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Enkele weken scheiden ons nog 
van de gemeenteraadsverkie-
zingen. Verkiezingen waarbij het 

Vlaams Belang moet laten zien dat het 
meer dan ooit nodig is. In de Vlaamse 
Rand ziet het ernaar uit dat in heel 
wat Vlaamse gemeenten de Franstalige 
inwijking een dramatische invloed zal 
hebben op de post-electorale situatie. 
Er zal een keuze moeten gemaakt wor-
den: of samenwerken met het Vlaams 
Belang of met de rabiate Franstaligen 
van het FDF. Het voordeel hiervan is 
dat bij het maken van die keuze de 
maskers defi nitief zullen vallen.

In de voorbije jaren hebben onze man-
datarissen laten zien dat men geen 
schepen of burgemeester moet leve-

ren om druk te zetten op het beleid. 
Wij spraken waar anders zou gezwe-
gen zijn en wij argumenteerden waar 
anderen zich wentelden in onverschil-
ligheid. Kortom: het  Vlaams Belang 
was en is de luis in de pels van de zit-
tende meerderheden. Die rol is ons 
als geen ander op het lijf geschreven. 
Die rol moeten wij ook de komende 
zes jaar vervullen. Dat is ook de inzet 
van 14 oktober. Het startsein voor de 
campagne is nu defi nitief gegeven. Alle 
hens aan dek!

Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

 Alle hens aan dek

Woord van de voorzitter

www.vlaamsbelang.org/column
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 Immigratie geen 
oplossing

Analyse www.vlaamsbelang.org

Hoewel de gevolgen van de 
vorige immigratiegolven alles-
behalve verteerd zijn, gaan er 
steeds meer stemmen op om 
een nieuwe migratiestroom 
op gang te brengen. Arbeids-
migratie zou noodzakelijk zijn 
om de welvaartstaat betaal-
baar te houden wanneer de 
vergrijzing toeslaat. Maar is 
dat wel zo?

4

Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) 
verklaarde onlangs dat een nieuwe 
arbeidsmigratiestroom goed zou 

zijn voor onze economie en bovendien hét 
wondermiddel is tegen de vergrijzing. Dat 
ze hierbij niet enkel tegenwind kreeg van 
het Vlaams Belang berust geenszins op 
toeval. Naast de desintegratie van de eigen 
gemeenschap zijn er immers ook sociaal-
economische en ethische redenen die aan-
tonen dat dit een bijzonder slecht idee is. 

Zo reageerde topeconoom Ivan Van de 
Cloot van de onafhankelijke denktank 
Itinera afwijzend op de steeds luider wor-
dende roep naar arbeidsmigratie als zou 
die onze pensioenen betalen. Hij wijst er 
onder meer op dat hiervoor een instroom 
nodig zou zijn van drie miljoen migranten: 
“Ook gemigreerde werkkrachten gaan ooit 
met pensioen. Je duwt de vergrijzingsgolf 
hoogstens een aantal jaren voor je uit.” 

In Nederland maakte het Planbureau een 
kosten-batenanalyse van arbeidsmigra-
tie. Hiervoor nam het de fi nanciële net-
tobijdrage van migranten aan de staatskas 
onder de loep en vergeleek die met de 
ontvangsten. De conclusies waren voor-
spelbaar doch treffend. Zo bleek dat een 
gemiddeld 25-jarig migrantenpaar met 
twee kinderen tijdens zijn levenscyclus de 
staat in totaal 230.000 euro kostte.
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Onrechtvaardig
Men kan zich bovendien de vraag stellen 
of een uittocht van gekwalificeerde werk-
krachten niet voor een brain drain zorgt  
in het thuisland. Het is geen toeval dat de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
een richtlijn opstelde die de uittocht van 
geschoold verplegend personeel vanuit 
derdewereldlanden naar het Westen moet 
tegengaan. 

Het Vlaams Belang heeft vanuit zijn 
volks-nationalistische reflex steeds het 
welzijn van de gemeenschap als voor-
naamste doel naar voor geschoven. De 
economie moet ten dienste staan van de 
gemeenschap binnen het kader van een 
vruchtbare en permanente wisselwerking. 
Die wisselwerking houdt in dat elkeen 
naar eigen vermogen zijn steentje dient 
bij te dragen.

Uit cijfers die de denktank Itinera vrij-
gaf, blijkt echter dat 75 (!) procent van de 
niet-Europese vrouwen inactief is op de 
arbeidsmarkt. Het perverse is dat zij intus-
sen wel de welzijnsvruchten plukken die 
diezelfde arbeidsmarkt voor hen ontwik-
kelt in de vorm van uitkeringen allerhan-
de. Terwijl werknemers na 45 jaar loop-
baan een pensioen verkrijgen dat lager ligt 
dan 1000 euro, hoeft men geen hoogleraar 
economie te zijn om in te zien dat zich 
hier een fundamenteel onrecht aan het af-
spelen is. Er dient dan ook werk te worden 
gemaakt van een economisch systeem dat 
het recht op werkloosheidsuitkering kop-
pelt aan het aantal jaar activiteit op de ar-
beidsmarkt.  

Kies veilig!

Men hoeft geen Madame Blan-
che te zijn om te voorspellen 
dat de mediaheisa rond de 

komende verkiezingscampagne onge-
zien zal zijn. Op de sociale media, radio 
en televisie worden we overstelpt door - 
vaak inhoudsloze - boodschappen die ons 
moeten overtuigen om voor deze of gene 
partij te stemmen. Zo dreigt de campag-
ne in Antwerpen volledig te worden ver-
amerikaniseerd door een fictieve serie die 
zich toespitst op het schijnduel Janssens-
De Wever. Dat beiden al zes jaar samen 
gezapig in het stadsbestuur zetelden is 
iets dat - vooral in N-VA-hoek - koortsach-
tig wordt verzwegen.

Terwijl dit poppentheater doorgaat, wor-
den onze agenten geterroriseerd en ver-
worden steeds meer wijken tot vrijhavens 
voor criminelen. “Niemand zal het offici-
eel zo stellen, maar in sommige wijken is 
er een verbod om allochtonen te identifi-
ceren”, stelde de woordvoerder van Sypol, 
Rudy Callewaert (in De Tijd, 08.08.2012). 
Neem daar de ongeziene straffeloosheid 
bij en je weet dat in onze steden en ge-
meenten een gevaarlijke cocktail opbor-
relt die gevaarlijk veel lijkt op de eerdere 
brandhaarden in Londen en Parijs. 

De immense afstand tussen de nietszeg-
gende boodschappen van de traditionele 
partijen en de harde realiteit in onze stra-
ten geeft aan dat onze duidelijke keuze 
voor het veiligheidsthema de enige juiste 
is.

De redactie

5
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Beschermde soort?

De voorbije maanden werd het land meermaals op-
geschrikt door zwaar geweld tegen homo’s. Daarbij 
vielen twee doden en ook meerdere zwaargewon-
den. Dat is uiteraard onaanvaardbaar, maar de re-
gering wil het fenomeen nu terugdringen met extra 
zware straffen voor racistisch of homofoob geweld. 
En dat roept vraagtekens op. “Waarom 30 jaar voor 
homofoob geweld, terwijl een brutale aanvaller van 
een 80-jarige maximaal vijf jaar riskeert?”, vraagt de 
Antwerpse advocaat Walter Damen zich terecht af. 
Niet alle homo’s zijn blij met de aanpak. “Ik ben nu 
lid van een beschermde soort”, zucht ene Jelle in de 
krant. “Holebi’s hebben geen voorkeursbehandeling 
nodig, dit land moet gewoon af van de straffeloos-
heid! Het enige wat dit land nodig heeft is een 
degelijke justitie en een correcte strafuitvoering!” 
Daar valt geen speld tussen te krijgen. 

www.vlaamsbelang.org/actueelActua kort

21 juli

Vorig jaar was Albert 
nog zichtbaar depres-
sief, een hartaanval nabij. 
Met trillende stem en 
gebalde vuist riep hij de 
politiek op tot ‘com-
munautaire verzoening’. 
En we weten wat dat 
betekent: Vlaamse toe-
gevingen. Zo geschiedde. 
Koning Albert leek dat 
ook te beseffen toen hij 
zich in een dankwoord 
uitdrukkelijk richtte tot 
de Vlaamse partijen. De 
ondertekening van het 
communautaire akkoord 
op het paleis zorgde 
voor een zelden gezien 
mediacircus. Het trico-
lore feestje kreeg in de 
21 juli-toespraak nog een 
vervolg. De Belgische 
meubels zijn gered. “De 
zoveelste staatshervor-
ming betekent een ver-
sterking van het federale 
België”, stelde de koning. 
De glunderende gezich-
ten bij CD&V, SP.a en 
Open VLD waren al even 
veelzeggend. 

Blinde haat

In de Kamer 
werd, zoals dat 
gebruikelijk is 
voor overleden 
(oud-)Kamerle-
den, een serene 
rouwhulde ge-
bracht aan gewe-
zen Kamerlid Staf 
Neel. De PS verliet met veel poeha en slaande deuren 
het parlement. Gerolf Annemans sprak van een ‘men-
selijk dieptepunt’ en ook leden van andere (Vlaamse) 
partijen spraken hun verontwaardiging uit over het 
schandelijke incident. “Haat tot in de dood”, is het 
visitekaartje van de PS. Geen wonder dat samenleven 
in België niet meer lukt. 

VBM-201209.indd   6 17/08/12   09:51



Propagandastunt voor de islam

De Olympische Spelen zouden - zo meldt de Turkse 
krant Hurriyet - volgens de Turkse premier Erdogan 
in Istanboel moeten doorgaan omdat Turkije een 
moslimland is en de spelen nog nooit in een islami-
tisch land hebben plaatsgevonden. Istanboel moet het 
opnemen tegen Madrid en Tokyo, maar maakt wel-
licht wel kans om de nominatie in de wacht te slepen. 
Omdat Madrid en Tokyo al eens gaststad waren én 
omdat het Olympisch Comité niet ongevoelig is voor 
de ongeschreven wetten van de politieke correct-
heid. Premier Erdogan heeft het dan ook slim bekeken 
om voluit de kaart van de islam te trekken. Het IOC 
zal er zich wel voor hoeden om de verdenking van 
‘racisme’ of ‘islamofobie’ op zich te laden, door de 
kandidatuur van Istanboel af te wijzen. Dat Erdogan 
de islam inzet als doorslaggevende factor, mag ook 
blijken uit het logo-ontwerp waarop de Olympische 
ringen prijken tegen een achtergrond van moskee-
koepels en minaretten. Als Istanboel straks zijn slag 
thuishaalt, krijgen we dus Olympische Spelen als een 
grote propagandastunt voor de islam.

7

Auto-inbraken

Als automobilist heb 
je in dit land pech. 
Elke dag files, flitspa-
len op elke hoek van 
de straat, gepluimd 
door de fiscus, of het 
slachtoffer van auto-
inbraken. Vorig jaar 
werden in België 1793 
‘sackjackings’ geno-
teerd, vijf per dag. De 
daders viseren daarbij 
wagens die voor het 
rode licht staan, slaan 
een autoruit in en 
gaan er vandoor met 
de handtas of laptop. 
De rovers worden 
zelden gevat en als dat 
toch gebeurt, staan 
ze binnen de kortste 
keren weer op straat.

Terreursubsidie

Bericht uit Absurdistan. Nordin Amrani - de man 
die vorig jaar op de Kerstmarkt in Luik een bloed-
bad aanrichtte met een machinegeweer en enkele 
granaten - kreeg subsidies van het Waalse gewest. 
Volgens Le Soir streek de wapenhandelaar en mos-
limfundamentalist een eerste keer 12.394 euro op 
en daarna nog eens 3.098 euro. Met de beurs zou 
Amrani een fitnesstoestel ontwerpen en commer-
cialiseren, maar daarover is later niets meer verno-
men. Zo, nu weet u weer waar het Waalse geld - of 
beter ons Vlaamse geld - naartoe gaat.
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Thierry Baudet over 
naties en identiteit

8
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 Pleidooi voor nationale 
trots en soevereiniteit

Vraaggesprek

Goede boeken zijn zeldzaam. ‘De aanval op de natiestaat’ is een 
schitterend boek. Loop dus snel naar de boekhandel en ga het 
kopen, want het zou wel eens de ‘bijbel’ van een modern en open 
nationalisme kunnen worden. Als voorgerecht serveren we u 
alvast een gesprek met de jonge Nederlandse auteur en jurist 
Thierry Baudet. 

Waarom is het woord natie zo’n bela-
den, zeg maar besmet begrip?  

Dat heeft natuurlijk veel met de Wereld-
oorlogen te maken. Het nationalisme 
wordt daar nog altijd voor verantwoorde-
lijk gesteld. Ten onrechte. Opkomen voor 
je eigen tradities en je eigen waarden mag 
vandaag nog altijd niet. Dat is ‘vies’. 

