast in 
het zuiden van het land. 
Toch stelde ze dat de 
verschillen ‘onontkoom-
baar’ zijn. Ze meent dat 
dit verband houdt met de 
verschillende administra-
tieve praktijken en met 
de houding van de lokale 
overheden ten opzichte 
van wapenbezit. ‘Er be-
staat een verschil in men-
taliteit en gevoeligheden’, 
aldus de minister. Senator 
anke van dermeersch 
verfoeide 
het makke 
antwoord 
van de mi-
nister en 
maande 
haar aan 
de wetge-
ving in beide landsdelen 
even strikt te doen toe-
passen. Dat er sprake is 
van verschillende menta-
liteiten en gevoeligheden, 
weten we al lang. Maar dat 
een verschillende toepas-
sing van de wet daarom 
onontkoombaar is, doet 
de wenkbrauwen fronsen. 
Daaruit blijkt nog maar 

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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eens dat Justitie al lang 
moest gesplitst zijn.

gesloten opvang

De jongste jaren is de 
instroom van zogenaamde 
niet-begeleide minder-
jarige asielzoekers fors 
toegenomen.  Vooral de 
zekerheid van een com-
fortabele opvang gedu-
rende de ganse duur van 
de procedure lokt veel 
echte of valse ‘minderjari-
gen’ (1 op 5 liegt over de 
leeftijd) naar dit land. Nu 
wil staatssecretaris Maggie 
De Block 
de ver-
antwoor-
delijkheid 
voor de 
opvang 
deels 
doorschuiven naar 
Vlaanderen door de 
bijzondere jeugdzorg een 
grotere rol te laten spelen 
bij hun opvang. Marijke 
dillen kaartte dit in het 
Vlaams Parlement aan 
bij Welzijnsminister Van 
Deurzen. Deze laatste 
liet weten een samen-
werkingsakkoord tus-
sen Vlaanderen en de 
federale overheid wel 
te zien zitten. Marijke 
Dillen hekelde de weinig 

krachtdadige voorstellen 
in deze kwestie. Ze pleitte 
voor opvang in gesloten 
centra met een versnelde 
procedure. 

astrid

Enkele jaren geleden 
werd met veel bom-
barie het ASTRID-
communicatiesysteem als 
een feilloos systeem aan-
gekondigd. Ondertussen 
zijn de politiediensten 
overgeschakeld op dit 
nieuwe systeem. Maar 
ASTRID werkt niet naar 
behoren. 
Er zijn 
verbin-
dingspro-
blemen 
als een 
patrouille 
zich in 
een heel dicht bebouwde 
buurt bevindt. De verbin-
ding valt al helemaal weg 
als politiemensen tus-
senkomen in een appar-
tementsgebouw.  Tijd dus 
voor een grondige evalu-
atie van het systeem, aldus 
Volksvertegenwoordiger 
peter Logghe. Maar 
volgens minister Milquet 
is er weinig of niks aan de 
hand. Niettemin kondigde 
ze tegen het einde van 

het jaar een audit aan in 
het licht van een nieuw 
beheerscontract. 

veiligheid 
gevangenissen

Naar aanleiding van de 
ontsnapping van gevaar-
lijke gedetineerden uit ge-
vangenissen werd minister 
van Justitie Turtelboom 
in de Kamercommissie 
ondervraagd door 
Volksvertegenwoordiger 
Bert 
schoofs. 
Hij wilde 
van de 
minister 
weten 
welke 
maatregelen op korte 
termijn zouden worden 
genomen en of zij bereid 
is de wet op de gedeti-
neerden drastisch aan 
te pakken vermits deze 
de veiligheid in de ge-
vangenis in de weg staat. 
Turtelboom kondigde 
aan te werken aan een 
Masterplan. Schoofs was 
blij te horen dat ze in haar 
antwoord ook sprak van 
strafverzwaring. Hij stelde 
daarop ook strafverlen-
ging voor voor zij die 
zware tuchtproblemen 
hebben in de gevangenis. 

Uit de parlementen
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tweetaligheid 
Brusselse politie

Sinds de politiehervorming 
zijn rijkswachters die een 
eentalig statuut hadden, 
overgeheveld naar de 
Brusselse 
politie-
korpsen, 
waarvoor 
wettelijk 
tweeta-
ligheid 
vereist 
is. Daarom kregen ex-
rijkswachters tot eind 
2007 de kans om een 
taalbrevet over hun 
kennis van de andere 
taal te behalen. Senator 
Bart Laeremans vroeg 
de cijfers op over het 
aantal tweetaligen bij 
de Brusselse politie. De 
vaststellingen zijn weinig 
bemoedigend: minder 
dan twee derde van de 
Brusselse politiemensen 
is nog tweetalig. “Voor het 
Vlaams Belang blijft het 
gebrek aan tweetaligheid 
bij een belangrijk deel van 
de Brusselse agenten een 
fundamenteel probleem. 
Een adequate politionele 
dienstverlening is immers 
onmogelijk indien er geen 
behoorlijke communicatie 
met een deel van de be-

volking kan plaatsvinden”, 
aldus Laeremans

agressie ‘Brusselse’ 
voetbalploegen

De  Vlaams-Brabantse 
Voetbalploeg KHO 
Huizingen heeft onlangs te 
kennen gegeven dat ze vrij-
willig wil overstappen naar 
een lagere regionale reeks, 
omdat ze de agressie van 
sommige Brusselse jeugd-
voetbalploegen spuugzat is. 
Het Vlaams Belang inter-
pelleerde in de Vlaamse 
gemeenschapscommissie. 
“Ofwel grijpt men snel 
en streng 
in, door 
spelers, 
begelei-
ders en 
trainers 
die zich 
hieraan bezondigen de 
deur te wijzen, ofwel 
wordt de geldkraan onher-
roepelijk dichtgedraaid”, 
aldus Brussels parlements-
lid dominiek Lootens.

kinderbijslag

De gewaarborgde gezins-
bijslag is een uitkering 
voor wie onvoldoende 
bestaansmiddelen heeft 
en niet onder het kinder-

bijslagstelsel voor werk-
nemers, zelfstandigen of 
ambtenaren valt. De aan-
vrager van de bijslag moet 
in principe gedurende de 
laatste vijf jaar wettelijk en 
ononderbroken in België 
verbleven hebben. Uit 
het antwoord van staats-
secretaris voor Sociale 
Zaken Courard aan 
Volksvertegenwoordiger 
Filip de Man blijkt dat 
in 2009 voor 37,5 miljoen 
euro aan gewaarborgde 
kinderbijslag werd uit-
gekeerd. Er waren dat 
jaar 14.450 rechtgevende 
kinderen, waarvan 8.387 
kinderen (58 procent) 
van vreemdelingen. Niet-
EU-vreemdelingen alleen 
al waren in 2009 goed 
voor 51 procent van het 
totale aantal rechtgevende 
kinderen. 
Opvallend 
is ook het 
grote aan-
deel van 
politieke 
vluchte-
lingen met 15 procent van 
alle rechtgevende kinde-
ren. Uit deze gegevens 
blijkt nog maar eens dat 
onze sociale welvaarts-
staat werkt als een mag-
neet op gelukzoekers uit 
de hele wereld.

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Zonder pardon !
HARDE AANPAK

Malik G., Drugdealer

www.vlaamsbelang.org
20m2_CAMPAGNE-2012 op_CRIMINALITEIT.indd   2 16/05/12   11:23

Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Zonder pardon !
LEVENSLANG

Frans V.,Kinderverkrachter

www.vlaamsbelang.org
20m2_CAMPAGNE-2012 op_CRIMINALITEIT.indd   3 16/05/12   11:24

Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Zonder pardon !
BUITEN

Saïd I., Overvaller

www.vlaamsbelang.org
20m2_CAMPAGNE-2012 op_CRIMINALITEIT.indd   4 16/05/12   11:24
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Ver. uitg.: Bruno Valkeniers, Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel

Zonder pardon !
HARDE AANPAK

Malik G., Drugdealer

www.vlaamsbelang.org
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 Zonder pardon

Precampagne

Met een nieuwe campagne 
plaatst het Vlaams Belang het 
veiligheidsthema opnieuw bo-
venaan de politieke agenda. 

De criminaliteit is opnieuw schrikbarend 
toegenomen. Woninginbraken, autodief-
stallen, zakkenrollen, diefstal met ge-
weld, maar ook delicten zoals moord en 
doodslag, zitten onmiskenbaar in de lift. 
In totaal werden tijdens de eerste negen 
maanden van 2011 welgeteld 809.185 
criminele feiten geregistreerd. Daarmee 
breekt dit land opnieuw een triest record. 
Met deze ontwikkeling gaat België boven-
dien in tegen de Europese trend. Terwijl 
de criminaliteit over heel Europa afneemt, 
steeg in dit land het aantal criminele feiten 
met volle vijf procent. 

Schuldig verzuim
Jarenlang heeft de politieke klasse de kop 
in het zand gestoken en nagelaten de no-
dige maatregelen te nemen. Het is niet 
overdreven in dit verband te spreken van 
schuldig verzuim. Het ‘beleid’ beperkte 
zich tot de klassieke Belgische aankon-
digingspolitiek, waarbij de herhaling van 
een eerdere belofte wordt verkocht als een 
nieuwe maatregel. 

Van de beloofde breuk met het linkse en 
lakse beleid kwam niets terecht. Wel in-
tegendeel. In de loop der jaren is de straf-

feloosheid in dit land zowat geïnstitutio-
naliseerd. Straffen werden steeds verder 
omgebouwd, ingekort en uitgehold tot 
er in de praktijk nauwelijks wat van over 
bleef. De straffeloosheid zoals die in dit 
land heerst, bestaat nergens ter wereld en 
geniet tot ver buiten onze landsgrenzen 
bekendheid. Dat is meteen ook de verkla-
ring voor het feit dat buitenlandse crimi-
nele bendes dit land hebben uitgekozen 
tot hun favoriete actieterrein. 

Vrijhaven
In de loop der jaren is dit land verworden 
tot een vrijhaven voor criminelen van alle 
slag. De overheid heeft gefaald in het ga-
randeren van een essentieel mensenrecht: 
het recht op veiligheid. Met een nieuwe 
grootscheepse campagne, onder het motto 
‘Zonder pardon’, wil het Vlaams Belang 
het veiligheidsthema opnieuw de plaats 
geven die het toekomt: bovenaan de poli-
tieke agenda. 