‘Natie rijmt op nazi’, dat is ook het dis-
cours van Guy Verhofstadt: ‘Nationa-
lisme leidt recht naar de poorten van 
Auschwitz’…

Dat is volstrekte onzin, doortrapte debat-
vervuiling. We moeten het verleden achter 
ons laten en het over het nu hebben. Of 
verwachten we werkelijk dat Frau Merkel, 
zonder de EU, straks Polen binnenvalt? 
Kom op zeg! Wie werkelijk denkt dat al 
die volkeren elkaar zo haten, moet hen 
niet samen in één kamer willen proppen, 

maar pleiten voor meer afstand. De EU is 
hoe dan ook geen goed idee. 

In heel wat landen is er een identi-
teitsdebat gevoerd of aan de gang. In 
Frankrijk onder Sarkozy, in Duitsland 
had je Thilo Sarrazin met zijn bestsel-
ler ‘Deutschland schafft sich ab’. Hoe 
belangrijk is zo’n identiteitsdebat?

Zeer belangrijk. Al was het maar om te 
laten zien dat we dat historische trauma 
achter ons kunnen laten. Identiteit is in 
normale omstandigheden iets vredelie-
vends, iets waar we trots op mogen zijn. 
We krijgen nu eindelijk ook een discussie 
over waar we met Europa heen willen. 

Is dat woord identiteit geen vaag be-
grip? We hebben in België wel wat ‘in-
tellectuelen’ die het bestaan van een 
Vlaamse identiteit ontkennen. Net zoals 
prinses Maxima, die zei dat ze op zoek 
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Vraaggesprek

Kijk, een democratie is meer dan een 
groep mensen die één keer om de vier jaar 
gaat stemmen. Het is ook de idee dat je als 
groep meerderheidstemmen legitiem acht. 
Als Nederland en Polen samen één parle-
ment zouden vormen, zou er geen demo-
cratie kunnen zijn, omdat er geen gedeeld 
Nederlands-Pools ‘wij’ is, geen collectief 
bewustzijn. Er is geen collectieve iden-
titeit. Maar hetzelfde geldt ook voor de 
rechtsstaat. Als je niet dezelfde opvattin-
gen over recht deelt, wie heeft dan gelijk 
in een bepaald geschil? En waarom zou je 

dan het gezag van bepaalde rechters aan-
vaarden? 

U zegt dat onze soevereiniteit bedreigd 
wordt door supranationalisme, massa-
immigratie en multiculturalisme. Wat 
moeten we verstaan onder supranatio-
nalisme? 

Internationalisme is samenwerking tus-
sen verschillende staten, bijvoorbeeld de 
Navo. Daar is niks mis mee. Supranati-
onalisme krijg je als bepaalde staten een 
organisatie oprichten die zélf eigen regels 

was gegaan naar de Nederlandse iden-
titeit maar ze niet had gevonden… 

Ja, die uitspraak heeft een storm van pro-
test uitgelokt. Ze is daar behoorlijk van 
geschrokken en is er nadien ook op te-
ruggekomen. Je kan identiteit inderdaad 
moeilijk wetenschappelijk vastpinnen. 
Het is een fluïde begrip, maar dat betekent 
niet dat die identiteit niet zou bestaan. Als 

je van het ene land naar het andere reist, 
merk je die verschillen wel en mensen er-
varen dat ook. Vooral als ze weer thuisko-
men. We hebben zo’n gedeelde identiteit 
nodig. 

De hoofdstelling van uw boek is dat de 
natie het fundament of de basisvoor-
waarde is voor de democratie en de 
rechtsstaat. Dat is een gedurfde stelling.

“ Zelfhaat is een aandoening 
die veel voorkomt bij de 

politieke elites.
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gaat maken. Hét voorbeeld is natuurlijk de 
EU. ‘Brussel’ vaardigt steeds meer wet-
ten uit waar de lidstaten niet noodzakelij-
kerwijs mee instemmen. Zo komt er een 
‘recht’ tot stand dat gemakkelijk in kan 
gaan tégen de nationale voorkeuren en 
tégen de nationale belangen, maar waar 
die lidstaten wel aan gebonden zijn. Su-
pranationalisme ondermijnt dus het zelf-
beschikkingsrecht van staten en holt na-
tionale parlementen uit. Het zadelt naties 
op met recht dat niet van henzelf is.  

Over naar de tweede bedreiging: het 
multiculturalisme. Dat heeft niet geleid 
tot meer integratie maar tot segregatie. 
Niet meer tolerantie, maar minder tole-
rantie. En in plaats van multiculturele 
samen-leving, heeft men multiculturele 
apartheid georganiseerd…

Daarom pleit ik in mijn boek voor wat ik 
noem ‘multicultureel nationalisme’. Dat 
betekent dat er verschillen in onze sa-
menleving (mogen) bestaan, maar dat je 
wel een bindend segment moet hebben. 
Je moet een aantal fundamentele waarden 

samen delen. Het is belangrijk dat immi-
granten welkom worden geheten, maar 
ook dat ze kiezen voor hun nieuwe land. 

En dat gebeurt te weinig?

Ik denk het wel. Er zijn hele wijken hier 
in Amsterdam, Rotterdam, maar ook ste-
den in Vlaanderen waar geen woord Ne-
derlands wordt gesproken en waar overal 

schotelantennes hangen. Dat is geen ge-
zonde ontwikkeling, dat is segregatie. En 
het gekke is dat de mensen die dit bepleiten 
‘tolerant’ worden genoemd. En de mensen 
die dat soort toestanden aanklagen ‘twee-
spalt zaaien’. Precies het omgekeerde is 
het geval. Ik ben tegen deze tweespalt in 
de samenleving. Ik wil met elkaar een na-
tie vormen, waar nieuwkomers welkom 
zijn, maar zich aan bepaalde voorwaarden 
en afspraken moeten houden. 

“ Zonder nationale identiteit 
valt de samenleving uit 

elkaar.
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Vraaggesprek

Multiculturalisme lijkt vaak verbonden 
met zelfhaat: ‘Weg met ons’. Dat is niet 
het klimaat wat nieuwkomers meteen 
aanzet tot integratie? 

Dat klopt. De bekende Britse filosoof Ro-
ger Scruton noemt dat ‘oikofobia’. Tegen-
over xenofobie - een soort ziekelijke angst 
voor het vreemde - heb je dan oikofobie  
- een ziekelijke angst voor het eigene. Dat 

is een aandoening die veel voorkomt bij 
de politieke elites. ‘Weg met ons!’ Kom 
maar binnen. Doe maar wat je wil doen…

Tegenover dat multiculturalisme 
plaatst u patriottisme. Nationalisme 
niet als splijtzwam maar als bindende 
factor. 

Ja, ik pleit voor een gezond patriottisme, 
voor een ‘Leitkultur.’ Als je geen nationaal 

verband hebt, iets wat mensen verbindt, 
dan trekken mensen zich terug in hun tri-
bale, religieuze of etnische verbanden of 
gemeenschap. En dan valt de samenleving 
uit elkaar. Daarom is het heel belangrijk 
dat we de natie zien als een emanciperend 
en verbindend element.    

Over naar België. De EU wordt niet al-
leen een federale unie, maar ook een 
transferunie naar Belgisch model. Op 
een ogenblik dat België langzaam maar 
zeker uit elkaar valt. Dat is toch waan-
zin? 

De Belgische situatie is veelzeggend. Als 
het na meer dan 180 jaar niet gelukt is om 

van Vlamingen en Walen één volk te ma-
ken, wat zijn we dan aan het doen binnen 
Europa? 

Het gaat nog verder. Je hebt zelfs Belgi-
sche toppolitici die het Belgische fede-
rale model gaan aanprijzen in Bosnië, 
Kosovo of het Midden-Oosten. Dat is 
toch hilarisch? 

“ Een wereld zonder grenzen 
is een wereld zonder 

democratie en rechtsstaat.
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Ja, dat is een van de betere ‘Belgen-mop-
pen’. Politieke blindheid voor de realiteit. 
Als je er anderhalf jaar over doet om een 
nationale regering op de been te kunnen 
brengen, schort er echt wat. Het wordt tijd 
dat ze mijn boek eens lezen. (lacht) 

Bart  De Wever droomt ervan dat Bel-
gië vanzelf verdampt binnen ‘Europa’. 
Terwijl Herman Van Rompuy de EU 
net ziet als ‘een dam tegen Vlaamse au-
tonomie’. Wie heeft het bij het rechte 
eind? En wie vergist zich? 

Ik denk dat ze zich allebei vergissen. Laat 
me beginnen met Herman Van Rompuy. 
Ik vind dat een hele kwalijke opmerking. 
De gedachte dat volkeren hun autonomie 
niet langs democratische weg mogen af-
dwingen en dat Europa dat ook zou ver-
hinderen is fundamenteel ondemocratisch 
en autoritair. Langs de andere kant denk 
ik dat Bart De Wever onvoldoende beseft 

dat Vlaanderen in een eengemaakt Europa 
geen autonomie zal hebben. En dat Vlaan-
deren dan de ene dwangbuis  (België) in-
ruilt voor de andere (de EU). 

Hoe staat u tegenover Vlaamse onaf-
hankelijkheid?

Mijn indruk is dat iedereen beter af zou 
zijn als Vlamingen en Walen in vrede uit 
elkaar gaan en België wordt gesplitst. 

Slotvraag: Een wereld zonder grenzen 
is voor sommigen een droom, maar het 
is niet uw droom?

Ik moet er niet aan denken! Een wereld 
zonder grenzen is een 
wereld zonder demo-
cratie en rechtsstaat. 
Terug naar de middel-
eeuwen… 

‘De aanval op de natiestaat’,
uitgeverij Prometheus / Bert Bakker

24.95 euro
ISBN 978 90 351 3753 0

Lees het uitgebreide interview op www.vlaamsbelang.org

Ik moet er niet aan denken! Een wereld 
zonder grenzen is een 
wereld zonder demo-
cratie en rechtsstaat. 
Terug naar de middel-
eeuwen…

‘De aanval op de natiestaat’,
uitgeverij Prometheus / Bert Bakker

24.95 euro
ISBN 978 90 351 3753 0

Lees het uitgebreide interview op www.vlaamsbelang.org
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samenwerkings-
federalisme

Midden juni stelde mi-
nister van Werk Monica 
De Coninck (SP.a) haar 
plan voor om tienduizend 
gesubsidieerde stageplaat-
sen te creëren. Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 
Chris janssens stelde 
vast dat 
over het 
plan geen 
overleg 
werd 
gepleegd 
met de 
regio’s. 
Het doorkruist boven-
dien de afspraken die 
de Vlaamse Regering 
heeft gemaakt met de 
Vlaamse sociale partners 
in het  Vlaamse loopbaan-
akkoord. Daarenboven is 
er in het Vlinderakkoord 
afgesproken om het 
doelgroepenbeleid over 
te hevelen naar Vlaande-
ren. Door dit plan wordt 
een deel van die overhe-
veling al uitgehold. Een 
derde probleem is dat er 
geen nood is aan gesub-
sidieerde tewerkstelling, 
want dat geeft het risico 
op een werkloosheidsval 
en dat kunnen we missen 
als kiespijn. Begeleiding 

op de werkvloer of op de 
arbeidsmarkt is in ieder 
geval een uitdrukkelijke 
bevoegdheid van de ge-
westen.

nieuwe 
telecomwet

In juni werd de nieuwe 
telecomwet eindelijk 
goedgekeurd. “Eindelijk” 
omdat de wet voorziet in 
de omzetting van Euro-
pese richtlijnen van 2009. 
De wet voorziet in een 
aantal gunstige maatrege-
len voor de consument: 
sneller van operator 
kunnen veranderen, 
overzichtelijker tarieven 
en uitbreiding van het  
sociaal tarief. Het Vlaams 
Belang staat achter het 
principe van deze hervor-
ming maar Volksvertegen-
woordiger 
tanguy 
Veys 
uitte ook 
kritiek. 
Vooreerst 
is er de 
vaststelling dat de rege-
ring deze nieuwe regel-
geving pas invoert nadat 
het daartoe door Europa 
werd verplicht. Bovendien 
werd het amendement 
van Veys, waarbij het 

mandaat van bijzondere 
opdrachthouder bij het 
BIPT wordt afgeschaft, 
weggestemd. In de raad 
van bestuur van het BIPT 
zullen in de toekomst 
dus nog steeds politiek 
benoemde bestuurders 
zetelen.

geen verbod 
sharia4belgium?

Na de rassenrellen in 
Molenbeek en de rol van 
Sharia4Belgium daarin, 
verkondigde minister 
van Binnenlandse Zaken 
Milquet (cdH) te werken 
aan een wetsontwerp om 
terroristische of geweld 
predikende organisaties 
zoals Sharia4Belgium 
te kunnen verbieden. 
Daarop uitten leden van 
de meerderheidspartijen 
openlijk hun kritiek in de 
media. Uit het antwoord 
van de minister op een 
vraag van senator anke 
Van der-
meersch 
bleek 
ondertus-
sen dat 
zij onder 
druk van 
dit protest haar tekst vol-
ledig heeft ingeslikt. Er zal 
dus geen initiatief van Mil-

Uit de parlementen
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quet komen om dergelijke 
organisatie te verbieden. 
Daarmee dreigt een ver-
bod op terroristische of 
geweld predikende orga-
nisaties op de lange baan 
te worden geschoven. 

Hoofdstedelijk 
paard van troje

De ‘Hoofdstedelijke 
Gemeenschap’ is het 
Trojaanse Paard waar-
mee de Franstaligen 
hun invloed tot diep in 
Vlaams-Brabant kunnen 
uitbreiden. Op het eerste 
gezicht is dat slechts een 
vrijblijvende overlegstruc-
tuur, nauwelijks meer dan 
een lege doos. Maar bart 
Laeremans toonde in 
de Senaat 
met ijzer-
sterke 
argumen-
ten aan 
hoe de 
Franstali-
gen die lege doos zullen 
opvullen en uitbouwen 
tot een gevaarlijk anti-
Vlaams beleidsinstrument. 
Vandaag is Brussel een 
supergewest. Maar het 
is ooit ook begonnen als 
een lege doos… 

geen debat islam-

fundamentalisme

Naar aanleiding van de 
recente rassenrellen in 
Molenbeek, de hele heisa 
rond de rol van Sharia-
4Belgium en de aanval 
door een Franse moslim 
op twee Brusselse agen-
ten, diende dominiek 
Lootens een interpella-
tieverzoek 
in. Parle-
ments-
voorzitter 
Françoise 
Dupuis 
(PS) 
liet echter weten dat 
de interpellatie niet zal 
worden behandeld. In het 
hoofdstedelijk parlement 
mag blijkbaar geen debat 
gevoerd worden over de 
islam in de hoofdstad.

echtscheidingstaks 
discrimineert

Het Vlaams Belang pro-
testeerde in het Vlaams 
Parlement andermaal fel 
tegen de goedkeuring 
van het 
decreet 
op de zo-
genaamde 
schei-
dingstaks. 
Vlaams 

Volksvertegenwoordiger 
erik tack beklemtoonde 
dat er geen budgettaire 
noodzaak is om deze taks 
te verhogen van 1 naar 
2,5 procent en dat het 
fundamenteel onfair is 
van de Vlaamse Regering 
om mensen die in moei-
lijkheden terechtkomen, 
bijkomend te belasten. 
Bovendien bevat het de-
creet in zijn huidige vorm 
een fundamentele discri-
minatie van ouders van 
gehandicapte kinderen. 
Het mocht echter niet 
baten. De meerderheids-
partijen N-VA, SP.a en 
CD&V stemden voor dit 
meedogenloze ontwerp-
decreet.

turkse chantage

Europees Parlementslid 
philip Claeys is niet te 
spreken 
over het 
akkoord 
waardoor 
Turkse 
staats-
burgers 
op termijn zonder visum 
naar de Europese Unie 
kunnen reizen. Turkije 
eist die visumvrijstelling 
al geruime tijd, en heeft 
daarom al jaren gewei-

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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gerd een overeenkomst 
met de Europese Unie te 
sluiten over de terugname 
van illegale vreemdelingen 
die de EU binnenkomen 
via Turkije. De Turken 
worden nu beloond voor 
hun chantage.

opnieuw ruzie 
in Vlaamse 
meerderheid

Fractievoorzitter joris 
Van Hauthem confron-
teerde 
minister-
president 
Peeters 
(CD&V) 
met de 
uitspra-
ken van SP.a-voorzitter 
Tobback die had gezegd 
dat de Vlaamse Regering 
werd “gesaboteerd” door 
de N-VA. Peeters kwam 
niet verder dan de dood-
doener “iedereen heeft 
de vrijheid van spreken.” 
Van Hauthem schetste 
met volgende beeldspraak 
heel duidelijk de situatie 
van de Vlaamse regering: 
“Minister-president, u 
hebt geen meerderheid 
meer. U zit op de Tita-
nic, en die is al tegen de 
ijsberg gevaren en aan 
het zinken. En u staat nog 

altijd achter dat roer. Ik 
weet niet hoe u het vol-
houdt. Bart Sturtewagen 
heeft het in De Standaard 
goed verwoord: indien wij 
geen legislatuurparlement 
zouden hebben, dan had 
u vandaag allang geen 
regering meer.”

Wachtlijsten 
sociale huisvesting

Uit recente cijfers blijkt 
dat in de grote steden 
en ook enkele centrum-
steden de gemiddelde 
wachtlijst voor een soci-
ale woning nu al tussen 
twee en drie jaar ligt. 
De N-VA suggereerde 
bij monde van Vlaams 
Volksvertegenwoordiger 
Liesbeth Homans dat er 
te veel vreemdelingen 
in de sociale huisvesting 
instromen. Nochtans zit 
Homans’ partij, de N-VA, 
al twee legislaturen in de 
Vlaamse regering en is 
de partij dus mee ver-
antwoordelijk voor deze 
instroom. Vlaams Volks-
vertegen-
woordiger 
jan pen-
ris (VB) 
moest 
echter 
vaststel-

len dat Homans haar kat 
naar het parlement had 
gestuurd voor het debat 
over de wachtlijsten. 
Iedereen kan dus blijven 
vaststellen dat de N-VA 
wel in deze Vlaamse re-
gering zit maar zich in de 
pers toch als een opposi-
tiepartij blijft profi leren. 

justitiepaleis 
levensgevaarlijk

Al verschillende maan-
den, zelfs jaren, zijn er 
alarmerende berichten 
over de bouwvalligheid 
en de onveiligheid van het 
Brusselse Justitiepaleis. 
De voorbije week werden 
in de pers de talrijke 
gebreken aan het gigan-
tische gebouw nog eens 
op een rijtje gezet, na de 
bekendmaking van een 
alarmerend rapport van 
de arbeidsinspectie. Aan-
leiding voor senator Bart 
Laeremans om minister 
van Justitie Turtelboom 
(Open VLD) voor de 
zoveelste keer kritisch te 
ondervragen. Die kwam 
vrolijk verklaren dat de 
zoveelste studie zal wor-
den besteld…

Uit de parlementen
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bHV: moedige 
strijd gestreden

Hoewel de media het 
deden overkomen alsof 
de slag om de institutio-
nele hervormingen er een 
was tussen de traditio-
nele partijen en de N-VA, 
was de realiteit lichtjes 
anders. De enige partij 
die de voorstellen van 
de regering ten gronde 
en inhoudelijk tot in het 
kleinste detail onder-
bouwd heeft bekritiseerd 
met uitputting van de 
maximale spreektijden en 
het indienen van tiental-
len amendementen, was 
het Vlaams Belang. Onze 
partij kan met opgeheven 
hoofd terugblikken op 
wekenlang verzet tegen 
deze zoveelste institutio-
nele hervormingen tegen 
Vlaanderen. De media 
hebben dit niet willen 
zien. Maar de waarheid 
heeft wel haar rechten.

alleen het Vlaams 
belang

In de Kamer nam het 
Vlaams Belang de uitbrei-
ding van het Europees 
Stabiliteits Mechanisme 
(ESM) op de korrel. Daar-
door moeten de Vlamin-

gen immers niet alleen 
diep in de buidel tasten 
voor zuiderse landen die 
het met de begrotings-
discipline niet al te nauw 
namen, maar nu ook 
rechtstreeks voor banken 
die zichzelf in nesten 
hebben gewerkt. Vlaams 
Belang-fractieleider ge-
rolf annemans verzocht 
de rege-
ring in 
een motie 
om geen 
uitvoering 
te geven 
aan de 
uitbrei-
ding van het ESM-verdrag 
zonder parlementaire 
goedkeuring. Die werd 
echter weggestemd door 
de meerderheidspartijen. 
Na de PS-dictaten hebben 
zij zich ook neergelegd 
bij de EU-dictaten. Dat 
de N-VA het catastro-
fale ESM-verdrag mee 
goedkeurde, is niet alleen 
jammer maar ook bij-
zonder pijnlijk. Alleen het 
Vlaams Belang komt op 
voor Vlaamse soevereini-
teit. Niet alleen tegenover 
België, maar ook tegen-
over de ondemocratische 
Europese Unie. 

dwaze kernuitstap

De afwezigheid van een 
toekomstige visie op het 
energiebeleid in dit land 
is met de beslissing om 6 
van de 7 kerncentrales te 
sluiten totaal. De stres-
stesten van einde 2011 
toonden nochtans aan dat 
Doel 1 en 2 er veel beter 
uitkwamen dan Tihange. 
De optie om de Waalse 
centrale met 10 jaar te 
verlengen, is daarenboven 
totaal onlogisch gezien de 
energievraag zich vooral 
in Vlaanderen en de Ant-
werpse 
Haven 
stelt. Voor 
Kamerlid 
rita de 
bont 
is het 
duidelijk: 
“ Door Tihange open te 
houden lost energieminis-
ter Wathelet (cdH) vooral 
een Waals werkgelegen-
heidsprobleem op terwijl 
de Vlaamse werknemers 
van Doel het gelag mogen 
betalen. Wie er dus nog 
aan mocht twijfelen welke 
belangen ook in dit dos-
sier spelen, kent nu het 
antwoord: de Franstalige.”

www.vlaamsbelangkamerfractie.be • www.vlaamsbelangvlaamsparlement.org
www.vlaamsbelangeuropa.eu • www.vlaamsbelangbrussel.be • www.vlaamsbelangsenaat.be
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 Politie: loslopend wild?

Criminaliteit

Afgelopen zomer deed zich op-
nieuw een reeks gewelddadi-
ge ‘incidenten’ voor. Favoriete 
schietschijf was andermaal de 
politie.

“Al jaren worden wij met dergelijk ge-
weld geconfronteerd. Maar het wordt 
doodgezwegen omdat het natuurlijk 

geen mooi verhaal is: groepen jongeren, 
bijna allen van allochtone afkomst, die 
foert zeggen en volgens hun eigen normen-
stelsel leven.” Aan het woord is Janpiet 
Callens, toenmalig woordvoerder van de 
onafhankelijke politievakbond Sypol, op 
20 april 2008 in De Standaard. Zijn getui-
genis werd destijds honderdvoudig beves-
tigd door anonieme politiebronnen, die de 
situatie in verschillende Brusselse wijken 
vergeleken met “toestanden als in Beiroet.”

18 gewonden in
5 dagen
Nadat begin augustus in nauwelijks vijf 
dagen tijd niet minder dan 18 agenten ge-
wond raakten, haalde het toenemende ge-
weld tegen de politie nog eens het nieuws. 
In Vilvoorde volstond een banale identi-
teitscontrole voor ‘jongeren’ om slag te 
leveren met de politie. Even later werden 
drie agenten, die in het centrum van Brus-
sel een dief wilden arresteren, achterna 

gezeten door een honderdtal ‘jongeren’ 
die de wetsdienaars bedreigden met mes-
sen, schroevendraaiers en kasseien. Een 
gelijkaardig scenario speelde zich af in 
Etterbeek, waar de arrestatie van een ge-
drogeerde autobestuurder voor ‘jongeren’ 
een welgekomen aanleiding vormde om 
de politie te lijf te gaan. In Anderlecht dan 
weer werden politiepatrouilles tot twee 
maal toe met een vals alarm in een hinder-
laag gelokt en met stenen en brandbom-
men bestookt. Tot zover een losse greep 
uit de opeenvolgende reeks ‘incidenten’ 
die het nieuws haalden. 

Vast patroon
Net zoals eerder het geval was, loopt er 
een rode draad doorheen de serie confron-
taties waarbij de politie de schietschijf is. 
Het gaat steevast om allochtone jongeren 
die zich a priori tegen de politie keren, 
welke ook de aanleiding is. Het is onmis-
kenbaar zo dat steeds meer wijken wor-
den beheerst door gevoelens van etnische 
solidariteit, die de gebruikelijke normen 
van goed en kwaad overstijgen. Iemand 
die zich aan een crimineel feit te buiten 
gaat, wordt in zulke omstandigheden niet 
in de eerste plaats beschouwd als een cri-
mineel, maar als ‘een van ons’, met wie 
solidariteit dient te worden betoond. Het 
enige wat in de loop der jaren wel is ver-
anderd, is dat het geweld tegen de politie 
steeds extremer is geworden. Zoals de ge-
beurtenissen in Vilvoorde aantoonden, is 
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bovendien niet langer uit te sluiten dat dit 
soort ‘Brusselse toestanden’ op termijn 
overslaat naar Vlaamse centrumsteden.