Campagne 
Daarom pakt het Vlaams Belang uit met 
een grootscheepse precampagne. In gans 
Vlaanderen zullen affi ches in het straat-
beeld verschijnen. Iedereen krijgt ook een 
folder in de brievenbus. Sluitstuk van de 
campagne wordt een nationaal congres 
onder het motto ‘Kies Veilig’ op 17 juni 
in het ICC te Gent. De busregeling vindt u 
op de volgende bladzijde. 
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PROVINCIE ANTWERPEN
regio antwerpen – 03 216 92 13
Berchem kerk 12.15uur • Antwerpen 
secretariaat van Maerlantstraat 12.30 uur
regio antwerpen-zuid – 03 459 89 84
kontich e19 carpoolparking 12.00 uur
regio MeCHeLen-Lier – 015 41 18 48
Breendonk carpoolparking a12-n16 11.20 uur 
• Heist o/d Berg, Station 11.25 uur • Blaasveld, 
kerk 11.30 uur • Mechelen, Rode Kruisplein 
11.40 uur • Lier, parking Carrefour 11.45 uur
regio voorkeMpen – 03 658 67 37
kalmthout heide 11.15 uur • Brasschaat kerk 
11.45 uur • schoten Carrefour thv pizzahut 
12.00 uur
regio turnHout – 014 41 34 72
turnhout station 11.15 uur • Beerse marktplein 
11.30 uur
regio zuiderkeMpen – 014 23 29 00
Herentals parking wellens 12.00 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

regio aaLst – 053 77 55 07
ninove stationsplein 12.00 uur • aalst Café 
apostelken 12.30 uur
regio denderMonde-st.-nikLaas – 03 777 08 01
dendermonde de Bruynkaai 12.15 uur • sint-
niklaas bij parking syntra 12.30 uur
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

regio Brugge – 050 39 72 81
Brugge Magdalenaparking st-andries 12.30 uur
regio kortrijk – 0475 42 19 29
kortijk Carpoolparking (Cowboy Henk) 
oudenaardsesteenweg 12.45 uur

regio roeseLare – 0472 52 71 85
roeselare de gezelle stationsplein 12.15 uur
regio Middenkust – 059 80 80 81
oostende Mercatorparking 11.45 uur • 
Blankenberge voorkant stadhuis 12.15 uur
regio westHoek – 057 44 62 10 
poperinge Het Mysterie, abeelseweg 29 12.00 
uur • ieper nMBs-station 12.15 uur
PROVINCIE LIMBURG

regio noord-LiMBurg – 011 54 79 20
regio zuid-LiMBurg – 012 67 24 49
regio Midden-LiMBurg – 011 23 33 49
genk station 10.50 uur • Hasselt parking 
Carrefour kuuringen (vroegere Biggs) 11.10 uur 
• Beringen carpoolparking paal 11.30 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL

regio Leuven – 016 20 43 01
genk station 10.50 uur • Landen station 
10.30 uur • zoutleeuw parking Frituur grote 
steenweg 10.45 uur • tienen parking Carrefour 
11.00 uur • Leuven parking Bodart 11.30 uur • 
Nossegem carpoolparking E40/21 11.45 uur • 
Bekkevoort carpoolparking E314/24 11.45 uur • 
Rotselaar carpoolparking E314/21 12.00 uur
regio viLvoorde – 02 253 38 27 
regio HaLLe – 02 582 91 75
vilvoorde kerk portaelsplein 10.00 uur • 
grimbergen Brusselsesteenweg 10.20 uur • 
dilbeek parking CC westrand 10.40 uur • Halle 
sint-rochuskerk 11.10 uur • affl igem carpool 
e40 11.50 uur

Busregeling Congres 17 juni – iCC gent – 14 uur 
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)
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Voor alle 
informatie kan u 
steeds 
terecht bij het 
nationaal 
secretariaat 
van VBJ
Madouplein 8/6
1210 Brussel
Tel: 02/219.27.28
Fax: 02/219.50.47
E-post: info@vbj.org
www.vbj.org

Iemand vergeten?

Naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen 
organiseren tal van middelbare scholen debatten 
om hun leerlingen in contact te brengen met ‘de 

politiek’. Initiatieven als deze kunnen we enkel maar toe-
juichen. We stellen echter vast dat achter deze ogen-
schijnlijk goedbedoelde debatten een geheime agenda 
schuilt. Nog meer dan voorheen vinden politiek-correcte 
leerkrachten het niet nodig om het Vlaams Belang uit 
te nodigen. Nog meer dan voorheen probeert men ons 
monddood te maken en ons uit te sluiten.

Warme oproep
Daarom lanceer ik volgende oproep. Informeer bij vrien-
den en familie of er bij hen een schooldebat plaatsvindt 
en vraag hen of het Vlaams Belang uitgenodigd werd. 
Wanneer men ons weer eens ‘vergeten’ is, licht ons 
dan zo snel mogelijk in. Wij nemen dan contact op 
met de inrichters en wanneer ze niet voor democrati-
sche argumenten vatbaar zijn, dan zullen wij postvat-
ten aan hun schoolpoort. 

VBJ zal op gepaste wijze duidelijk maken dat er maar 
één rebelse partij is voor wie vrije meningsuiting geen 
hol begrip is. Wij zullen blijven zeggen wat u denkt, 
ook al horen (s)linkse leerkrachten dat niet graag!”

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren
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Kortjes

Slimste school van Vlaanderen
kiest Vlaams Belang

Na een schooldebat in het Geelse Sint-
Dimpnacollege werd het Vlaams Belang 
door de leerlingen van het zesde jaar ver-
kozen tot populairste politieke partij. Het 
college, dat onlangs nog door Universi-
teit Antwerpen werd verkozen tot Slimste 
school van Vlaanderen, deed haar naam 
alle eer aan. Zo stemde 
bijna een derde van de aan-
wezigen voor onze partij.

Tijdens het jaarlijks ver-
kiezingsdebat nam VBJ’er  
Tim Willekens het op te-
gen parlementsleden van 
CD&V, N-VA, SP.a, Open 
VLD en Groen. Hoewel het 
Vlaams Belang vóór het de-
bat niet verder dan 8 procent 
geraakte, bleken nadien de 
meningen van de laatstejaars 
behoorlijk te zijn veranderd. 

Met bijna een derde van de stemmen voor 
het Vlaams Belang toonden ze dat ze tegen 
de stroom in durfden gaan en vrij en vrank 
durven denken. “Deze school laat zich niet 
in een cordon zetten”, stelde Willekens 
achteraf blij.

Affi checampagne ‘Kloon’

VBJ Aalst is gestart met een affi checampagne ‘Kloon’ (Aalsters 
dialect voor clown, nvdr.). De affi che lijkt goed op de offi ciële 
affi che van het Boonjaar, waarbij de honderdste verjaardag van 
Louis Paul Boon wordt gevierd. Alleen is de afbeelding van 
Boon vervangen door die van lokaal SP.a-schepen Dylan Casaer 
en is het opschrift ‘Boon!’ vervangen door ‘Kloon!’ “Het Boon-
jaar is de verkiezingscampagne van Dylan Casaer, gesponsord 
door het belastinggeld van de Aalstenaar”, aldus de VBJ’ers. 
“Het hele Boonjaar is eigenlijk niets meer dan propaganda voor 
de socialisten. Het is een verkiezingsstunt. De rode kleur van de 
affi ches staat er niet voor niets.”

school van Vlaanderen, deed haar naam 
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Geweld op school 
bijna verdubbeld
In ruim tien jaar tijd is het aantal aangif-
tes bij de politie van fysiek geweld op 
Vlaamse scholen zo goed als verdubbeld. 
Deze cijfers tonen nog maar eens aan dat 
het geweld op school hand over hand toe-
neemt.

Het probleem is uiteraard niet nieuw. Zo-
wat een jaar geleden startte VBJ een cam-
pagne ‘Recht op veilig onderwijs’ om het 

toenemend geweld 
op school onder de 
aandacht te brengen. 
Via pamfl etten, affi -
ches en een fi lmpje 
met pakkende getui-
genissen hield VBJ 
een pleidooi voor 
onder meer nulto-
lerantie tegenover 
geweld op school, 
een kordate aanpak 
van misdrijven,  
strenge straffen 
voor amokmakers, 
gerichte controles 
door de politie op 
verboden wapen-

bezit en drugs in scholen. Daarenboven 
is er nood aan een strikte opvolging van 
probleemjongeren.

Intussen slagen de traditionele partijen 
er maar niet in om zoden aan de dijk te 
brengen, wel integendeel. Veilig onder-
wijs zou nochtans een absoluut basis-
recht moeten zijn voor zowel leerlingen, 
begeleiders, leerkrachten als directie.

toenemend geweld 
op school onder de 
aandacht te brengen. 
Via pamfl etten, affi -
ches en een fi lmpje 
met pakkende getui-
genissen hield VBJ 
een pleidooi voor 
onder meer nulto-
lerantie tegenover 
geweld op school, 
een kordate aanpak 
van misdrijven,  
strenge straffen 
voor amokmakers, 
gerichte controles 
door de politie op 
verboden wapen-

bezit en drugs in scholen. Daarenboven 

Geboorte in het 
gezin, bij familie of 
vrienden? Ontvang 
een GRATIS 
geschenk!

Stuur het geboortekaartje en 
de gegevens van de ouders naar 
VBJ, Madouplein 8/6 te 1210 
Brussel.  VBJ bezorgt je dan een 
origineel kinderslabbetje met de 
boodschap ‘Geonoeg gezeverd’ 
of ‘Smos niet met mijn toekomst’. 
Actie geldig zolang de voorraad 
strekt.
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Jonge kaderleden vormen, blijft een van de basisopdrachten van VBJ. 
Daarom organiseren we regelmatig gespreksavonden, vormingssessies, een 

winteracademie… Maar het neusje van de zalm is en blijft onze jaarlijkse 
zomeruniversiteit. Dit is de belangrijkste vormingsactiviteit voor VBJ en voor 
jou. Bovendien een unieke gelegenheid om niet alleen je theoretische en 
praktische politieke kennis bij te schaven, maar ook om persoonlijk kennis te 
maken met de Vlaams Belang-kopstukken.