Straffeloosheid
In Brussel zelf ontwikkelen zich in snel-
tempo ‘no go’-zones, wijken waar alloch-
tone jongerenbendes de plak zwaaien en 
waar de politie amper nog durft te komen. 
Men kan zich overigens afvragen in hoe-
verre we al niet in zo’n situatie zijn aanbe-
land. Het is een publiek geheim dat aan de 
politie in Brussel wordt gevraagd om be-
paalde delen van de stad te mijden. “Nie-
mand zal het officieel zo stellen, maar in 
sommige wijken is er een verbod om al-
lochtonen te identificeren”, zo bevestigde 
de woordvoerder van Sypol, Ruddy Calle-

waert (in De Tijd, 08.08.2012). Daar komt 
bij dat de jonge criminelen nauwelijks wat 
te vrezen hebben. 

Net als bij eerdere gelegenheden het ge-
val was, liepen de daders van de recente 
geweldplegingen in Vilvoorde en Brus-
sel enkele uren na de feiten alweer vrij 
rond. Het spreekt voor zich dat dit soort 
‘jongeren’ zich door deze feitelijke straf-
feloosheid steeds onaantastbaarder gaan 
wanen en zelfs worden aangemoedigd in 
hun crimineel gedrag. Dupe zijn uiteraard 
de politie en de burger. Enkel een ‘lik op 
stuk’-beleid, met snelle en efficiënte be-
straffingen, kan het tij doen keren en ver-
mijden dat de wet van de jungle zegeviert 
en onze steden verworden tot vrijhavens 
van criminelen. 

De politie blijkt de favoriete schietschijf van 
‘jongeren’. Het geweld wordt ook steeds extremer.
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PROVINCIE ANTWERPEN

regio antWerpen-ZUid – 03 459 89 84
Kontich e19 carpoolparking 13.00 uur

regio meCHeLen-Lier – 015 41 18 48
Heist-op-den-berg, station 12.15 uur * breendonk, 
carpoolparking 12.15 uur * blaasveld, Kerk 
12.30 uur * Lier, parking Carrefour 12.40 uur * 
mechelen, rode Kruisplein 12.45 uur 

regio tUrnHoUt-HerentaLs – 014 23 29 00
turnhout, station 12.00 uur * Herentals, parking 
Wellens Lichtaardeweg 2/1 12.30 uur
PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

regio gent – 09 234 27 72
Charles de Kerchovelaan (ter hoogte van de 
Leopold ii-laan), 12.30 uur * Carpoolparking e17 
Land Van rodelaan, gentbrugge, 12.40 uur

regio aaLst-oUdenaarde – 053 77 55 07
ninove stationsplein  café Leeuwenhol 11.30 uur 
* aalst apostelstraat 1 ‘t apostelken 12.00 uur

regio dendermonde-st.-niKLaas – 03 777 08 01
dendermonde  de bruynkaai 12.30 uur * sint-
niklaas parking syntra Heimolenstraat 12.45 uur
PROVINCIE LIMBURG

regio noord-LimbUrg – 011 54 79 20
regio midden-LimbUrg – 011 23 33 49
regio ZUid-LimbUrg – 012 67 24 49
genk, station 11.20 uur * Hasselt, parking 
Carrefour Kuringen 11.40 uur * beringen, 
carpoolparking paal 12.00 uur

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

regio brUgge – 050 39 72 81
blankenberge, stadhuis 11.30 uur * brugge, 
magdalenaparking 12.30 uur

regio KortrijK – 0475 42 19 29
Kortrijk carpoolparking oudenaardsesteenweg  
12.20 uur

regio roeseLare – 0472 52 71 85
roeselare stationsplein gezelle 11.50 uur

regio middenKUst – 059 80 80 81
oostende mercatorparking 12.00 uur

regio WestHoeK – 057 44 62 10 
poperinge abeelseweg 29 mysterie 11.40 uur * 
ieper stationsplein 12.00 uur
PROVINCIE VLAAMS-BRABANT - BRUSSEL

regio LeUVen – 016 20 43 01
diest, voorzijde station 12.00 uur * bekkevoort, 
carpoolparking e314 uitrit 24 12.10 uur * 
rotselaar, carpoolparking e314 uitrit 21 12.10 
uur * Leuven, parking bodart 12.25 uur * tienen, 
parking Carrefour 12.30 uur * nossegem, 
carpoolparking e40 uitrit 21 12.40 uur
regio ViLVoorde – 02 253 38 27
regio HaLLe – 02 582 91 75
Halle, Kerk st.-rochus 11.15 uur * grimbergen, 
parking voetbal brusselsesteenweg 11.30 uur * 
Vilvoorde, kerk portaelsplein 11.45 uur * dilbeek, 
parking CC Westrand 12.05 uur * affl igem 
carpoolparking e40 12.30 uur

regio brUsseL-19  – 02 219 34 67
sint-joost-ten-node, madouplein 8 12.30 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)

busregeling 7 oktober 2012 – 14 uur – Zuiderkroon antwerpen  
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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

Stem jong!

Dat het op 14 oktober verkiezingen zijn, zal u onge-
twijfeld niet ontgaan zijn. Honderden Vlaams Belang-
kandidaten zetten zich zonder meten of rekenen in 

voor veilige en Vlaamse gemeenten en steden. Militanten 
zijn van ’s morgens tot ’s avonds in de weer met bussen 
en plakken.

Net als ieder jaar zijn ook nu de jonge krachten aanwezig. 
Jonge Leeuwen die onze lokale lijsten ondersteunen; on-
danks al het schoolwerk, het grootbrengen van de eerste 
kindjes of de zoektocht naar een eerste huisje. Toch zeg-
gen zij volmondig: wij geloven in het Vlaams Belang! En 
samen met u zetten ze het beste beentje voor.

Een engagement bij een partij als de onze is geen eviden-
tie. Zeker niet als jongere. Daarom doe ik graag volgende 
oproep: als u in het stemhokje staat, denk dan ook eens 
aan die jonge kandidaten die ondanks alle tegenkantin-
gen de nobele keuze maakten om zich nu al in te zetten 
voor het Vlaams Belang.

Het is maar een bolletje meer inkleuren, maar toch 
geeft u er een sterk signaal mee. “Ja, ik stem voor een 
Vlaamse en veilige toekomst. Een Vlaamse toekomst 
waarbij ook onze VBJ’ers, de leiders voor morgen, een 
extra duwtje in de rug krijgen. Kies op 14 oktober veilig 
én jong, voor het Vlaams Belang!

Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

Vlaams Belang Jongeren
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DAG 1
De eerste dag is altijd een beetje stressen. 
Hebben we alles mee? Gaat iedereen op tijd 
zijn? Valt de groep mee? Maar alles verliep 
vlekkeloos toen we de bus naar Bretagne 
namen. Een busrit ’s nachts is altijd wat ver-
moeiender, maar al bij al heeft iedereen de 
nodige nachtrust gehad. Toen we om 8 uur 
aankwamen, vlogen we er al stevig in. Ie-
dereen stelde zich voor, lichtte een Vlaams 
Belang-programmapunt toe en vulde een 
stevige politieke oriëntatietest in. Ondertus-
sen was de zon doorgebroken en schoot de 
temperatuur de hoogte in. Wie dacht dat 
Bretagne regen betekende, was er aan voor 
de moeite. Na een overheerlijk middagmaal 
stelde onze gastheren van Ti-Breihz zichzelf 
en het domein van meer dan 10 hectaren voor. 
Frédéric Erens sloot de laatste sessie af met 
nuttige tips voor spreken in het openbaar. ’s 
Avonds konden we nog genieten van enkele 
overheerlijke streekproducten. 

DAG 2
Na het ontbijt konden de groepen meteen aan 
de slag om verder te werken aan de pamfl et-
ten en de persconferentie die we later zou-
den voorstellen. Hiervoor kreeg iedereen een 
Vlaams Belang partijprogramma naar aan-
leiding van de gemeenteraadsverkiezingen. 
De ervaring die de VBJ’ers hierbij opdoen, 
zal hen helpen wanneer zij de eerste stappen 
in de echte (lokale) politiek. In de namiddag 
werden de groepen herschikt en aangevuld 
met enkele Bretoense nationalisten van Ti-

Breizh om elkaar uit te dagen voor enkele 
laagdrempelige proeven en opdrachten. Voor 
de locatie weken we uit naar een gezellig 
strandje in de buurt. Vlak voor het avondeten 
kwam Hans Verreyt ons nog tips en raad 
geven hoe we met een bescheiden jongeren-
budget toch effi ciënt campagne kunnen voe-
ren. ’s Avonds was het dan tijd voor het echte 
werk en stelde iedere groep zijn speerpunten 
en verkiezingspamfl et voor. 

DAG 3
‘s Morgens startten we een fi kse wandeling 
in de Bretoense wouden,  met hun indruk-
wekkende grotten en rotsblokken. Op vraag 
van de gids zochten we met zijn allen naar 
het punt van de rots waar die lichtjes in bewe-
ging kon worden gebracht. Gids Yann toonde 
uiteindelijk voor hoe men dit Obelixgewijs 
kan. Op verschillende plaatsen in het bos 
lagen trouwens soortgelijke rotsblokken op 
elkaar gestapeld. Het blijft een mysterie hoe 
deze ‘Chaos’ ontstaan zijn. 
We picknickten ’s middags op 
het hoogste punt van Bretagne, 
de Mont Saint-Michel Braz 
Part op 384 meter hoogte. In de 
namiddag bracht de bus ons tot 
aan de kust in Carantec, waar 
we genoten van zon, zee en strand . Een deel 
van de VBJ’ers zwom tot aan een eilandje 
niet ver van de kust. Bij terugkomst aan Ti-
Breizh genoten we van het rijkelijke avond-
eten. Erna kwam quizmaster Frederik Pas, 
de huiscartoonist van het Vlaams Belang, ons 
het vuur aan de schenen leggen met 80 vra-

 Zomeruniversiteit 2012 - verslag
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gen over diverse onderwerpen.

DAG 4
Met een sessie van Koen Spitaels over zelf-
verdediging vlogen de pas ingenomen calo-
rieën er snel weer af. Fysiek en mentaal op 
punt konden we beginnen aan de rest van een 
drukke dag vol interessante lezingen. Filip 
Dewinter beet de spits af met een discours 
over de massa-immigratie en de kolonisatie 
van Europa. Na een smakelijk middagmaal 
mochten we genieten van een streepje ge-
schiedenis. Jan Penris wist door zijn im-
mer beklijvende stijl de groep mee te voeren 

doorheen interessante geschie-
denis van Bretagne. De laatste 
lezing was de meest praktische 
van allemaal. Puttend uit haar 
nu reeds rijke ervaringen van 
schooldebatten en “de 7e dag-
optredens” wist Barbara Pas 

ons de ideale debattechnieken aan te leren. 
De avond werd afgesloten met een stijlrijke 
cantus in typische studentikoze sfeer. 

DAG 5
In de voormiddag leerde de Bretoen Yann 
Valerie ons meer over de jongerenorgani-
satie Jeune Bretagne. Steven Vollebergh, 
gekend om zijn effi ciënt en correct werk als 
lokaal mandataris, maakte ons wegwijs in het 
gemeentemandaat in de praktijk. De namid-
dag bood opnieuw wat ruimte voor ontspan-
ning: de voltallige groep nam deel aan een 

verfrissende kanotocht over de Bretoense 
rivieren. ’s Avonds konden alle VBJ’ers de 
theoretische kennis van het gemeenteman-
daat omzetten in de praktijk. Een levensechte 
gemeentelijke commissie legde het vuur aan 
de schenen van alle deelnemers. 

DAG 6
VVB’er Pieter Vandermoere was met zijn 
economische achtergrond de geknipte man 
om ons met zijn sessie ‘De euro: kroniek van 
een aangekondigde dood?’ een unieke en 
gefundeerde kijk te bezorgen op de huidige 
eurocrisis. Nadien was het tijd voor een echte 
gemeenteraad, een praktisch verlengstuk van 
de gemeentelijke commissies eerder op de 
week. De laatste dag werd traditioneel afge-
sloten met een examen en een afscheidsdrink. 
Een Vlaams-Bretoense verbroederingsavond 
met kampvuur deed de zon voor een laatste 
keer onder gaan.

DAG 7
De laatste dag breekt aan en er wacht een 
lange rit naar het thuisfront. We maken een 
tussenstop in Mont-Saint-Michel 
waar we het domein verkennen en 
een bezoek brengen aan de abdij. Alle 
deelnemers mogen er trots hun di-
ploma van de zomeruniversiteit editie 
2012 in ontvangst nemen. Iedereen is 
het erover eens dat de zomeruniversiteit een 
onvergetelijke ervaring was en we er hechte 
vrienden gemaakt hebben. 

lezing was de meest praktische 
van allemaal. Puttend uit haar 
nu reeds rijke ervaringen van 
schooldebatten en “de 7e dag-
optredens” wist 
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21 juli-actie

Naar aanleiding van de Belgi-
sche feestdag voerden de jon-
geren van het Vlaams Belang 
actie aan Belgische ambassa-
des en consulaten in Europa 
en de Verenigde Staten. Het ini-
tiatief wilde de Vlaamse strijd 
voor onafhankelijkheid ook 
internationaal onder de aan-
dacht brengen. 

Zowat in elk dossier is het water tussen Vla-
mingen en Walen te diep of moet er einde-
loos onderhandeld worden. VBJ wil geen 
staatshervormingen meer, maar staatsvor-
ming. Vlaanderen moet de definitieve 
boedelscheiding voorbereiden. Er is 
meer nodig om België bijeen te houden 
dan chocolade, frieten of bier. Gedaan 
met geven en toegeven, Vlaanderen on-
afhankelijk!

In Duitsland, Spanje, Nederland, Estland, 
Oostenrijk, Zweden, Frankrijk, en zelfs 
in de VSA hebben VBJ’ers postgevat aan 
de Belgische ambassades en consulaten. 
Deze internationale actie moest de Vlaamse 
strijd voor onafhankelijkheid wereldwijd 
laten weerklinken. Hoog tijd dat de Vlamin-
gen hun lot in eigen handen nemen en de 
Vlaamse onafhankelijkheid uitroepen. Bel-
gië barst! 

 VBJ voert actie aan 
Belgische ambassades
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 ‘Femme de la rue’ 
ontvlucht de stad

Undercoverreportage

Vrouwen die voortdurend wor-
den uitgescholden en lastigge-
vallen: in de grootsteden is het 
dagelijkse kost. De daders? In 
zowat alle gevallen allochtone 
mannen. Dat bleek uit een op-
hefmakende reportage van de 
RITS-studente Sofie Peeters. 

Met een verborgen camera trok ze 
de Brusselse straten op en regis-
treerde de verbale en vaak fysie-

ke intimidatie. “Hoer, teef, slet” en meer 
van dat aandoenlijk proza kreeg de vrouw 
steeds opnieuw, straat na straat naar het 
hoofd geslingerd.  

Door de grote herkenbaarheid zorgde de 
reportage voor zo veel aandacht op de so-
ciale media en in de geschreven pers, dat 
zelfs de politiekcorrecte redactie van ‘Ter 
Zake’ er wel over moest berichten. De ge-
schokte blik van Terzake-anker Kathleen 
Cools sprak boekdelen. Dat was ook Ne-
derlands journalist Joost Niemöller niet 
ontgaan: “Op de zwaar gecensureerde poli-
tiekcorrecte Vlaamse televisie werd de in-
dringende reportage - uiteraard! - omkleed 
met Marokkaanse deskundigen die het 
item zaten te minimaliseren. Het zou maar 

om ‘enkele rotte appels gaan’. En het had 
ook niks met cultuur of afkomst te maken”, 
schrijft Niemöller. “Dat de op politiecor-
rect gebied zo hypergevoelige Vlaamse tv 
hiermee vrouwen in het algemeen een slag 
in het gezicht toediende, scheen niet bij de 
programmamakers te zijn opgekomen. Als 
het gaat om het offeren van de vrouw of het 
offeren van de allochtoon, kiezen ze daar 
voor het eerste.” Die zit.

Waarschuwings-
schoten 
Al even opvallend was dat geen enkele 
redactie het nodig vond te wijzen op het 
feit dat het Vlaams Belang deze problema-
tiek reeds jaren aankaart. Laat staan om 
ons uit te nodigen in een debat. Bart So-
mers, wiens partij medeverantwoordelijk 
is voor de desintegratie en normvervaging 
in onze steden, mocht wel komen opdra-
ven. Gezien de man nog steeds bevangen 
is van de multiculturele dogma’s die zijn 
blauwe held Verhofstadt hem heeft ingele-
peld, weigerde hij dan ook in te gaan op 
de achterliggende oorzaak van deze pro-
blematiek. Hiermee zat hij helemaal op de 
lijn van zijn verbale ‘tegenstander’, SP.a’er 
Hassan Rahali die  tevens weigerde toe te 
geven dat de vrouwenonderdrukking iets 
met cultuur of religie te maken had. Maar 
dat is natuurlijk de kern van de zaak. De 
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‘verknipte kijk op seksualiteit en de man-
vrouw-relatie’ - in de woorden van Bart 
Somers - werd vaak aangeklaagd door de 
intussen uitgeweken Nederlandse politica 
Ayaan Hirsi Ali en heeft veel, zo niet alles, 
met cultuur en religie te maken. Vrouwen 
zijn minderwaardig, een gebruiksartikel. 
Dat is de boodschap die allochtone, veel-
al moslimjongens, constant meekrijgen. 
Thuis, in de koran, in de moskee. Wie dat 
niet ziet, ontkent het licht van de zon. 

Linkse medeplichtigheid
Een van de excuses die ook door een aantal 
opiniemakers de wereld werd ingestuurd, 
was dat ‘jonge mannen’ opgroeien in een 
wereld vol verboden terwijl ze dagelijks 
geconfronteerd worden met een wereld vol 
verleiding. En dat leidt tot frustratie. Het 
klinkt een beetje zoals het ‘alibi’ dat ver-
krachters vaak inroepen: “Ze hebben het 
zelf gezocht.” Vrouwen, of dat nu autoch-
tone vrouwen of moslima’s zijn, die zich 
modern of Westers kleden, lokken het uit. 
Ze zoeken het zelf. Ze zijn ‘hoeren’, een 
‘legitiem doelwit’.

Dat is ook de reden waarom we dwin-
gende islamitische kledingvoorschriften 
voor vrouwen radicaal moeten afwijzen: 
ze verklaren de Westerse vrouw vogelvrij. 
Omdat veel moslims ‘onbedekte’ vrouwen 
als koopwaar beschouwen, zien we dat hun 
aandeel bij seksuele delicten zoals aanran-
ding en verkrachting buitenproportioneel 
hoog is. De gevangenispsycholoog Nico-
lai Sennels wees er reeds op dat in Oslo 
(van 2006 tot 2008) 100 procent van alle 
aanvalsverkrachtingen werd gepleegd door 
niet-Westerse moslims. Hoezo, ‘niks te 
maken met cultuur of religie’? 

Een rok dragen volstaat om 
uitgescholden te worden voor hoer, teef 

of slet.
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 Vreemdelingen-
stemrecht ingehaald 
door ‘Snel-Belg-wet’

Gemeenteraadsverkiezingen

Op 31 juli was het de laatste 
dag waarop vreemdelingen 
zich konden inschrijven om 
op 14 oktober hun stem uit te 
brengen. Opvallend is dat in 
Franstalig België twee keer zo-
veel buitenlanders zich lieten 
registreren dan in Vlaanderen. 
Wie een terugblik werpt op de 
ontstaansgeschiedenis van het 
vreemdelingenstemrecht be-
grijpt meteen waarom dat zo is.

Na twintig jaar Franstalige druk 
werd in 2003 het vreemdelingen-
stemrecht goedgekeurd. Hoewel er 

langs Vlaamse kant geen draagvlak voor 
bestond, vond de toenmalige VLD het niet 
nodig hier een regeringszaak van te maken 
en gunde de PS haar toemaatje.

Electoraal 
opportunisme
Dat die laatste partij reeds sinds de jaren 
80 halsstarrig probeerde buitenlanders 
stemrecht te geven, was vooral ingegeven 
door electoraal opportunisme. Zo zag zij 
een heel nieuw kiesreservoir dat perfect 
paste binnen de cliëntelistische filosofie 
van de PS. In ruil voor hun stem zorgde de 
PS voor hun levensonderhoud.  

Gezien in Vlaanderen de grondstroom 
vond dat stemrecht gebonden moest blij-
ven aan nationaliteit holden de toenmalige 
CVP en SP de nationaliteitswetgeving zo-
danig uit dat er ten langen leste amper nog 
voorwaarden dienden te worden vervuld 
om identiteitspapieren te krijgen. Gezien 
steeds meer vreemdelingen ‘Belg’ werden, 
werd het vreemdelingenstemrecht hoe lan-
ger hoe meer een lege doos.

28
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600.000
‘Nouveaux Belges’
Onder de paarse regering van Verhofstadt 
was er met de geboorte van de ‘Snel Belg’-
wet helemaal geen sprake meer van voor-
waarden. Niet minder dan 600.000 vreem-
delingen maakten er gebruik van en kunnen 
zich vandaag ‘Belg’ noemen. Dat dit cijfer 
groter is dan de gehele stadsbevolking van 
Antwerpen toont aan welke enorme impact 
deze beslissing heeft gehad.

N-VA blaast
warm en koud
Hoewel N-VA-parlementslid Ben Weyts 
enkele maanden terug nog fulmineerde 
tegen de beslissing van de regering-Ver-
hofstadt inzake het vreemdelingenstem-
recht, deed N-VA- minister Bourgeois er 

alles aan om vreemdelingen massaal naar 
de stembus te lokken. Zo vond de minis-
ter van Binnenlands Bestuur het nodig een 
‘laagdrempelige’ folder op te stellen die de 
niet-Belgen diende aan te zetten om hun 
stemrecht uit te oefenen. Dat ook de partij 
van Bourgeois een nieuw kiescontingent 
heeft gevonden in de ‘Nouveaux Belges’ 
mag overigens blijken uit de talloze Neder-
landsonkundige allochtonen die ze op haar 
kieslijsten plaatste.

Vreemdelingenleger
Dat dezer dagen een aantal kranten gewag 
maken dat het vreemdelingenstemrecht 
geen overdonderend succes is, is dan ook 
je reinste onzin. Het ‘vreemdelingenle-
gioen’ zal op 14 oktober wel degelijk ‘en 
masse’ naar de stembus trekken. Het enige 
verschil is dat zij niet als vreemdeling maar 
als ‘Belg’ zullen worden gecatalogeerd. 

Het vreemdelingenlegioen zal op 14 
oktober masaal naar de stembus trekken
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 Guldensporenviering

Vlaams Belang in actie

Met zo’n 500 leden en sympa-
thisanten vierde het Vlaams 
Belang op 1 juli de herdenking 
van de Guldensporenslag. 

Gezien de feesteditie 2012 werd de 
plek uitgekozen waar 710 jaar ge-
leden de heldhaftige strijd plaats-

vond. Aan het Groeningemonument hield 

Vlaams Belang-voorzitter Bruno Valke-
niers zijn strijdrede. “De Guldensporen-
slag is een blijvend symbool voor elk volk 
dat een volksvreemde elite opzij wil zetten 
en staat vandaag meer dan ooit symbool 
voor de anti-establishment strijd van het 
Vlaams Belang.”

Donderslag
Valkeniers riep de brede Vlaamse bewe-
ging op het pad van het kaakslagflamin-
gantisme en het participationisme nu de-
finitief te verlaten en resoluut te kiezen 
voor de Vlaamse onafhankelijkheid. “We 
moeten een streep trekken onder een ge-
schiedenis van hele en halve nederlagen, 
en een streep trekken dóór België. Van 
vandaag op morgen. Met Brussel op ons 
grondgebied. Het Belgique de Papa én 
schoonmoeder Europa in snelheid pakken. 
Dat kan perfect, via een ondubbelzinnige 
soevereiniteitsverklaring, waarbij Vlaan-
deren verklaart uit de Belgische federatie 
te stappen. Als een donderslag bij heldere 
hemel. Daarna pas kan er onderhandeld 
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worden, NA het voldongen feit, om de 
boedel te verdelen”, aldus Valkeniers.

Geen feest
Kamerfractieleider Gerolf Annemans ver-
wees in zijn toespraak naar de BHV-ak-
koorden en de ‘zesde staatshervorming’: 
“Het spijt mij zeer dat wij hier dit jaar in 
Kortrijk, aan het Groeningemonument, 
op die met geschiedenis zo bezwangerde 
plek, dat wij dit jaar niet kunnen spreken 
van een 11 juli-feest. Anders dan het le-
ger van Vlaamse vechters in het 1302 van 
weleer hier konden doen, valt er dit jaar 
op 11 juli 2012 voor ons geen overwinning 
te vieren, maar integendeel moeten wij het 
bericht uitsturen dat 2012 een fameuze en 
vernederende nederlaag is geworden voor 
Vlaanderen.”

Zonder complexen
Annemans besloot zijn toespraak met een 
oproep: “Laat er ons vanaf vandaag een 
jaar van maken waarin we als radicaalsten 
der radicalen, de taak op ons nemen om de 
Vlamingen af te helpen van hun complexen 
en van hun naïviteit. Laat ons het komende 
jaar de Vlamingen leren dat niet van een 
Belgisch confederalisme, dat niet van Bel-
gische onderhandelingen en dat niet van 
Belgische machtsdeelname wat dan ook 
moet verwacht worden voor Vlaanderen, 
maar dat slechts één weg de weg naar ons 
einddoel kan zijn en dat slechts één weg 
de weg van Vlaams-nationalisten kan zijn 
en dat is de weg die rechtstreeks en zonder 
Belgische - laat staan Europese - omwe-
gen leidt naar het einde van die onzalige 
en onrechtvaardige Belgische staat.” 
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 Taaltoestand dreigt 
te verslechteren

Brusselse ziekenhuizen

Wie als Nederlandstalige in 
Brussel naar het hospitaal 
moet, kan maar beter een goe-
de basiskennis van het Frans 
hebben. De dienstverlening 
in de ziekenhuizen van onze 
hoofdstad verloopt reeds ja-
renlang bijna uitsluitend in het 
Frans, met alle gevolgen van 
dien. 