Dit jaar komen in Bretagne (Frankrijk) verscheidene nationale mandatarissen 
en vele anderen hun kennis en ervaring delen met de jonge kaders van VBJ. 
Op de zomeruniversiteit wordt er niet enkel gestudeerd, er wordt ook volop 
plezier gemaakt, en dit tijdens sportactiviteiten, cantus, kwis, uitstappen,…

Wie er wil bijzijn, kan dat door het juiste bedrag te storten op het 
rekeningnummer BE 16 7512 0169 5574 (BIC AXAB BE22) 
met duidelijke vermelding ‘Zomeruniversiteit 2012, naam, 
voornaam en adres’. Werkenden betalen 295 euro; 
werkzoekenden en studenten slechts 245 euro.

Meer info: bezoek de speciale webstek 
zomeruniversiteit.vbj.org of neem contact 
met ons op via info@vbj.org of 02/219 27 28

met duidelijke vermelding ‘Zomeruniversiteit 2012, naam, 
voornaam en adres’. Werkenden betalen 295 euro; 

zomeruniversiteit.vbj.org
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Lokale verkiezingen 2012

Met de gemeente- en provincieraadsverkiezingen in het ver-
schiet, zijn zowat alle lokale afdelingen gestart met de lijstvor-
ming of een zoektocht naar geschikte kandidaten.  Als stimulans 
om ook jonge kandidaten een degelijke kans te geven op lijsten 
van het Vlaams Belang, beloont VBJ de “Jongste Leeuwenlijst” 
met een geldprijs van maar liefst 5.000 euro!

Hoe werkt het?

De “Jongste Leeuwenlijst” 
wordt berekend op de eer-

ste 10 plaatsen 
van de lijst. De 
lokale afdeling 
met het grootst 
aantal Vlaams 

Belang-kandida-
ten tot en met 35 
jaar (op datum van 
14.10.2012), wint. 

Bij een ex aequo is de 
optelsom van de leeftijden 
doorslaggevend.

Het bedrag van 5.000 euro wordt recht-
streeks overgemaakt op de afdelingsreke-
ning. Meteen een mooi duwtje in de rug 
voor uw lokale campagne!

wie kan deelnemen?

Elke Vlaams Belang-afdeling waarvan 
de kandidatenlijst offi cieel werd goedge-
keurd door het Partijbestuur.

Voor meer informatie en het exacte re-
glement kan u contact opnemen met het 
nationale VBJ secretariaat (02/219.27.28 
- info@vbj.org). De winnende afdeling 
zal bekend gemaakt worden op  14 sep-
tember.

 Afdeling met jongste 
Leeuwenlijst wint 5.000 euro

met een geldprijs van maar liefst 5.000 euro!

Hoe werkt het?

De “Jongste Leeuwenlijst” 
wordt berekend op de eer-

ste 10 plaatsen 
van de lijst. De 
lokale afdeling 
met het grootst 
aantal Vlaams 

Belang-kandida-
ten tot en met 35 
jaar (op datum van 
14.10.2012), wint. 

Bij een ex aequo is de 
optelsom van de leeftijden 
doorslaggevend.
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 Vlaams Belang stelt 
‘overlevingsplan’ voor

Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand verkleurt, 
verstedelijkt en ontneder-
landst in ijltempo. Niet enkel in 
de faciliteitengemeenten maar 
ook in de andere randgemeen-
ten escaleert de bevolkings-
situatie zienderogen. Senator 
Bart Laeremans en Vlaams 
fractievoorzitter Joris Van 
Hauthem stelden daarom een 
overlevingsplan op ter vrij-
waring van de steeds kleiner 
wordende Vlaamse gemeen-
schap rond de hoofdstad. 

Eén op twee jonge gezinnen spreekt 
thuis geen Nederlands, meer dan een 
kwart van de leerlingen is andersta-

lig en jaarlijks wijken meer dan 2000 Vla-
mingen uit. De situatie in Halle-Vilvoorde 
is ronduit dramatisch. De recentste cijfers 
tonen aan wat de inwoners in de Rand al 
lang wisten: de Vlaamse gemeenschap 
wordt sociaal verdrongen en geraakt hoe 
langer hoe meer geminoriseerd. De im-
migratietsunami dijkt over de grenzen van 
Brussel en rijkt tot zijn verre buitengebied. 
Met een aanhoudende bevolkingsgroei zal 

de regio in 2030 een toename kennen van 
100.000 inwoners en oplopen tot 700.000. 
Intussen daalt de kwaliteit van het onder-
wijs (klassen met 80 procent anderstaligen 
zijn geen uitzondering), geraken de groene 
ruimten opgevuld en verliezen de dorpen 
hun sociale cohesie. 

Vlaamse regering 
medeplichtig
Desondanks steekt de Vlaamse regering 
de kop in het zand en versterkt ze zelfs de 
ontnederlandsing van de Groene Gordel. 
Zo werkt N-VA minister Muyters met een 
doorgedreven verstedelijkingsbeleid de 
verfransing en vervreemding in de hand. 
Het Vlaams Belang pleit dan ook voor 
een kordaat woonbeleid dat Nederlands-
talige jongeren moet aantrekken in plaats 
van afschrikken. “Hiertoe dient de massa-
immigratie, de Brusselse stadsvlucht, de 
illegaliteit en de onleefbaarheid een halt 
te worden toegeroepen. De bestaande 
taalregelingen in bepaalde randgemeenten 
voor verkavelingen en sociale woningen, 
die al in een aantal gemeenten van kracht 
zijn, moeten veralgemeend worden. Maar 
bovenal dienen de verstikkende massa-
immigratie en het open-grenzen-beleid te 
worden stopgezet”, stelde Bart Laeremans 
bij de voorstelling van het overlevings-
plan. 
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Hongkong 
De Franstalige politici beschouwen de 
massaal binnenstromende immigranten 
immers als bondgenoten en willen die in 
versneld tempo laten uitzwermen over 
Vlaams-Brabant. Zo verklaarde MR-par-
lementslid Olivier de Clippele onlangs 
nog zonder blikken of blozen: “Ofwel 
evolueren we in de richting van Hong-
kong en Istanboel, ofwel leggen we ste-
denbouwkundige regels op die mensen 
ertoe verplichten Brussel te verlaten. Nu 
al verfranst Aalst.” (Brussel Deze Week, 
26 april 2012) 

De Franstalige politici zijn zodanig ze-
ker van hun stuk, dat ze in hun arrogantie 
soms loslippig worden. Zoals gewezen 
Senaatsvoorzitter Armand De Decker, die 
naar aanleiding van de BHV-akkoorden in 

Terzake verklaarde: “Ik geloof dat de fa-
ciliteitengemeenten binnen tien jaar voor 
honderd procent Franstalig zullen zijn.” 

Voor de Franstaligen is die demografische 
(r)evolutie dus een uitstekende zaak: het is 
enkel een kwestie van tijd of in heel Brus-
sel en de zes faciliteitengemeenten zijn 
de Vlamingen verdwenen. Frappant is dat 
een aantal Brusselse politici van CD&V, 
Open VLD en Groen meestappen in deze 
logica. Zij roepen in paniek dat Brussel de 
enorme bevolkingsexplosie niet aankan 
en dat bijgevolg een aanzienlijk deel van 
de instroom in Brussel zal moeten opge-
vangen worden in de Vlaamse Rand om-
dat dit toch een “overloopgebied” is. Het 
Vlaams Belang pleit er dan ook voor de 
bevolkingskraan toe te draaien. Zo niet, 
dreigt de exodus. 

Joris Van Hauthem en Bart Laeremans op de persvoorstelling
van hun overlevingsplan voor de Rand.
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 Geslaagde manifestatie

Vlaams Belang in actie

Onder een stralende lentezon 
verzamelden zo’n 700 mani-
festanten op het De Coninck-
plein voor het 1 mei feest van 
het Vlaams Belang.

“Als we vandaag op 
dit plein samenkomen 
dan is het om duide-

lijk te maken dat wij Ant-
werpen-Noord, net zo min 
als Borgerhout, Hoboken, 
Deurne-Noord of Oud-
Berchem of om het even welke door de 
immigratie en de criminaliteit bedreigde 
volkswijk in bijvoorbeeld Gent of Vilvoor-
de, niet en nooit loslaten”, verwoordde Fi-

lip Dewinter de keuze voor de locatie van 
deze 1 mei-manifestatie.

Pak de poen
Elders in Vlaanderen verzamelden de so-
cialisten. Ook voor hen had Dewinter een 

boodschap: “De schaam-
teloze ‘pak de poenshow’ 
op kap van de kleine man 
doet mij besluiten dat er in 
deze wereld geen mensen 
zijn met minder fatsoen 
dan de Vlaamse socialis-
ten.” Dewinter verwees 

daarbij naar de socialistische partij- en 
vakbondsbonzen die via ingewikkelde fis-
cale constructies zichzelf verrijken en de 
belastingbetaler bestelen. “Doe de rijken 
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de crisis betalen? Inderdaad laat de soci-
alistische vakbond en mutualiteit, Vande 
Lanotte, Stevaert, Chokri Mahassine en 
Luc Van den Bossche de crisis betalen!”

Tot slot verklaarde Dewinter ook de keuze 
voor de slogan ‘Werk, welzijn, wonen. 
Voorkeur voor eigen volk’: “In financiële, 
sociale en economisch moeilijke tijden  
moeten we de tering naar de nering dur-
ven zetten en voorrang durven geven aan 
diegenen die door generaties hard werk de 
welvaartstaat waarin wij vandaag leven 
hebben opgebouwd”, al-
dus Filip Dewinter.

Titanic
In de toespraak van voor-
zitter Bruno Valkeniers 
stond de ramp met de Ti-
tanic centraal. Hij noemde de Titanic “dat 
flagrant, wraakroepend bewijs van slecht 
bestuur en nonchalance het perfecte sym-
bool voor België.” Hij verwees naar het 
spookschip Dexia en de verpletterende 
verantwoordelijkheid van de traditionele 

partijen. “Laat 1 mei een dag van woede 
zijn en verontwaardiging. Verontwaardi-
ging om zoveel onkunde, lichtzinnigheid, 
hoogmoed en graaizucht. De verontwaar-
diging om de Belgische ziekte.”

Valkeniers laakte de eurofiele walsorkest-
jes die weerklinken terwijl de EU op een 
reusachtige ijsberg afstevent. “De Verhof-
stadts en Van Rompuys van deze wereld 
gedragen zich als de nieuwe stuurlui van 
de Titanic. Maar Europa is een te mooi 
continent om in handen te laten vallen van 

foute stuurlui en wereld-
vreemde ideologieën.”

“Wij zijn een sociale 
volkspartij én een on-
afhankelijkheidspartij”, 
klonk het tot slot. “Laat 
deze 1 mei het feest zijn 

van de hoop en de vastberadenheid. Het 
feest van de uitweg, het uitzicht op een 
nieuwe toekomst voor ons, onze kinderen 
en kleinkinderen. Kortom de Vlaamse re-
publiek!” 

Een beeldverslag van het 1 mei feest kan u bekijken via www.vlaamsbelang.org
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 Volmachten

Verkiezingen op 14 oktober 2012

Bij elke verkiezing gaan kandidaten en mili-
tanten op pad om zoveel mogelijk volmach-
ten te verzamelen van kiezers die op de ver-
kiezingsdag op reis of ziek zijn, of om een 
andere reden niet kunnen gaan stemmen. Het 
zijn immers stemmen waarvan men ‘zeker’ 
is, aangezien men ze zelf gaat uitbrengen. 
Het is dan ook van groot belang dat we alle-
maal aandacht hebben voor mensen rondom 
ons die een volmacht willen geven voor de 
verkiezingen.

Elke kiezer kan slechts één keer voor een an-
dere kiezer gaan stemmen.  Maar zelfs als u 
al een volmacht gekregen heeft van iemand, 
is het de moeite om iemand die een volmacht 
wil geven toch te contacteren of ons te signa-
leren: wij zoeken samen met u een geschikte 
volmachthouder voor die persoon.

Leg uw oor dus eens te luister bij uw oude 
oma, uw zieke oom, uw buurmeisje die een 
tijdje in het buitenland gaat studeren, een 
kennis die marktkramer is, enz.

In volgende gevallen kan de kiezer een 
volmacht geven:

•	De	kiezer	 is	door	ziekte	of	door	een	ge-
brekkigheid	 niet	 in	 staat	 om	 te	 gaan	
stemmen.
è medisch attest bijvoegen bij de volmacht 

(opgelet: een arts die zelf kandidaat is, 
mag dat attest niet afgeven). 

•	De	kiezer	verblijft	om	beroeps-	of	dienst-
redenen	in	het	buitenland.	Ook	de	leden	
van	zijn	gezin	of	gevolg	die	met	hem	in	

het	buitenland	verblijven	en	die	moeten	
gaan	stemmen,	kunnen	een	volmacht	ge-
ven.
è attest van de werkgever bijvoegen bij de 

volmacht 

•	De	kiezer	is	in	België,	maar	moet	op	de	
dag	van	de	verkiezingen	werken.
è attest van de werkgever bijvoegen bij de 

volmacht 

•	De	kiezer	of	iemand	van	zijn	gezin	-	met	
wie	hij	 samenwoont	 -	oefent	het	beroep	
van	schipper,	marktkramer	of	kermisrei-
ziger	uit.
è attest waaruit de uitoefening van het be-

roep blijkt, afgegeven door de burgemees-
ter van de gemeente waar de betrokkene 
in het bevolkingsregister is ingeschreven, 
bijvoegen bij de volmacht.

Attest te downloaden via: 
http://www.vlaanderenkiest.be/sites/de-
fault/files/A96b_volmacht_0.pdf

•	De	kiezer	die	 ten	gevolge	van	een	rech-
terlijke	 maatregel	 in	 een	 toestand	 van	
vrijheidsbeneming	verkeert.	
è attest van de directie van de strafinrich-

ting bijvoegen bij de volmacht 

•	Zijn	 geloofsovertuiging	 laat	 de	 kiezer	
niet	toe	om	te	gaan	stemmen.	
è attest van de religieuze overheid bijvoe-

gen bij de volmacht 

•	De	kiezer	is	student	en	kan	om	studiere-
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denen	(bv.	examens)	niet	gaan	stemmen.	
è attest van de directie van de school bij-

voegen bij de volmacht 

•	De	kiezer	verblijft	om	privéredenen	(bv.	
vakantie)	tijdelijk	in	het	buitenland.	
è attest van tijdelijk verblijf in het buiten-

land, afgegeven door de burgemeester 
van zijn woonplaats, bijvoegen bij de vol-
macht. De aanvraag moet uiterlijk op 13 
oktober 2012 bij de burgemeester worden 
ingediend. Ga voor alle zekerheid toch tij-
dig na of uw gemeentehuis geopend is die 
zaterdag.

Attest te downloaden via: 
http://www.vlaanderenkiest.be/sites/de-
fault/files/A96a_volmacht.pdf

De burgemeester (of zijn vertegenwoordiger) 
levert dit attest af op basis van bewijsstukken 
(een vliegtuigticket of de e-mail waarin de 
boeking bevestigd is, een reserveringsbewijs 
van hotel en/of vakantiewoning, enz. ) of op 
basis van een verklaring op eer. Een aantal 
kiezers verblijft immers in het buitenland, 
zonder dat zij de - tot nog toe - gebruikelijke 
bewijsstukken kunnen voorleggen (eigen 
vakantiewoning, verblijf bij familie of vrien-
den, rondtrekken met zwerfwagen, …). 

Aan wie kan men een volmacht geven?

Men kan een volmacht geven aan een andere 

kiezer. De beperking tot familieleden, zoals 
die vroeger nog heeft bestaan, is al lang ge-
leden opgeheven. Het is zelfs zo dat de per-
soon aan wie men een volmacht geeft niet in 
de gemeente moet wonen waar hij de stem 
via volmacht moet uitbrengen. Het volstaat 
dat hij als kiezer is ingeschreven in om het 
even welke gemeente in België. 
Belangrijk is wel dat één persoon niet meer 
dan één volmacht kan krijgen. 

Het volmachtformulier

Via volgende link kan u een volmachtfor-
mulier bekomen.  
http://www.vlaanderenkiest.be/sites/de-
fault/files/A95_volmacht.pdf

De persoon die met de volmacht stemt, geeft 
dit ingevulde formulier af aan de voorzitter 
van het stembureau waar de volmachtgever 
moest gaan stemmen, samen met het bij-
horend attest. De persoon die bij volmacht 
stemt voor een andere kiezer moet boven-
dien in het bezit zijn van zijn eigen identi-
teitskaart, zijn eigen oproepingsbrief en van 
de oproepingsbrief van de kiezer in wiens 
naam hij komt stemmen. 

Heeft u geen computer of geen internet? 
Geen probleem, alle formulieren zijn na-
tuurlijk ook te verkrijgen bij de verkie-
zingscel of in één van onze secretariaten. 

Verkiezingscel Vlaams Belang
Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel.Tel.: 02/219.60.09

Verkiezingscel2012@vlaamsbelang.org
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 De erfenis van Pim 
Fortuyn

Terugblik

6 mei 2002. Negen dagen voor 
de nationale verkiezingen in 
Nederland. Pim Fortuyn, die 
volgens de laatste peilingen 
grote kans maakt om de nieu-
we premier te worden, verlaat 
na een interview zegezeker de 
radiostudio in Hilversum. Vlak 
bij zijn wagen duikt een ge-
maskerde man op. 

Vijf schoten weerklinken. For-
tuyn stuikt neer en bloedt 
dood op het asfalt. De brutale 
moord zet het land in rep en 
roer en versterkt bij de verkie-
zingen de al voorspelde poli-
tieke aardeverschuiving. Met 
de dood van Fortuyn werd ook 
het linkse ‘gidsland’ ten gra-
ve gedragen. Nederland zou 
nooit meer hetzelfde zijn.

Tien jaar na datum is het nog altijd 
onbegrijpelijk dat de Nederlandse 
staatsveiligheid de aanslag niet kon 

verhinderen. Bedreigingen en waarschu-
wingen waren er genoeg. Op 14 maart nog 
werd de rijzende politieke ster bij de pers-
voorstelling van zijn boek ‘De puinhopen 
van acht jaar paars’ belaagd door linkse 
actievoerders en getrakteerd op een taart 
met uitwerpselen. De Haagse politie deed 
geen enkele moeite om de daders bij de 
kraag te vatten, maar hun ‘ludiek protest’ 
vormde wel de prelude voor de koelbloe-
dige moord. 

Doelwit
De flamboyante kale knikker had bij zijn 
dood een turbulente politieke zwerftocht 
achter de rug. De gewezen marxist en 
PvdA’er was tot het inzicht gekomen dat 
links het eigen volk in de steek had gelaten, 
het mislukte communistische experiment 
had ingeruild voor het blinde multicultu-
ralisme en geen antwoord kon bieden op 
de maatschappelijke problemen. Fortuyn 
werd een gevierd columnist bij het rechtse 
opinieblad Elsevier. Zijn vlijmscherpe 
taalgebruik en zijn bijtende humor zouden 
ook na zijn overstap naar de actieve poli-
tiek zijn handelsmerk blijven. 

Fortuyn schopte heilige huisjes omver en 
fileerde genadeloos politieke tegenstan-
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ders, de linkse kerk, de multiculturele sa-
menleving, de opmars van de ‘achterlijke 
islam’. Fortuyn vormde een ernstige be-
dreiging voor het politieke establishment 
in Den Haag en dat greep naar het bekende 
recept. In pers en politiek werd hij wegge-
zet als een ‘fascist’, afgebeeld als de reïn-
carnatie van Anton Mussert - de in 1945 
geëxecuteerde leider van de collabora-
tiebeweging NSB. Zo werd Fortuyn, 
langzaam maar zeker, omgetoverd tot 
‘een bedreiging voor de democratie’ en 
een ‘legitiem doelwit’. Volkert Van der 
Graaf, een linkse activist, haalde de 
trekker over. De Fortuyn-revolte werd 
in bloed gesmoord. 