Nu men het licht op groen heeft ge-
zet voor de import van Zuid-Eu-
ropese verpleegkundigen, voor-

namelijk uit Spanje en Portugal, zal deze 
wantoestand allicht nog verergeren. Aan-
vankelijk stond Zorgnet Vlaanderen zeer 
kritisch tegenover de komst van verpleeg-
kundigen uit andere delen van Europa. De 
organisatie heeft zich ondertussen helaas 
bedacht.

Nefaste rol van de 
VDAB
De VDAB, een instelling die met ons be-
lastinggeld in de eerste plaats onze eigen 
werklozen aan werk moet helpen, organi-

seerde onlangs zelfs een jobbeurs in Span-
je om Spaanse werkloze verpleegsters in 
contact te brengen met Vlaamse zorgvoor-
zieningen. Alsof de VDAB nu ook al het 
Spaanse werkloosheidsprobleem moet 
gaan oplossen. Alsof het omscholen van 
onze eigen werklozen om de knelpuntva-
catures in ziekenhuizen in te vullen, plots 
geen optie meer is. Men moet beseffen dat 
men naast mensen met de vereiste experti-
se ook werkkrachten met een enorme taal-
achterstand naar hier haalt. Men belooft 
wel aan dit probleem te verhelpen door 
middel van taallessen en gerichte begelei-
ding, maar dan moet men niet schermen 
met de directe inzetbaarheid van deze 
nieuwe werknemers. 

Portugezen voor 
Brussel
Een ander Europees land in crisis, Portu-
gal, werd bezocht door Randstad. Gebruik 
makend van het werkloosheidsprobleem 
in dit land, wist het uitzendkantoor  reeds 
enkele tientallen Portugese verplegers te 
verleiden om naar hier af te zakken. Ze 
konden bijna allen in Brusselse zieken-
huizen aan de slag. Birgit De Smedt van 
Randstad preciseert dat “de Portugezen 
goed Engels kennen, wat hen helpt om 
ook onze talen te leren.” Dit argument is 
te gek voor woorden. 
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Wellicht zullen de Zuid-Europese hulp-
krachten in Brusselse ziekenhuizen aan-
vankelijk wel wat Engels spreken, hoewel 
het Engels niet tot de offi ciële talen be-
hoort die zij volgens de wet moeten be-
heersen. Iedereen weet dat zij op termijn 
uitsluitend zullen kiezen voor de alge-
meen geldende lingua franca in de hoofd-
stedelijke hospitalen, en dat is het Frans. 
Zeker wanneer men hen onmiddellijk wil 
inschakelen en ze zich op communicatief 
vlak maar moeten zien te redden. Veel 
ruimte voor het leren van het Nederlands 
zal er dan niet meer zijn.   

Taalwetgeving 
respecteren
De taalwetgeving bepaalt zeer duidelijk 
dat alle openbare diensten in Brussel 
prefect tweetalig moeten zijn. Deze wet-
geving wordt in de Brusselse OCMW-

ziekenhuizen al jarenlang niet nageleefd. 
Meer zelfs, voor Arabische patiënten 
schakelt men speciale tolken in, ter-
wijl verder nauwelijks een personeelslid 
te vinden is dat een woord Nederlands 
spreekt. De Vlaamse meerderheidspartij-
en in de Brusselse Gewestregering hebben 
dit probleem steeds genegeerd. 

Het Vlaams Belang vreest dat door de 
aanstelling van Zuid-Europese verpleeg-
kundigen, hoe gegeerd hun diensten ook 
mogen zijn, deze situatie nog verder zal 
verslechteren. Men kijkt maar naar het 
voorbeeld van de niet-Europese vreemde-
lingen die zich in onze hoofdstad hebben 
gevestigd. Ook zij kiezen bijna allen voor 
de Franse taal. Onze partij daarentegen, 
zal er te allen tijde via de geijkte kanalen 
voor blijven ijveren, dat de taalkennis van 
het verplegend personeel in de Brusselse 
ziekenhuizen aan de wettelijke vereisten 
voldoet. 

Als nederlandstalige komt u beter niet terecht in een 
Brussels ziekenhuis.
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 Op naar 14 oktober!

Op naar 14 oktober!

Voor de campagne voor de gemeente- en provincieraadsver-
kiezingen koos het Vlaams Belang voor de veelbetekenende 
campagneslogan ‘Kies Veilig’. Het garanderen van het recht op 
veiligheid van iedere inwoner is onze prioriteit.

We willen een kordaat beleid te-
genover criminaliteit en verloe-
dering waarbij het recht op vei-

ligheid voor iedere inwoner gewaarborgd 
wordt. We willen een sociale veiligheid 
tegenover armoede en fi nanciële onze-
kerheid die werk, welzijn en welvaart 
kan bieden. We willen ook onze identiteit 
beschermen tegenover immigratie en ver-
vreemding door het Vlaams karakter van 
onze provincies, steden en gemeenten te 
benadrukken.

Campagne
Omdat de persboycot strikter is dan ooit, 
is het Vlaams Belang aangewezen op ver-
kiezingsdrukwerk en op de inzet van kan-
didaten en militanten om zijn boodschap 
te verspreiden.

De ‘Kies Veilig’-campagne laat het 
Vlaams Belang toe om, onafgezien van 
de specifi eke thema’s in de vele steden en 
gemeenten, te kiezen voor een duidelijke 
en  eenvormige campagne.

Uiteraard zal het veiligheidsthema in een 
grootstad anders ingevuld worden dan 
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Wilt u onze voorstellen lezen? 
Via sms kan het programma en 
een verkiezingsinfopakket besteld 

worden.
Sms INFO + naam en adres

naar 3111.

een verkiezingsinfopakket besteld 
worden.

Sms INFO + naam en adres
naar 3111.
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in een plattelandsgemeente. De lokale af-
delingen en kandidaten zullen tijdens de 
campagne de nodige lokale klemtonen 
kunnen leggen en plaatselijke prioriteiten 
naar voren schuiven.

Folders
Zo zal midden september een eerste druk-
werk in alle bussen van Vlaanderen zit-
ten: de programmafolder. Daarin worden 
per gemeente of stad de belangrijkste lo-
kale speerpunten op een rijtje gezet.

Begin oktober ontvangt iedere Vlaming 
een kandidatenfolder. Daarin worden alle 
kandidaten voor zowel gemeente- als pro-
vincieraad opgelijst.

Tenslotte is er nog eens stuntfolder die 
in de laatste week voor de verkiezingen 
gebust wordt. Aangezien het om een 
‘stunt’-folder gaat, houden we de inhoud 
nog even geheim. De primeur is voor de 
kiezers…

Tuinen en markten
De nationale campagneaffi che is reeds 
in het straatbeeld verschenen. Maar, net 
zoals bij elke verkiezing, stelt het Vlaams 
Belang gratis 2m²-borden en -affi ches ter 
beschikking. Wie zo’n bord in zijn tuin 
wil plaatsen, kan contact opnemen met 
de regiosecretaris. De borden worden ge-
plaatst en terug afgehaald door onze mi-
litanten.

Ook via markten, braderijen en andere 
manifestaties wil onze partij in het straat-
beeld aanwezig zijn. Met een origineel 
3D-marktkaartje en een duidelijk bood-

schap speelt het Vlaams Belang in op de 
strijd tegen criminaliteit. 

De twee orgelpunten van deze campagne 
worden ongetwijfeld de gezinsdag in de 
Zoo begin september en de nationale ver-
kiezingsmeeting in de Antwerpse Zuider-
kroon, waarover u elders in dit magazine 
meer informatie vindt.

Op onze webstek www.vlaamsbelang.org 
kan u meer lezen over de campagne, het 
programma en onze activiteiten. U vindt 
er ook foto’s, congresfi lmpjes en beeld-
verslagen.

Op naar 14 oktober! 

* 0,50 euro / sms
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 Op naar 14 oktober!

Verkiezingen

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen had de redactie 
een vraaggesprek met de lijsttrekkers van de provinciehoofd-
steden en Brussel.

Antwerpen
Lijsttrekker Filip Dewinter: Vlaams Parlementslid, gemeen-
schapssenator, fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad.

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
In Antwerpen was het Vlaams Belang de 
voorbije zes jaar simpelweg de enige op-
positie. Behalve het nog linksere Groen! 
maakten alle partijen deel uit van het link-
se schepencollege. Ook de N-VA heeft 
tot de laatste dag Janssens en zijn beleid 

geruggesteund. Alleen het Vlaams 
Belang heeft de forcing ge-

voerd inzake immigratie, 
asiel, ordeverstoring, cri-
minaliteit en leefbaarheid 
in het algemeen.

Met welke speerpunten 
trekt u naar de kiezer?
Het garanderen van de vei-
ligheid en de leefbaarheid 
in alle stadswijken en het 
stoppen van de immigratie 

zijn voor ons priori-

tair. Daarenboven is geloofwaardigheid 
voor ons tevens een belangrijk speerpunt. 
Geloofwaardig zijn is, behalve voor het 
Vlaams Belang, al lang geen eigenschap 
meer van de politiek in Antwerpen.

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
Wij willen een score die verhindert dat de 
anderen het weer op een akkoordje kun-
nen gooien, zodat er niks verandert in de 
stad. Wij willen bijvoorbeeld De Wever 
kunnen verplichten om op zoek te gaan 
naar een politiek inhoudelijk alternatief. 
Zo niet zal hij, conform het cordon sa-
nitair, enkel een stoelendansje opvoeren 
binnen het college  waar hij zes jaar kri-
tiekloos deel van uitmaakte. 

Wat zijn de politieke verwachtingen na 
de stembusslag? 
Dat hangt helemaal van de uitslag af, 
maar alleen een sterk Vlaams Belang kan 
de zaken écht in beweging brengen. An-
ders blijft alles min of meer hetzelfde en 
veranderen hoogstens de acteurs, niet het 

toneelstuk. 
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Brugge
Lijsttrekker Alain Quataert: 
beroepshalve actief als re-
giosecretaris Vlaams Belang 
Brugge. Bestuursfuncties in af-
deling en regio Brugge: secretaris 
en ledenverantwoordelijke, gemeenteraadslid, penningmeester 
en provinciaal bestuurslid.

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
Gezien het Vlaams Belang in Brugge de 
grootste oppositiepartij is, was de meer-
derheid quasi gedwongen om met onze 
kritieken en ons stemgedrag rekening te 
houden. We hebben zeker gewogen op 
belangrijke dossiers zoals het nieuwe 
voetbalstadion, het mobiliteitsbeleid, het 
onderhoud van het Brugse erfgoed of de 
samenstelling van het stedelijk personeel. 

Met welke speerpunten trekt u naar de 
kiezer?
De voorbije jaren werd Brugge meer dan 
ooit geplaagd door inbraken en overlast, 
terwijl het druggebruik verontrustende 
proporties aanneemt. Veiligheid is dus 
onze topprioriteit. Daarnaast vragen we 
bijzondere aandacht voor het Vlaamse 
cultuur-historisch karakter van Brugge, 
het sociaal welzijn van alle inwoners, een 
vlottere mobiliteit en een verantwoord fi -
nancieel beleid.

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
De aandacht van pers en publiek spitst 
zich - in tegenstelling tot 2006 - vooral toe 
op de strijd tussen vier aan elkaar gewaag-
de kandidaat-burgemeesters, zodat wij 
minder prominent in beeld zullen komen. 
Maar ik heb de voorbije jaren wel kun-
nen vaststellen dat onze partij in Brugge 
op een bijzonder trouwe en gemotiveerde 
achterban kan rekenen. Zonder een zetel-
cijfer naar voren te schuiven, ben ik er-
van overtuigd dat het Vlaams Belang in 
Brugge een grote groep kiezers zal blijven 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad.

Wat zijn de politieke 
verwachtingen na 
de stembusslag? 
Dat is nog koffi edik 
kijken. Laat de kie-
zer eerst maar eens 
oordelen. 

bijzondere aandacht voor het Vlaamse 
cultuur-historisch karakter van Brugge, 
het sociaal welzijn van alle inwoners, een 
vlottere mobiliteit en een verantwoord fi -
nancieel beleid.

oordelen.oordelen.
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Verkiezingen

Gent
Lijsttrekker Johan Deckmyn:  Vlaams parlementslid, fractielei-
der gemeenteraad Gent, voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent. 