‘At your service’
Fortuyn zet heikele thema’s zoals 
de toenemende criminaliteit op de 
politieke agenda en wordt de stem van 
de zwijgende en vergeten meerderheid 
in het land. Als gewezen journalist veegt 
hij de vloer aan met betweterige collega’s 
in hun ivoren toren. Een van zijn hulpe-
loze slachtoffers is Walter Zinzen. “Maar 
meneer, wat zegt u nu? U hebt nog nooit 
gesproken met Filip Dewinter? En dat 
noemt u democratisch? Die man vertegen-
woordigt wel 30 procent van de kiezers in 
Antwerpen?”, klinkt het spottend in een 
zeldzaam interview op de VRT, een week 
voor de moord. Als er iets is wat de lin-
kerzijde nooit vergeeft, is het wel dat een 
‘kameraad’ afscheid neemt van het linkse 
geloof en zich na rijp beraad bekeert tot 
rechts. 

Maar Fortuyn is ongrijpbaar en geniet met 
volle teugen van de polemiek die hij over-
al ontketent. Het voorspelbare ‘racisme’-
etiket wuift hij lachend weg. ‘Kent u zelf 

ders, de linkse kerk, de multiculturele sa-
menleving, de opmars van de ‘achterlijke 
islam’. Fortuyn vormde een ernstige be-
dreiging voor het politieke establishment 
in Den Haag en dat greep naar het bekende 
recept. In pers en politiek werd hij wegge-
zet als een ‘fascist’, afgebeeld als de reïn-
carnatie van Anton Mussert - de in 1945 
geëxecuteerde leider van de collabora-
tiebeweging NSB. Zo werd Fortuyn, 
langzaam maar zeker, omgetoverd tot 
‘een bedreiging voor de democratie’ en 
een ‘legitiem doelwit’. Volkert Van der 
Graaf, een linkse activist, haalde de 
trekker over. De Fortuyn-revolte werd 

‘At your service’
Fortuyn zet heikele thema’s zoals 
de toenemende criminaliteit op de 
politieke agenda en wordt de stem van 
de zwijgende en vergeten meerderheid Voor zijn overstap naar de actieve 

politiek was Fortuyn columnist voor 
Elsevier.

wel moslims?’, wordt hem vaak gevraagd. 
“Jazeker”, klinkt het droog, “ik ga er wel 
eens mee naar bed.” Het publiek smult er-
van en Fortuyn wil de “regenten” in Den 
Haag een lesje leren: “Ik sta met een mis-
sie in het leven: ik wil de samenleving te-
ruggeven aan de mensen in dit land. Ne-
derland is van de kaart. Ik ga de politiek in 
uit compassie en uit ‘commitment’.” Het 
beeld van Fortuyn, die salueert voor het 
volk onder de slogan ‘at your service’ - tot 
uw dienst! - blijft voor altijd op het net-
vlies gebrand. Net als het beeld van zijn 
levenloze lichaam op het koude asfalt, of 
de beelden van de door moslimterroristen 
gekaapte vliegtuigen die zich op 11 sep-
tember 2001 in de WTC-torens boordden. 
De aanslag op Pim Fortuyn en de impact 
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daarvan op de Nederlandse politiek wor-
den trouwens vaak vergeleken met die 
bloedige 11de september.

3 i’s
Het politieke bestel reageert met afschuw 
op de aanslag, maar binnenskamers wordt 
opgelucht adem gehaald. De onthoofde 
Lijst Pim Fortuyn vormt nauwelijks nog 
een bedreiging. Fortuyn wordt nog pos-
tuum verkozen tot premier en ‘Grootste 
Nederlander Aller Tijden’, maar de LPF-
troepen zullen al snel ten onder gaan aan 
interne verdeeldheid en afrekeningen. 
Over tot de orde van de dag? ‘Business 
as usual’? Niet echt. De al even brutale 

moord op schrijver Theo van Gogh schudt 
de weer in slaap gesukkelde elite opnieuw 
wakker en wijst - net zoals Fortuyn dat al 
eerder had gedaan - op de bedreiging die 
de islam vormt voor onze Westerse waar-
den en normen, voor moeizaam bevoch-
ten vrijheden als de scheiding van kerk 
en staat, de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw, het recht op vrije meningsuiting. 
Fortuyn is dood, maar de maatschappe-
lijke problemen die hij aankaartte, zijn 
nog lang niet weg. Ze situeren zich nog 
altijd en heel vaak rond de zogenaamde 3 
i’s: immigratie, integratie en islam. Niet 
alleen in Nederland, maar ook bij ons. In 
heel Europa. 

Terugblik

34

Aan het stadhuis van Rotterdam ligt na Fortuyns dood een zee van bloemen. 
Honderden mensen staan in de rij om het rouwregister te ondertekenen.
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Wilders
De herinnering aan Fortuyn mag dan gro-
tendeels vervaagd zijn, hij heeft hoe dan 
ook een onuitwisbare stempel gedrukt op 
de politiek en zijn boodschap blijft bran-
dend actueel. Politieke leiders (Angela 
Merkel, Gordon Brown, Nicolas Sarkozy, 
Yves Leterme…) erkennen nu schoorvoe-
tend dat de multiculturele samenleving is 
mislukt, maar weigeren nog altijd daaruit 
de nodige conclusies te trekken en de im-
migratiesluizen toe te draaien. Dat ver-
klaart ook het succes van Geert Wilders, 
die erin geslaagd is zich op te werpen als 
de politieke erfgenaam van Fortuyn. Pim 
Fortuyn werd afgeknald door een linkse 
activist, Theo van Gogh ritueel geslacht 
door een moslimextremist, de dappere 
Ayaan Hirsi Ali weggepest door de poli-
tieke kaste in Den Haag, Wilders vervolgd 
door het establishment en met de dood be-
dreigd door islamfundamentalisten. 

35

Nederland is in shock. Ook aan Fortuyns woning
ligt een bloementapijt en stromen mensen toe.

Er tekent zich bij nader inzien een bizar 
monsterverbond af tussen de media, het 
establishment, de linkse kerk en ortho-
doxe moslims. Een coalitie tegen het volk, 
het eigen volk. Nu het gedoogkabinet in 
Nederland is gevallen, droomt links van 
een terugkeer naar de gezapige consen-
sus, de geruststellende maar verstikkende 
politieke correctheid. Maar het volk is 
niet zo dom als de machthebbers denken 
en laat zich niet meer zomaar bedonderen. 
Of zoals de Amerikaanse president Abra-
ham Lincoln al wist: “You can fool some 
of the people all of the time, and all of the 
people some of the time, but you can’t 
fool ALL of the people ALL of the time.” 
Je kan sommige mensen heel de tijd be-
dotten, en al de mensen een tijdje, maar 
je kan niet ALLE mensen HEEL DE TIJD 
voor de gek houden. Sommigen heb-
ben dat nog altijd niet begrepen. In Den 
Haag, Brussel, de EU-salons. De dag dat 
ze wakker worden met een fikse kater is 
niet ver af… 
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 Vergrijzing vraagt 
aangepaste woningen

Seniorenforum

Oud worden in je eigen huis, 
in de eigen vertrouwde omge-
ving: het is zonder meer een 
droom die een groot deel van 
de senioren koestert. Mensen 
kopen of bouwen op jonge 
leeftijd een huis maar geven 
zich vaak geen rekenschap 
van de veranderende leefom-
standigheden die zich in de 
loop der jaren kunnen voor-
doen. 

Iedereen wil zo lang mogelijk thuis blij-
ven, maar wanneer de zorgbehoeften 
groter worden, is de keuze tussen thuis 

blijven wonen of de woning moeten ver-
laten naar een meer aangepaste woongele-
genheid, afhankelijk van de situatie van de 
eigen woning. Uit onderzoek blijkt dat de 
grote meerderheid van de 60-plussers nog 
zelfstandig thuis woont, maar hun woning 
niet meer aangepast is aan hun leeftijd, in 
40 procent van de gevallen is dit zelfs ‘ern-
stig onaangepast’. 

Trappen en drempels zijn vaak een hinder-
nis, maar ook de afwezigheid van toilet, 

bad, centrale verwarming of douche vormt 
een groot probleem. Senioren worden dan 
ook vaak verplicht hun woning te laten 
aanpassen. Het plaatsen van een automa-
tische deuropener met parlofoon, het in-
stalleren van een stoellift, het wegwerken 
van hinderlijke drempels, het vergroten 
van de deuropening of het aanpassen van 
het sanitair, het is maar een kleine greep 
uit noodzakelijke aanpassingswerken om 
de senior in zijn vertrouwde woning te 
laten vertoeven. Bijzondere aandachts-
punten bij het aanpassen van de woningen 
van senioren zijn ook het plaatsen van een 
rook- en CO-melder. Helaas vallen bij 
woningbranden nog steeds te veel dodelij-
ke slachtoffers, vaak bejaarden, naast ook 
nog eens vele slachtoffers die een inten-
sieve behandeling moeten ondergaan in 
een brandwondencentrum als gevolg van 
een woningbrand. Deze melders zijn dan 
ook geen overbodige luxe.

De relatie tussen wonen en zorg wordt 
steeds belangrijker. Dat kost helaas han-
denvol geld. De Vlaamse overheid voor-
ziet een financiële tegemoetkoming voor 
65-plussers die hun woning willen aan-
passen aan de fysieke noden van het ou-
der worden, maar de voorwaarden zijn 
streng en men kan de aanpassingspremie 
pas aanvragen na de uitvoering van de 
werken. Het bedrag van de aanpassings-
premie is te beperkt, slechts 50 procent 

36
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van de kostprijs van de werken met een 
maximum van 1.250 euro, wat vaak on-
voldoende blijkt te zijn. Ook de admini-
stratieve rompslomp is groot.

Het Vlaams Belang vraagt al lange tijd 
de nodige aandacht om er rekening mee 
te houden dat in de zeer nabije toekomst 
meer en meer woningen dienen aangepast 
te worden aan de noden van onze ouderen, 
gelet op de vergrijzingsgolf. Bovendien 
dient het reglement over de aanpassings-
premie herbekeken te worden, moet de 
administratieve rompslomp dringend een-
voudiger en de premies kostendekkend 
worden. Vlaanderen moet ook voldoende 
middelen voorzien voor het ondersteunen 
van deze noodzakelijk aanpassingen. En 
waarom bijvoorbeeld niet het gratis uitde-
len van rook- en CO- melders, in samen-
spraak met de lokale overheid? Hierbij is 
een duidelijke informatie- en sensibilise-
ringscampagne broodnodig. 

Deze premies en het uitvoeren van alle 
noodzakelijke aanpassingswerken, waar-
bij de waarde van het onroerend goed 

stijgt, mogen geen negatieve fiscale im-
pact hebben. Onze eis is het uitsluiten van 
de verhoging van het kadastraal inkomen 
zolang de senior na aanpassing in de wo-
ning blijft wonen.

Ideaal zijn meegroeiwoningen. Aanpas-
bare woningen waar reeds van in het be-
gin een aantal faciliteiten zijn voorzien 
met het oog op de ‘iets minder jonge dag’ 
bieden heel wat voordelen in vergelijking 
met de klassieke woning. Ze zijn nauwe-
lijks duurder dan de traditionele woningen 
en voldoende flexibel om aan de behoef-
ten van de veranderende levensomstan-
digheden tegemoet te komen zonder grote 
bijkomende bouwkosten. Het Vlaams Be-
lang wil dat het bouwen van aanpasbare 
woningen wordt aangemoedigd.

En uiteraard kunnen kangoeroewoningen, 
waarbij binnen de bestaande woning een 
kleinere wooneenheid kan worden gecre-
eerd voor de opvang van de grootouders, 
een ideale oplossing bieden wanneer het 
te moeilijk wordt voor de senior om alleen 
te wonen. Ook dit moet worden gestimu-
leerd en financieel ondersteund.

Het Vlaams Belang heeft vele voorstellen 
om de senioren te stimuleren zo lang mo-
gelijk in de eigen vertrouwde omgeving 
te kunnen blijven, zoals 
reeds beklemtoond de 
droom van vele senioren. 

Marijke Dillen
Nationaal voorzitter 

Seniorenforum

Voor meer informatie kan U terecht bij senioren@vlaamsbelang.org
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 Van de regen in de 
drop

Buitenland

“Eigen schuld, dikke bult”, reageerde 
Marine Le Pen laconiek na de ne-
derlaag van Sarkozy. Het populaire 

boegbeeld van het rechtse Front National 
boekte bij de eerste verkiezingsronde een 
grote overwinning (18%), maar vertikte 
het om haar ruim 6,4 miljoen kiezers een 
stemadvies voor Sarkozy te geven: “Sar-
kozy heeft als president al zijn beloften 
gebroken.” In de verkiezingscampagne, en 
in de laatste sprint in het bijzonder, pro-
beerde Sarkozy nog wel om de kiezers van 
het FN te verleiden om de kloof met Hol-
lande te dichten, maar die FN-kiezers (de 
meesten toch) lieten zich niet meer van-
gen. Exit Sarkozy.

Anti-Sarko
Zowat iedereen is het erover eens dat de 
presidentsverkiezingen in grote mate een 
referendum waren over Sarkozy en zijn 
beleid. De Fransen hebben, van links tot 
rechts, veel meer tégen Sarkozy gestemd 

dan vóór Hollande. En dat heeft de kleine 
Napoleon vooral aan zichzelf te danken. 
‘Sarko’ loste de verwachtingen niet in en 
had geen greep op prangende problemen: 
de fi nanciële crisis in Europa, de toene-
mende onveiligheid in Franse steden, de 
massale immigratie en manke integratie 
van grote groepen allochtonen, de opmars 
van de radicale islam. Na het bloedbad in 
Toulouse haalde hij (althans verbaal) zijn 
‘hogedrukreiniger’ nog eens uit de kast, 
maar de modale Fransman kon zich alleen 
maar afvragen hoe moslimfundamentalis-
ten en -terroristen jarenlang ongestoord 
hun gangen konden gaan. 

Sarkozy zag zichzelf als een ‘Zonneko-
ning’ en vluchtte weg in een leven van 
luxe en ‘bling-bling’: peperdure horloges, 
vakanties met de jetset en een omstre-
den huwelijk met Carla Bruni. De Franse 
‘boekjes’ stonden er vol van, maar de kie-
zer haalde meer en meer de neus op voor al 
dat uiterlijk vertoon. Hollande profi leerde 

17 jaar na het vertrek van François Mitterand nemen de socia-
listen terug hun intrek in het Elysée. Een afgetekende overwin-
ning is het niet geworden. Hollande belooft ‘verandering’, maar 
wellicht moeten de Fransen daarvoor nog wat wachten. Op Ma-
rine Le Pen…
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Buitenland

zich als de kandidaat van de ‘verandering’. 
Of Frankrijk er ook beter van wordt, is nog 
maar de vraag.

Hollande
Elio Di Rupo was er als de kippen bij om 
Hollande te feliciteren met zijn overwin-
ning. Als we Wallonië (en België) even 
buiten beschouwing laten, is Frankrijk het 
eenzame spatje rood in het Europese land-
schap waar de socialisten 
sinds jaren werden uitge-
spuwd en van de macht 
verdreven. We willen 
hun overwinningsfeestje 
dan ook niet vergallen, 
maar het vertrouwen in 
de kleurloze Hollande is 
niet bijster groot. De man 
heeft geen bestuurserva-
ring en moet nog alles 
bewijzen. Daarnaast heeft 
hij ook beloftes gedaan 
waarvan iedereen nu al 
weet dat hij ze onmoge-
lijk kan waarmaken. Hol-
lande kant zich tegen een 
strak bezuinigingsbeleid 
en wil nog meer geld gaan 
uitgeven. Dat brengt hem 
op ramkoers met Europa en veel fi nanciële 
ruimte is er niet. Frankrijk kijkt nu al aan 
tegen een gigantische schuldenberg. 

En dan zijn er nog de hete hangijzers: im-
migratie, integratie en islam. Zowat 80 
procent van de allochtone kiezers stemde 
voor Hollande en die steun heeft zijn prijs. 
Zo kondigde Hollande al aan dat hij het 
vreemdelingenstemrecht voor niet-Fran-
sen absoluut wil doordrukken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. In plaats van 

alle Fransen te verenigen rond de Franse 
vlag, krijgen we dus een terugkeer van 
het pamperbeleid voor allochtonen. Een 
vooruitzicht dat vrijgevochten moslims 
en moslima’s ook niet meteen tot juichen 
aanzet. Een aantal van hen stak zijn on-
genoegen niet onder stoelen of banken en 
voerde de voorbije weken zelfs mee cam-
pagne voor…

Marine Le Pen
Nog nooit stemden zoveel 
Fransen voor het door de 
media en het politiek es-
tablishment uitgespuwde 
Front National. Zelfs niet 
in 2002, toen Jean-Marie 
Le Pen de socialistische 
kandidaat verrassend ver-
sloeg en kon doorstoten 
naar de tweede ronde van 
de presidentsverkiezin-
gen. Marine Le Pen nam 
de fakkel over van haar 
vader, nam afscheid van 
zijn harde koers en vaak 
nodeloze provocaties en 
slaagde erin het nefaste 
imago van een zootje ex-
tremisten af te schudden. 

Dat belet niet dat ze nog altijd rake stand-
punten inneemt of snoeihard uit de hoek 
kan komen. Als dat nodig is. Zo noemde 
ze de biddende islamisten die in Parijs hele 
straten inpalmen voor het vrijdaggebed 
“een bezetting van ons grondgebied.” Na 
de bloedige raid van Mohammed Merah, 
vroeg ze zich luidop af: “Hoeveel Mo-
hammed Merahs komen er elke dag aan in 
Frankrijk, per boot of per vliegtuig?” 

Hard, jawel, maar een pertinente en ge-

Nog nooit stemden zoveel 
Fransen voor het door de 
media en het politiek es-
tablishment uitgespuwde 
Front National. Zelfs niet 
in 2002, toen Jean-Marie 
Le Pen de socialistische 
kandidaat verrassend ver-
sloeg en kon doorstoten 
naar de tweede ronde van 
de presidentsverkiezin-
gen. Marine Le Pen nam 
de fakkel over van haar 
vader, nam afscheid van 
zijn harde koers en vaak 
nodeloze provocaties en 
slaagde erin het nefaste 

Sarkozy heeft zijn nederlaag 
enkel aan zichzelf te danken.
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rechtvaardigde vraag. Heel wat 
Fransen zullen het zich in die 
bange dagen ook afgevraagd 
hebben. Maar Le Pen hoedt er 
zich wel voor om alle moslims 
over dezelfde kam te sche-
ren. Het Front National dat op 
sterven lag, staat er weer. Vei-
ligheid en immigratie vormen 
nog altijd kernthema’s van het 
Front National. Zo pleit Le Pen 
voor de herinvoering van de 
doodstraf en de systematische 
uitwijzing van illegalen en cri-
minele allochtonen. Inwijkelin-
gen zouden pas na een wacht-
tijd van één jaar toegang krijgen tot de 
sociale zekerheid en de gezinshereniging 
moet aan banden worden 
gelegd. Met die maatrege-
len wil Marine Le Pen het 
aantal nieuwe immigranten 
in vijf jaar tijd met 95 pro-
cent terugdringen. Maar er 
is meer. Het groeiende suc-
ces van Le Pen mag of moet 
ook op conto geschreven 
worden van haar strijd tégen 
het politieke establishment, 
de globalisering en de dicta-
ten van de EU; vóór sociale 
rechtvaardigheid en het her-
stel van de Franse soeverei-
niteit. Die standpunten lij-
ken steeds meer kiezers, ook 
jongeren, te bekoren.

Opwarming
Sarkozy heeft meteen na de nederlaag zijn 
vertrek aangekondigd uit de politiek. Hij 
laat een verweesde en K.O. geslagen UMP 
achter. Marine Le Pen ruikt haar kans en 

heeft zich intussen al uitgeroe-
pen tot “de nieuwe leider van 
de oppositie”: “De slag om 
Frankrijk is pas begonnen!” Bij 
de parlementsverkiezingen op 
10 en 17 juni wil ze haar electo-
rale succes meteen verzilveren 
en de nationale ‘assemblée’ be-
stormen. Maar het einddoel ligt 
verder, en hoger…

Politieke waarnemers gaan er-
van uit dat Marine Le Pen de 
partij verder wil ‘normaliseren’ 
en sluiten een naamsverande-
ring voor het te agressief en 

militant klinkende ‘Front National’ niet 
uit. Als ze erin slaagt (nog) wat meer naar 

het midden op te schuiven, 
zonder de traditionele FN-
kiezers af te stoten, ligt de 
politieke rechterfl ank hele-
maal voor haar open en kan 
ze opnieuw een gooi doen 
naar het presidentschap. En 
dan is alles mogelijk. 