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
Het Vlaams Belang zette het debat inzake 
het dragen van de hoofddoek door stads-
ambtenaren op de agenda, waarna een 
hoofddoekenverbod via een wisselmeer-
derheid werd goedgekeurd. De aandacht 
voor het Gentse sluikstortprobleem heeft 
het Vlaams Belang steeds levend gehou-
den. We voerden verschillende acties aan 
het stadhuis en namen regelmatig het 
stadsbestuur met vragen en interpellaties 
onder vuur. De Gentse meerderheid heeft 
alleszins een aantal initiatieven van ons 
overgenomen .

Met welke speerpunten trekt u naar de 
kiezer?
In Gent wil het Vlaams Belang een halt 
toeroepen aan de Roma-invasie uit 
Oost-Europa. We willen ook een 
veiliger en leefbaarder Gent. 
De criminaliteit is de afge-
lopen tien jaar immers met 
bijna 40 procent toegeno-

men en in bepaalde wijken is sluikstorten 
en ware plaag geworden.

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
Wij willen meer scoren dan de 10 procent 
die we haalden bij de laatste federale ver-
kiezingen, maar het Vlaams Belang moet 
in de toekomst de ambitie nastreven om in 
de Arteveldestad 15 procent te halen.

Wat zijn de politieke verwachtingen na 
de stembusslag? 
Het linkse kartel SP.a-Groen! zal sterk 
scoren, maar net geen meerderheid ha-
len. Wellicht zal het de CD&V aan boord 
nemen ten koste van de Open VLD. Het 
Vlaams Belang wil een rechts beleid in 
Gent en steekt de hand uit naar die par-
tijen die ook de daad bij het woord willen 
voegen. 
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Hasselt
Lijsttrekker Katleen Martens: 
Vlaams volksvertegenwoordi-
ger, fractieleidster gemeente-
raad

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
Het Vlaams Belang is in Hasselt de enige 
oppositiepartij. We hebben onze rol per-
fect gespeeld door met terechte kritiek te 
wegen op het beleid en diverse illegitieme 
beleidsdaden van de meerderheid succes-
vol aan te vechten. We bedongen onder 
meer de schorsing van de onwettige aan-
koop van de Pukkelpopweide, een verbod 
op de bijeenkomsten van een extremisti-
sche moslimorganisatie en de herroeping 
van wederrechtelijke politieke benoemin-
gen. 

Met welke speerpunten trekt u naar de 
kiezer?
Wij willen in Hasselt vooreerst een trans-
parant bestuur zonder vriendjespolitiek. 
Financieel realisme, meer inspraak voor 
de burger, een beter ondernemingskli-
maat, een doordacht mobiliteitsbeleid, een 
optimale en laagdrempelige dienstverle-
ning en een gemotiveerd stadspersoneel 
moeten in onze stad de standaard worden. 
Veiligheid blijft echter de absolute prio-
riteit. Het Vlaams Belang wil in Hasselt 
werk maken van een goed georganiseerde 
politiewerking, waarbij de klemtoon ligt 
op meer blauw op straat.  

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
Wij mikken zonder meer op vijf zetels.

Wat zijn de politieke verwachtingen na 
de stembusslag? 
Vermits de huidige monstercoalitie be-
staande uit SP.a, Open VLD, N-VA, 
Groen! en CD&V tijdens deze legislatuur 
aanzienlijke imagoschade heeft opge-
lopen, zal dit bestuursmodel allicht niet 
meer voor herhaling vatbaar zijn. SP.a en 
CD&V hebben vermoedelijk al een voor-
akkoord. Het wordt afwachten of de Has-
selaar zich daarbij neerlegt of voor echte 
verandering kiest.  
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Verkiezingen

Leuven
Lijsttrekker Hagen Goyvaerts: Volksvertegenwoordiger en frac-
tieleider in de Leuvense gemeenteraad.

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
Vanuit de oppositie was het vooral onze 
opdracht om de beslissingen van het 
stadsbestuur door een kritische bril te be-
kijken. We hebben het schepencollege er 
tijdens deze bestuursperiode enkele malen 
toe gedwongen om Vlaams Belang-voor-
stellen over te nemen. Enkele voorbeel-
den: de invoering van 15 minuten gratis 
parkeertijd voor bovengronds parkeren, 
het opstellen van een belastingreglement, 
of de verbetering van de kwaliteit van 
vuilniszakken.

Met welke speerpunten trekt u naar de 
kiezer?
De topprioriteit voor het Vlaams Belang 
is dat Leuven een veilige en leefbare stad 
wordt waar  alle inwoners zich thuis kun-
nen voelen. Als sociale volkspartij nemen 
we het op voor de gewone Leuvenaars die 
deze tijden van crisis en onzekerheid zo 
goed mogelijk proberen door te komen.

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
In 2006 haalden we vijf verkozen raads-
leden. Gelet op het gewijzigde politieke 

landschap zullen we er alles aan 

doen om dit resultaat te behouden. Een 
ploeg van gemotiveerde kandidaten zal 
daar zijn uiterste best voor doen. 

Wat zijn de politieke verwachtingen na 
de stembusslag? 
De hamvraag zal zijn of de N-VA de hui-
dige coalitie van SP.a en CD&V kan bre-
ken. We mogen toch niet vergeten dat in 
de afgelopen zes jaar N-VA (als onderdeel 
van het kartel met CD&V en dus deel uit-
makend van de meerderheid) zich op geen 
enkel moment kritisch heeft uitgelaten 
over h et beleid van het huidige stadsbe-
stuur. Het is inmiddels duidelijk dat SP.a 
met CD&V wil verder besturen. Maar 
daar kan de kiezer alsnog een stokje voor 
steken door Vlaams Belang te kiezen. 
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Brussel
Lijsttrekker Frédéric Erens: 
bedrijfsleider, gewezen Brus-
sels parlementslid, gemeente-
raadslid Brussel-stad.

Wat zijn de belangrijkste verwezenlij-
kigen van uw fractie de afgelopen legis-
latuur?
De gekende problemen in onze hoofdstad 
zijn de laatste zes jaar exponentieel blij-
ven groeien. Dat is vooral te wijten aan 
het enge socialisme van burgemeester 
Thielemans en het nefaste “eigen volk 
eerst”-beleid van de Brusselse allochtone 
schepenen (5 van de 10 schepenen is van 
vreemde origine). De debatten over onvei-
ligheid, mobiliteit, Vlaamse aangelegen-
heden en vervreemding werden telkens 
door onze fractie op gang getrokken. 

Met welke speerpunten trekt u naar de 
kiezer?
De onveiligheid in Brussel wordt interna-
tionaal erkend maar de Brusselse burge-
meester weigert krachtdadig op te treden. 
Er vloeien miljoenen euro’s naar geweld-
preventie maar voor misdaadbestrijding 
is er geen geld. Het stadsbestuur legt hier 
duidelijk de verkeerde prioriteiten. Daar-
enboven moet het stadsbestuur als een 
goede huisvader omgaan met de stadskas 
maar niets is minder waar. De kapitaal-
verhoging van Dexia in 2009 heeft meer 
dan 20 miljoen euro belastinggeld in rook 
doen opgaan. De Brusselse beleidsmakers 
doen liever aan casino-kapitalisme dan 

aan degelijk bestuur. We moeten aan de 
kiezer duidelijk maken dat het anders kan.

Op welke score mikt u op 14 oktober? 
Wij willen in Brussel mikken op een zo 
goed mogelijk resultaat. De door ons aan-
gekaarte problemen waren hier nooit zo 
actueel als de laatste jaren en maanden. 
Laten we hopen dat het gezond verstand 
bij de Brusselaar de bovenhand haalt.  

Wat zijn de politieke verwachtingen na 
de stembusslag? 
Ik denk dat we na 14 oktober voor grote 
verassingen zullen komen te staan. Door 
de demografi sche evolutie en het verlenen 
van stemrecht aan vreemdelingen zou de 
helft van de zitjes in de Brusselse gemeen-
teraad wel eens door kandi-
daten van niet-Europese 
oorsprong kunnen 
worden ingepalmd. 
De traditionele partij-
en zullen geconfron-
teerd worden met een 
probleem dat ze zelf 
hebben gescha-
pen. 
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 Hoe en wanneer 
stemmen bij volmacht?

Verkiezingen

De kieswet voorziet dat kiezers in welbepaalde omstandighe-
den een volmacht kunnen geven aan een andere kiezer om in 
zijn of haar naam te stemmen. 

Volmacht kan worden gegeven aan ge-
lijk welke andere kiezer. Er is dus geen 
familieband nodig. Iedere kiezer mag 

slechts 1 volmacht krijgen.

Bij elke volmacht hoort een attest.

De volmachtkrijger moet gaan stemmen in het 
stembureau waar de volmachtgever normaal 
moet gaan stemmen. Zorg dus dat je afspraken 
maakt over hoe je dat te weten komt. Het beste 
is dat je ervoor zorgt dat de volmachtgever je 
zijn oproepingsbrief (die ongeveer een week 
voor de verkiezingen in de bus valt) bezorgt of 
laat bezorgen.

WANNEER KAN U EEN VOLMACHT GEVEN?

1. U bent om medische redenen niet in staat om 
naar het stembureau te komen of er naartoe 
gebracht te worden.

Voeg een medisch attest bij deze volmacht. Dat 
attest mag niet worden afgeleverd door een 
arts die als kandidaat voor de verkiezingen is 

voorgedragen.

2. U verblijft om beroeps- of dienstredenen in 
het buitenland.

Voeg een attest van uw werkgever of de over-
heid bij deze volmacht.

Opmerking: dit geldt dus ook voor militairen 
die dienst hebben in binnen- of buitenland. 
Als zij worden opgeroepen voor een ma-
noeuvre, is er meestal geen tijd om nog een 
volmachtformulier in te vullen. Leg daarom 
voor alle zekerheid een ingevuld volmacht-
formulier klaar. Het attest krijgt u wel van 
de militaire overheid.

1. U maakt deel uit van het gezin of het gevolg 
van iemand die om beroeps- of dienstrede-
nen in het buitenland verblijft.

Voeg een attest van de werkgever of de over-
heid bij deze volmacht.

2. U verblijft in België maar moet werken op 
de dag van de verkiezingen. 

Voeg een attest van uw werkgever of de over-
heid bij deze volmacht.

3. U of een gezinslid met wie u samenwoont, 
oefent het beroep uit van schipper, markt-
kramer of kermisreiziger. 

Voeg een attest van de inschrijving in het 
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bevolkingsregister, afgegeven door de bur-
gemeester van uw woonplaats, bij deze vol-
macht.

4. U verblijft in een strafi nrichting als gevolg 
van een rechterlijke maatregel.

Voeg een attest van de directie van de strafi n-
richting bij deze volmacht.

5. Uw geloofsovertuiging staat u niet toe te 
gaan stemmen. 

Voeg een attest van de religieuze overheid bij 
deze volmacht.

6. U bent student en kunt om studieredenen 
niet gaan stemmen. 

Voeg een attest van de directie van uw onder-
wijsinstelling bij deze volmacht.

7. U verblijft om privéredenen tijdelijk in het 
buitenland. 

Voeg het attest, afgegeven door de burge-
meester van uw woonplaats, bij deze vol-
macht. U kunt dat attest verkrijgen door de 
nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf 
in het buitenland aan de burgemeester voor 
te leggen. Als u die bewijsstukken niet kunt 
voorleggen, kunt u dat attest bij de burge-
meester verkrijgen op grond van een verkla-
ring op erewoord.

Opmerking: 
1. Het gaat hier dus enkel over vakantie in 
buitenland – er kan geen volmacht gegeven 
worden bij binnenlandse vakantie!
2. 2. In tegenstelling tot volmacht bij 
ziekte, studies, werkverplichtingen, …  moet 
u langsgaan op het gemeentehuis voor een 
attest (A96). Als je tot de laatste dag wacht, 
wees er dan zeker van dat uw gemeentehuis 
op zaterdag 13 oktober geopend is!

Tot wanneer kan u volmacht 
geven?

Volmacht kan in bovengenoemde gevallen 1, 
2, 4, 5 en 6 worden gegeven tot de dag van de 
stemming. In geval van schippers en marktkra-
mers en bij vakantie in het buitenland kan dit 
tot de dag vóór de stemming. Voor geval 3 en 
7 moet u immers langs op uw gemeentehuis.

Welk formulier?

Het volmachtformulier A95 is eenvoudig in te 
vullen. U vindt het op onze nationale  webstek: 
www.vlaambelang.org/volmachten, alsook het 
attest voor schippers, marktkramers of kermis-
reizigers én het attest verblijf in het buitenland 
om privé-redenen, de twee attesten dus waar-
mee u naar het gemeentehuis moet.  U kan ook 
volmachtformulieren en attesten verkrijgen op 
elk Vlaams Belang-secretariaat of op het ge-
meentesecretariaat.

Welke documenten neemt u mee 
naar het stembureau?