“Zodra Sarkozy weg is, 
heeft Le Pen vijf jaar tijd 
om de ganse rechterzijde in 
Frankrijk te verenigen in de 
oppositie tegen links en Hol-
lande”, voorspelt het goed 
geïnformeerde Zwitserse 
‘TagesWoche’. “In 2017 
kan ze het - wellicht onder 
een nieuwe naam - nog eens 

proberen. Marine Le Pen is dan pas 48 jaar 
oud en rekent zichzelf een goede kans toe 
om straks verkozen te worden tot presi-
dent van de Franse republiek.” Nog even 
geduld. 

heeft zich intussen al uitgeroe-
pen tot “de nieuwe leider van 
de oppositie”: “De slag om 
Frankrijk is pas begonnen!” Bij 
de parlementsverkiezingen op 

rale succes meteen verzilveren 
en de nationale ‘assemblée’ be-
stormen. Maar het einddoel ligt 
verder, en hoger…

Politieke waarnemers gaan er-Of Frankrijk beter 
af is met Hollande 

zal nog moeten 
blijken.

het midden op te schuiven, 
zonder de traditionele FN-
kiezers af te stoten, ligt de 
politieke rechterfl ank hele-
maal voor haar open en kan 
ze opnieuw een gooi doen 
naar het presidentschap. En 
dan is alles mogelijk. 

“Zodra Sarkozy weg is, 
heeft Le Pen vijf jaar tijd 
om de ganse rechterzijde in 
Frankrijk te verenigen in de 
oppositie tegen links en Hol-
lande”, voorspelt het goed Nooit scoorde het Front 

National beter dan in de 
eerste ronde van deze 

presidentsverkiezingen.
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 Neen

N-VA-minister van Binnenlands
Bestuur Geert Bourgeois heeft

alle Vlaamse gemeente- en
districtsbesturen een brief gestuurd

waarin hij “alle niet-Belgen die
hiervoor in aanmerking komen”

wil aanmoedigen om hun stem uit
te brengen. Hij heeft hiertoe een

laagdrempelige folder laten opstellen
die niet-Belgen informeert over hun

stemrecht. De lokale besturen wordt
gevraagd om deze zoveel mogelijk te

verspreiden bij niet-Belgen.

Bij de goedkeuring van het
vreemdelingenstemrecht in 2003

verspreidde de N-VA nog een
persmededeling, ondertekend door

diezelfde Bourgeois, met daarin
volgende zin: “De N-VA betreurt de
hand- en spandiensten die SP.A-Spirt

verleent aan de Franstalige partijen om
het vreemdelingenstemrecht, zonder

enige integratievereiste, door het
parlement te sluizen tégen de wil van
een meerderheid van de Vlamingen.”
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 Ja

“Het is onbegrijpelijk dat Bourgeois
een grootschalige campagne voert

om niet-Belgen aan te zetten te gaan
stemmen op 14 oktober” stelt  Vlaams

Parlementslid Filip Dewinter.

Vreemdelingenstemrecht heeft nooit
iets te maken gehad met de integratie
van migranten. De invoering was niet

meer dan het resultaat van platte
electorale berekening. Zo moesten

de vreemdelingen niet alleen de
tegenvallende verkiezingsresultaten

van de gevestigde partijen opsmukken,
maar ook een verdere doorbraak van

het  Vlaams Belang verhinderen.

Daarnaast was het
vreemdelingenstemrecht vooral

een eis van de Franstalige partijen.
Met de stemmen van een paar

honderdduizenden vreemdelingen
wilden ze de Vlamingen in Brussel nog

verder in de marginaliteit drukken
en onze positie in de grootsteden 

verzwakken.
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 Opmerkelijk vonnis

Censuur

De veroordeling van het 
Vlaams Blok wakkerde des-
tijds de twijfels aan over de 
onafhankelijkheid van het ge-
recht. Die twijfels zijn nog lang 
niet weg, zeker na het recente 
vonnis van de Brusselse recht-
bank van koophandel.

Na een klacht van de Britse telecom-
operator O

2
 oordeelde de Brussel-

se rechtbank van 
koophandel dat het boek 
‘De Ordelijke Opdeling 
van België - Zuurstof 
voor Vlaanderen’ niet 
meer aangeboden, ver-
kocht of zelfs in voorraad 
mag gehouden worden.

Het is eigenlijk te gek 
voor woorden dat wij het 
internationaal erkende, 
chemische symbool voor 
zuurstof niet meer mo-
gen gebruiken. In België 
kan een buitenlandse of 
andere firma daar klaar-
blijkelijk het alleenrecht 
over opeisen.

Hoewel er hoegenaamd 
geen verwarring mogelijk 
is met het logo van de niet 

eens op de Belgische markt actieve tele-
comgigant, zet dit vonnis dus aan tot de 
onmiddellijke vernietiging van de boeken 
op straffe van een dwangsom van 5.000 
euro per dag en per overtreding. Auteur 
Gerolf Annemans vermoedt dat Justitie 
vooral de verspreiding wil beletten van de 
politieke boodschap dat er een uitweg is 
uit het Belgische moeras: Vlaamse onaf-
hankelijkheid.

De geviseerde vzw’s zullen in beroep gaan 
indien op uitvoering van dit vonnis wordt 
aangedrongen. 

Met een ludieke actie toonde Gerolf Annemans zijn 
ongenoegen over het vonnis.
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Zogezegd

“Helaas zijn Franstalige politici in Brussel te vaak geneigd om te minimaliseren, pro-
blemen onder de mat te vegen en mensen die lastige vragen stellen van naïviteit te 
beschuldigen of te verwijten dat ze de Vlamingen in de kaart spelen. Dat is idioot en 
onverantwoordelijk.”

Béatrice delvaux, senior writer
bij Le Soir in De Standaard, 19 april 2012 

“Soms worden er wel heel rare keuzes gemaakt. Onbegrijpelijke keuzes zelfs. Neem 
nu het derde VRT-net dat binnenkort start. Kinderen kunnen dan van zes uur ’s och-
tends tot acht uur ’s avonds Ketnet kijken. Dat kost geld. Maar blijkbaar is dat geen 
bezwaar. Nu stel ik mij de vraag waarmee jongeren het beste af zijn: digitale school-
borden en tabletcomputers in de klas of veertien uur televisie per dag?”

editorialist paul geudens n.a.v. de besparingen
in het onderwijs in Gazet van Antwerpen, 26 april 2012

“In bepaalde moskeeën en buurten merk je inderdaad een radicalisering. Neem nu 
de salafi sten: die zie ik veel meer opduiken dan een paar jaar geleden. Met een air 
van: jullie hebben ons niets te zeggen, deze buurt is van ons.”

een Brussels politie-inspecteur doet zijn verhaal
in De Morgen-magazine, 5 mei 2012

Zoveel criminele feiten werden er tijdens de 
eerste negen maanden van 2011 geregistreerd. 
Terwijl de criminaliteit in Europa in dalende 
lijn zit, is het aantal criminele feiten in dit 
land de voorbije vijf jaar met vijf procent ge-
stegen.
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KLIMATECH
Nieuwe generatie warmtepompen

40% goedkoper verwarmen dan met aardgas 
geen grondboringen of captatienet nodig.

Ideaal voor bestaande woningen of verbouwing, 
geen kap- en breekwerk vereist.

Ook geschikt voor appartementen.

U kan altijd bij ons terecht voor gratis 
advies en vrijblijvende offerte:

info@klimatech.be
GSM 0473/680 339

0487/45 72 75

Onderhoud en herstelling
van alle koelinstallaties

VERWARMING & KOELING
WARMTEPOMPEN• PELLETKACHELS • 
AIRCO • KOELTECHNIEK • VENTILATIE

Vocht in huis?
Bel Tibas voor

een gratis offerte!
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pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

pamfl etten affi ches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten

bierviltjes naamkaartjes 
tijdschriften kranten omslagen 

brochures uitnodigingen 
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!Prijs vragen = Besparen!

www.webbreezersolutions.be

Meer dan 40 afdelingen 
gebruiken het systeem al!

dom
einregistratie webhosting webdesign

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via
info@webbreezersolutions.be

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

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

• ALGEMENE 
DAKWERKEN

Michel.Denolf@pandora.be

UW HUIS, MIJN ZORG

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

www.vlaanderenbouwt.com
Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische nieuws-

brief van het Vlaams Belang - blijft u op 
de hoogte van de politieke actualiteit 
en de standpunten van het Vlaams 
Belang. U kan zich gratis abonneren 
door een bericht te sturen naar

pers@vlaamsbelang.org.
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Kalender

vrijdag 8 juni

BRASSCHAAT. diner en bal: 
de nacht van ‘t Belang in 
Kasteel van Brasschaat, Ge-
meentepark om 19.30u. Inl.: 
E. Samyn, 0478/99.01.08.
OOSTENDE. Boekvoorstel-
ling ‘Hoer noch slavin’ 
met A. Van dermeersch in 
taverne Tivoli, Dr. E. Mo-
reauxlaan 101 om 20u. Inl.: 
Regiosecr., 059/80.80.81.
zaterdag 9 juni

BORGERHOUT. Bezoek aan 
Brugge. Vertrek aan par-
king Delhaize, De Schans/
Berchemlei, Antwerpen 
om 8.30u. Inl.: L. Broeckx, 
0475/38.87.81.
ASSE. Lentebuffet in zaal 
De Toverfluit, Gemeenteplein 
25 om 16u. Inl.: C. Van Bael, 
0476/27.61.59.
OVERIJSE. jaarlijks etentje 
met J. Van Hauthem in zaal 
De Fraat, Duisburgsestwg. 
179 om 18.30u. Org.: VB 
Druivenstreek. Inl.: W. Cam-
maerts, 0479/92.04.49.
zondag 10 juni