Om de volmacht te kunnen uitoefenen in het 
stembureau van de volmachtgever, moet de 
volmachtdrager op de dag van de stemming in 
het bezit zijn van:
• het ingevuld en ondertekend volmachtfor-

mulier met het bijhorende attest 
• zijn/haar eigen oproepingsbrief
• Zijn/haar identiteitskaart 
• de oproepingsbrief van de volmachtgever
Als de volmachtdrager bij volmacht heeft ge-
stemd, vermeldt de voorzitter na de stemming 
op de oproepingsbrief van de gevolmachtigde: 
“heeft bij volmacht gestemd”. De voorzit-
ter houdt de volmacht en het daarbij horende 
attest bij en voegt beide documenten bij het 
proces-verbaal. 

Nog vragen?
Bel het nationaal secretariaat op 02/219.60.09.
Of mail naar verkiezingscel2012@vlaamsbelang.org 
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In memoriam

Aan familie en vrienden bieden
wij onze oprechte blijken van medeleven aan.

Staf Neel
Sinds 1971 zetelde Staf in de Antwerpse gemeenteraad. In 1992 
maakte hij de overstap van de SP naar het toenmalige Vlaams 
Blok. Daardoor verloor de CVP/SP-coalitie haar meerderheid. 
Onlangs nog fungeerde Staf als voorzitter van de Antwerpse ge-
meenteraad als vervanger van de toen verhinderde burgemeester 
Patrick Janssens. Van 2003 tot 2007 was hij ook Kamerlid voor 
onze partij. Met Staf Neel verliest het Vlaams Belang een waar-
devol en invloedrijk Antwerps mandataris. Hij werd 68 jaar.

44

Raymond
Van den Heuvel 
Bij de grote doorbraak van het Vlaams Blok in 2000, werd Ray-
mond voor het eerst verkozen. Sindsdien speelde hij een belang-
rijke rol in de uitbouw van de Willebroekse Vlaams Blok/Belang-
afdeling. In 2004 werd hij ook fractieleider in de gemeenteraad. 
Eind januari 2008, na goed een jaar in zijn tweede ambtstermijn, 

stopte hij als raadslid wegens gezondheidsredenen. Maar ook nadien bleef hij nog actief 
in de Willebroekse afdeling, waarop hij duidelijk zijn stempel drukte. Raymond werd 
76 jaar.
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Zogezegd

“De discussie over de splitsing van BHV ging snel. De N-VA voert geen geforceerde 
oppositie, alleen Vlaams Belang doet erg moeilijk.”

ps-kopstuk philippe moureaux
in De Standaard, 9 juli 2012

“Na zijn laatste 21 juli-toespraak is er geen twijfel meer mogelijk: koning Albert is 
slechts het staatshoofd van de regerende meerderheid.”

ex-hoofdredacteur van de Vrt-nieuwsdienst jos bouveroux
in De Tijd, 14 juli 2012

“Ik zie in het Vlaams Parlement alleen marginale verschillen tussen N-VA, CD&V en 
SP.a.”

Vlaams parlementsvoorzitter jan peumans (n-Va)
in De Morgen, 28 juli 2012

“Elke politicus (M/V) wist al jaren hoe het er aan toeging in de straten van Brussel, 
maar op enkele uitzonderingen na deden ze er allemaal het zwijgen toe, bang om 
voor racist of islamofoob te worden versleten.” 

redacteur jan segers over seksuele intimidatie door allochtone mannen
in Het Laatste Nieuws 30 juli 2012

Zoveel nieuwkomers kregen sinds de invoering 
van de ‘snel Belg’-wet de Belgische nationa-
liteit. Dat is meer dan de volledige bevolking 
van de stad Antwerpen. Door de afwezigheid 
van voorwaarden zagen duizenden gelukzoe-
kers België als hét land van melk en honing.

September 2012 • Jaargang 9 • nr. 9

Kernredactie:
Ann De prins, Dirk De Smedt, Ludo Leen, 
Klaas Slootmans, Barbara Pas

medewerkers:
Tom Van Grieken, Tomas Verachtert,
Werner Marginet

Foto’s en illustraties:
Ben Bessemans, Marcel Steeman, Fré

opmaak: Sem De Bie

oplage: 26.000

abonnement 1 jaar: € 9

bank: 320-0808816-03
 Vlaams Belang Nationaal
redactiesecretariaat: 

Tel.: 02/219.60.09 • Fax: 02/219.72.74
vlaamsbelangmagazine@vlaamsbelang.org

Colofon

www.vlaamsbelang.org/zogezegd

600.000
45

VBM-201209.indd   45 17/08/12   09:52



46

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!

 EU-brochure
Eind juni maakte Europees parlementslid Philip Claeys zijn besparingsplan bekend 
voor de EU-instellingen. Hij stelt een jaarlijkse besparing van bijna 1,2 miljard 
euro voor, louter op de interne werking van EU-instanties en dus zonder dat de 
burgers daar ook maar het minste negatieve gevolg van ervaren.

Het europees besparingsplan van het Vlaams belang is gratis verkrijgbaar. Contac-
teer het nationaal secretariaat via 02/219.60.09 of onthaal@vlaamsbelang.org.
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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
Maurizio 
CONFECTIEKLEDIJ VOOR HEREN

dienst na verkoop voor herstellingen en 
aanpassingen van kledij 
open van 10 tot 19u.
Leuvensesteenweg 4 • 1210 Brussel
Telefoon en fax: 02 230 90 53
e-post: maurizio@pro.tiscali.be
website: www.maurizio.be
BTW BE 0806 781 761

10% KORTING
BIJ HET TONEN VAN 
DEZE ADVERTENTIE

DE KOSTUUMSPECIALIST
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Kalender

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.
SCHELLE. Koud buffet in 
Refter Gemeentelijke Basis-
school, Provinciale stwg. 100 
om 18u. Inl.: L. Haucourt, 
0475/65.69.57.
Zondag 9 september

ANTWERPEN. gezinsdag in 
Zoo, Koningin Astridplein 26 
om 10u. Inl. en org.: VB Natio-
naal, 02/219.60.09.
Vrijdag 14 september

SCHOTEN. Voorstelling 
kandidatenlijst en pro-
gramma met B. Valkeniers in 
zaal De Poort, Markt 17 van 
20 tot 23u. Inl.: P. Bouciqué, 
0486/76.07.65.
Zaterdag 15 september

RUMST. braai in Steenweg op 
Waarloos 63 A, Reet. Inl.: Regi-
osecr., 0479/77.98.63. 
ZEMST. eetfestijn in Paro-
chiezaal, Zenneweg (naast de 
kerk), Eppegem van 12 tot 21u. 
Inl.: F. Geerinck, 02/308.00.14.
HEUSDEN-ZOLDER. eetfes-
tijn in zaal St-Vincent, Mijn-
werkerslaan, Zolder om 18u. 
Inl.: M. Verswijvel, 011/57.34.56.
Zondag 16 september

MERELBEKE. steakfestijn 
met T. Veys in CC Groe-
nendal, Brandegems Ham 

5 om 11u. Inl.: P. De Ganck, 
0473/80.42.99.
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 Che-
valier, Bellegemplaats 6, Bel-
legem om 20u. Inl.: J. Deweer, 
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.
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. Kie-
kendag in zaal Familieheem, 
Houwaartstr. 170, Schoonder-
buken van 16 tot 22u. Inl.: J. De 
Vriendt, 0484/12.82.33.
BRECHT. scampi- en ribbe-
kesfestijn met G. Annemans, 
A. Van dermeersch, T. Willekens 
en M. Dillen in Het Goorhof 
(dienstencentrum De Linde-
boom), Kerklei 18, St-Job-in-‘t 
Goor om 16u. Inl.: C. Van Ake-
leyen, 0496/75.40.57.

Zondag 23 september

BUGGENHOUT. Kippenfestijn 
in Zaal Nicolaas, Jachtweg 2 
om 11.30u. Inl.: S. Creyelman, 

0495/24.57.14.
GERAARDSBERGEN. eetfestijn 
in zaal Manolito, Onkerzelestr. 
241, Onkerzele 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

TREMELO. jaarlijkse steak-
dag in zaal Paloma, Schriek-
sebaan 47 om 16.30u. Inl.: A. 
Verschaeren, 0474/69.10.70.
LEDE. barbecue in Parochiaal 
Centrum, Impedorp 57, Impe 
van 18 tot 22u. Inl.: M. Boter-
berg, 0478/58.12.91.
ZELZATE. eetfestijn met 
plaatselijke bestuursleden in 
Voetbalkantine Greco, Zeestr. 
4 om 19.30u. Inl.: P. De Roo, 
0486/75.13.40.
Zondag 7 oKtober

ANTWERPEN. nationale 
verkiezingsmeeting in Zui-
derkroon, Vlaamse Kaai 81/83. 
Org. en inl.: VB Nationaal, 
02/219.60.09.
dinsdag 9 oKtober

ZANDHOVEN. slotmeeting 
Vb Voorkempen met G. An-
nemans en M. Dillen in 7Sen-
ses, Langestr. 219 om 20u. Inl.: 
P. Stulens, 0475/49.87.67.
donderdag 11 oKtober

BOOM. Verkiezingsmeeting 
met H. Verreyt en F. Dewinter 
in Parochiecentrum, Hoogstr. 
19 om 20u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38.
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Zaterdag 13 oKtober

IEPER. jaarlijkse voedselin-
zameling tvv ieperse kans-
armen in Spar-supermarkt, 
Meenseweg 30 om 9u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01.
Zondag 28 oKtober

LANGEMARK-POELKAPELLE. 
2de halloweentocht met 
fakkels en griezels in feestzaal 
café Sportwereld, Klerkenstr. 
155 (Madonna) om 18u. Inl.: D. 
Six, 0472/47.49.99.
Zaterdag 3 noVember

GENT. oldiesavond in Buurt-
loods, Patrijsstr. 10 om 19u. 
Org.: Vlaams Belang Koepel 
Gent - wijkwerking Muide/
Meulestede/Afrikalaan. Inl.: J. 
De Rynck, 0495/60.82.16.
Zondag 4 noVember

IEPER. 7de st-maartensfeest 

met pannekoekenfestijn in OC 
De Potyze, Zonnebeekseweg 
309/311 om 14u. Inl.: N. Six, 
0479/30.41.01.
Zaterdag 17 noVember

KONTICH. jaarlijks afdelings-
feest in zaal Berkenhof, Ferd. 
Maesstr. om 18u. Inl.: M. Van 
den Eynde, 0476/47.34.33.
Zondag 18 noVember

SINT-NIKLAAS. goed ge-
zind in Bauhuis, Slachthuisstr. 
60 om 14u. Org. en inl.: VBJ, 
02/219.27.28.
Zaterdag 15 deCember

IEPER. 5de Kerstuitstap 
naar aachen. Afspraak aan 
het station, om 7.30u. Inl.: N. 
Six, 0479/30.41.01.
Vrijdag 21 deCember

DUFFEL. nacht van de duis-
ternis in De Klokke, Klok-

kestr. om 20u. Org.: Vlaamse 
Culturele Kring De Klokke. 
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.

49

AANKONDIGINGEN 
VOOR HET 

OKTOBERNUMMER 
DIENEN VIA UW 

REGIOSECRETARIAAT 
DOORGEGEVEN TE 

WORDEN VÓÓR 
6 SEPTEMBER 2012

Bussen vanuit héél Vlaanderen!
info via www.dwarsdoor.be of via  03/320.06.30 

Stap mee en toon dat de Rand Vlaams is en blijft!

Een organisatie van: Met de steun van:

DWARS DOOR

RODE!

zondag 30 september 
11uSteenweg op Halle 1  - Alsemberg

Parking Vastiau-Godeau

Betoging!
VLAAMS BRABANT

VBM-201209.indd   49 17/08/12   09:52



50

VUL IN en WIN.

Zweedse Puzzel

Winnaars vorige maand:

G. Engelen-Jeurissen
Bilzen

Carine Sercu
Bavikhove

Luc Willaert
Elversele

Patrick Demuynck
Desselgem

Régine Notredame
Blankenberge

Oplossing vorige maand: proefdier

Stuur uw oplossing voor 11 september 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.

stuk stof

deel van
Indonesië

vaartuig

reptiel

levens-
lucht indien

deel v.e.
toga

kansspel

2 tuinkruid

onvrien-
delijk

autopech

mis-
lukking

science-
fiction

7

papegaai

katholiek

land-
verhuizing

een
beetje

boerderij
in

Amerika

5
rivier in
Italië

trots

basis-
onderdeel

9

ongezuurd
brood

afgelopen

jaar-
telling

berg-
weide

klassieke
taal

1

behoeftig
persoon

balk onder
spoorrails

deel v.e.
jaar

soort
muziek

lengte-
maat

slacht-
offer

lingerie

vet-
puistje

planeet

Griekse
letter

4
reeds klap

enig
exemplaar

editie

onge-
rijmd

bezol-
diging

ont-
kenning

6

8
deel v.e.

riem

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van

Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro
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