LOVENDEGEM. eetfestijn in 
polyvalente zaal Gemeente-
lijk Sportcomplex, Sportstr. 
24 om 11u. Org.: VB Loven-
degem-Vinderhoute. Inl.: G. 
Neirynck, 0475/55.67.88.
donderdag 14 juni

KORTRIJK. Minigolf in As-
tridpark, afspraak aan ingang 
minigolf, De Smet De Naey-
erlaan 16a (naast ‘t Waaihof) 
om 14.30u. Org.: Senioren-
forum Leie-Schelde. Inl.: G. 
Geldhof, 056/21.65.14.

zaterdag 16 juni

BRUSSEL. Conferentie 
‘vrouwen tegen islamise-
ring’ met A. Van dermeersch, 
F. Dewinter, D. Lootens, V. 
Moreau en F. Erens in zaal De 
Schelp, Vlaams Parlement om 
10.30u. Org.: VB regio Brus-
sel-19. Inl.: 02/219.37.79.
vrijdag 22 juni

LOVENDEGEM. vlaams Be-
lang nodigt uit.. in Café 
Sport, Dorp 4 van 20 tot 22u. 
Org.: VB Lovendegem-Vin-
derhoute. Inl.: G. Neirynck, 
0475/55.68.88.
zaterdag 23 juni

DUFFEL. afdelingseten-
tje in taverne De Wa-
rande, Kapelstr. Inl.: F. Loos, 
0485/71.50.60.
ZEDELGEM. tuinfeest ten 
Huize Spinnewyn-Sneppe, 
Torhoutsestwg. 115 om 18u. 
Inl.: D. Sneppe, 0496/08.29.34.
zondag 24 juni

ZEMST. ontbijtgesprek met 
B. Valkeniers in café/feestzaal 
In den Prins, V. Servranckxstr. 
5, Elewijt om 10u. Inl.: P. Van 
Den Bosch, 0496/62.42.54.
zaterdag 30 juni

LIER. Braai aan Visput 
Moed en Geduld, Kruispunt 
Aarschotsestwg./Ring om 
17u. Org.: VB Lier-Konings-
hooikt. Inl.: O. Peeters, 
0485/16.26.15.
vrijdag 6 juLi

STEKENE. 11-juliviering met 
A. Peeters-Muyshondt aan 
ingang centraal kerkhof, F. Van 
Brusselstr. om 11u. Inl.: G. 

Geers, 03/779.92.88.
zaterdag 7 juLi

HOBOKEN. Braadfeest op 
terreinen RVC Hoboken om 
17u.  Inl.: Guy Eggermont, 
0495/52.69.73.
LEOPOLDSBURG. Barbecue 
in Parochiezaal, Beringsestwg. 
15, Heppen van 14 tot 20u. 
Org.: VB Leopoldsburg-
Heppen. Inl.: L. Coninx, 
011/34.65.82.
NIJLEN. Braadfeest in Kan-
tine FC Vera, om 16u. Inl.: J. 
Zander, 03/481.89.29.
zondag 8 juLi

DILBEEK. 11 juli-braai in 
Castelhof, Molenstr. 102, 
St-Martens-Bodegem om 
11u. Inl.: G. Hoogstoel, 
02/582.91.75.
woensdag 11 juLi

MECHELEN. guldenspo-
renherdenking in de 
Stadsschouwburg, om 19u. 
Org. en inl.: Guldenspo-
renkomitee, 0497/31.03.25. 
MECHELEN. guldensporen-
drink voor het secretariaat, 
Grote Markt. Inl.: Regiosecr., 
015/41.18.48.
ANTWERPEN. 11 juliviering 
met F. Crols op H. Conscien-
ceplein, van 14 tot 18u. Org. 
en inl.: De Gulden Sinjoren, 
014/50.17.85.
zaterdag 25 augustus

STABROEK. dansfeest 20 
jaar vB stabroek in zaal 
Moorland, Dorpsstr. 99 om 
20u. Inl.: G. Van Gansen, 
0495/76.82.94. 

VBM 2012-06.indd   48 23/05/12   12:15



4949

vrijdag 7 septeMBer

HALLE. 12de eetfestijn in 
zaal Alsput, Holleweg 118 om 
17.30u. Inl.: M. Vandemaele, 
02/360.14.16.
zaterdag 8 septeMBer

HALLE. 12de eetfestijn in 
zaal Alsput, Holleweg 118 
om 12u. Inl.: M. Vandemaele, 
02/360.14.16.
zaterdag 15 septeMBer

ZEMST. eetfestijn in Paro-
chiezaal, Zenneweg (naast 
de kerk), Eppegem van 12 
tot 21u. Inl.: F. Geerinck, 
02/308.00.14.
HEUSDEN-ZOLDER. eet-
festijn in zaal St-Vincent, 
Mijnwerkerslaan, Zolder 
om 18u. Inl.: M. Verswijvel, 
011/57.34.56.
RUMST. Braai, Steenweg op 
Waarloos 63 A, Reet. Inl.: 
0479/77.98.63. 
vrijdag 21 septeMBer

MECHELEN. stand met 
vlaamse streekproduc-
ten op de Herfstbraderij in 
het centrum. Inl.: Regiosecr., 
015/41.18.48.
KORTRIJK. verkiezingsbal 
met interviews, animatie, 
muziek en dans in zaal 
Chevalier, Bellegemplaats 6, 
Bellegem om 20u. Inl.: J. De-
weer, 0486/22.90.43.
zaterdag 22 septeMBer

MECHELEN. stand met 
vlaamse streekproduc-
ten op de Herfstbraderij in 
het centrum. Inl.: Regiosecr., 
015/41.18.48. 

Schrieksebaan 47 van 16.30 
tot 21u. Inl.: A. Verschaeren, 
0474/69.10.70. 
zondag 7 oktoBer

ANTWERPEN. nationale 
verkiezingsmeeting in 
Zuiderkroon, Vlaamse Kaai 
81/83. Org. en inl.: VB Natio-
naal, 02/219.60.09. 
donderdag 11 oktoBer

BOOM. verkiezingsmeeting 
met F. Dewinter in Parochie-
zaal, Hoogstr. 19 om 20u. Inl.: 
H. Verreyt, 0496/53.31.38.
zondag 28 oktoBer

LANGEMARK-POELKAPELLE. 
2de halloweentocht met 
fakkels en griezels in feest-
zaal café Sportwereld, Kler-
kenstr. 155 (Madonna) om 
18u. Inl.: D. Six, 0472/47.49.99.
zondag 18 noveMBer

SINT-NIKLAAS. goed gezind 
in Bauhuis, Slachthuisstr. 60 
om 14u. Org. en inl.: VBJ, 
02/219.27.28.

AAnkondigingen 
voor het 

juLinummer 
dienen viA uw 

regiosecretAriAAt 
doorgegeven te 

worden vóór 
14 juni 2012

BRECHT. scampi- en ribbe-
kesfestijn in Het Goorhof 
(dienstencentrum De Linde-
boom), Kerklei 18, St-Job-in-
‘t Goor om 16u. Inl.: C. Van 
Akeleyen, 0496/75.40.57. 
zaterdag 22 septeMBer

SINT-PIETERS-LEEUW. 6de 
Leeuws etentje - pensen-
kermis in café ‘t Pauwke, 
G. Depauwstr. van 11.30 
tot 21.30u. Inl.: E. Longeval, 
02/582.91.75.
SCHERPENHEUVEL. kieken-
dag in zaal Familieheem, 
Houwaartstr. 170, Schoon-
derbuken van 16 tot 22u. 
Org.: VB Scherpenheuvel-
Zichem. Inl.: J. De Vriendt, 
0484/12.82.33.
zondag 23 septeMBer

BUGGENHOUT. kippenfes-
tijn in Zaal Nicolaas, Jacht-
weg 2 van 11.30 tot 18u. Inl.: 
S. Creyelman, 0495/24.57.14.
GERAARDSBERGEN. eet-
festijn in zaal Manolito, 
Onkerzelestr. 241, Onker-
zele om 18u. Inl.: S. Bourlau, 
0475/35.07.05.
vrijdag 28 septeMBer

NIJLEN. Breughelfeest in 
Kantine FC Vera, om 17u. Inl.: 
J. Zander, 03/481.89.29.
zaterdag 6 oktoBer

ZELZATE. eetfestijn met 
plaatselijke bestuursleden in 
Voetbalkantine Greco, Zeestr. 
4 om 19.30u. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40.
TREMELO. jaarlijkse steak-
dag in zaal Paloma,  
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VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

Rogier Vandenbussche
Boortmeerbeek

Katleen Hommé
Deinze

Herman Suy
Berchem

Hugo De Langhe
Sint-Niklaas

Uve Latsch
Deurne

Oplossing vorige maand: ploegmaat

Stuur uw oplossing voor 14 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.

namaak

ontvangst-
bewijs

herken-
nings-

melodie

geschenk

grote
gemeente

deel v.e.
boom

roof-
diertje

zit-
meubel

8 schets v.e.
bouwwerk

pressie

2

bamboe-
beer

voertuig

landbouw-
werktuig

tennis-
term

rang-
telwoord

lekkernij

deel v.d.
Bijbel

recht-
streeks

woon-
plaats

drink-
gerei

jaar-
getijde

9

recht-
hoekig

edel-
metaal

3 computer-
term

kaart-
spel

bos

gebrek

schouw-
burgrang

bouwval

naai-
gerei

deel v.e.
golfbaan

4

op die
manier

vervuilde
mist

7 bordspel

muziek-
instrument

werp-
strik

café

1
heer

deel v.e.
dak

vrucht

zangnoot

duivel

soepel
vogel

6
vuur-

sprank

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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Gezinsdag 2012
zondag 9 september
Gezinsdag 2012Gezinsdag 2012Gezinsdag 2012Gezinsdag 2012
zondag 9 september
Gezinsdag 2012
zondag 9 september
Gezinsdag 2012Gezinsdag 2012Gezinsdag 2012
zondag 9 septemberzondag 9 september
Gezinsdag 2012
zondag 9 september
Gezinsdag 2012

ZOO
Antwerpen

Programma 
10u deuren ZOO open
14u meeting in de Marmeren zaal
15u exclusieve zeeleeuwenshow
18u sluiting ZOO
Meer info volgt
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