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Woord van de voorzitter

Ons ideaal

“

Onze partij heeft bij de voorbije
stembusgang een veldslag verloren. Ik erken ruiterlijk onze nederlaag en neem er, samen met het
partijbestuur, de volle verantwoordelijkheid voor.
Hieruit aﬂeiden dat het Vlaams Belang
dood is, is echter al evenmin op zijn
plaats. Een aantal binnenmuren werden gesloopt, maar de fundamenten
staan er nog. Die fundamenten bestaan, naast onze honderden mandatarissen en militanten, uit onze belangrijkste troef: ons ideaal voor een vrij
en vrank Vlaanderen. Een Vlaanderen
dat de belangen van zijn volk bovenwww.vlaamsbelang.org/column
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aan zet, zijn tradities lauwert en zijn
sociale verworvenheden niet te grabbel gooit.
Dat, beste vrienden, is de kern van het
Vlaams-nationalisme en dus van ons
programma. Dat is de reden waarom
wij, samen met u en honderden militanten, dagelijks de strijd aangaat.
Want één verwijt willen we niet oplopen. Het verwijt dit ideaal in de steek
te laten.
Bruno Valkeniers
Voorzitter Vlaams Belang

3

23/10/12 14:20

www.vlaamsbelang.org

Analyse

14 oktober
onder de loep
Het stof van 14 oktober is intussen neergedaald. Onze partij heeft een nederlaag geleden en het heeft weinig zin om
de harde feiten te verbloemen
of te relativeren. Hieruit concluderen dat het Vlaams Belang dood is, is echter evenmin
op zijn plaats.

E

lectorale tegenspoed is inherent aan
partijpolitiek en democratie. Het
legt de bekommernissen en gevoeligheden van een samenleving bloot en
wijst de richting aan die bestuurders dienen te volgen. Het Vlaams Belang was en
is hierbij vaak het kompas geweest voor
het uitstippelen van een beleid. Zonder
deel uit te maken van schepencolleges,
deputaties of ministerraden bepaalden we
de politieke agenda en vermorzelden we
politiek-correcte taboes als immigratie,
monarchie, vreemdelingencriminaliteit en
onafhankelijkheid.
De wetenschap dat net deze thema’s het
huidige maatschappelijke debat beheersen
en in grote mate de uitslag van 14 oktober hebben beïnvloed, toont aan dat we

inhoudelijk op het juiste spoor zitten maar
ons ernstig moeten bezinnen over hoe de
boodschap over te brengen. Het hoge loyaliteitsgehalte van de Vlaams Belang-kiezer
werd bovendien danig op de proef gesteld
door de mediatisering van een concurrerende partij, in combinatie met het uitsluitingsmechanisme van het cordon sanitaire.

Nieuwe kansen
Hiermee zeggen dat enkel externe factoren
aan de basis liggen van de uitslag van 14
oktober zou te kort door de bocht zijn. In
die zin biedt een verkiezingsnederlaag ook
nieuwe kansen en draagt ze de kiemen in
zich van vernieuwing, verjonging en herbronning. Het noopt ons immers tot het
herdefiniëren van onze uitgangspunten en
de manier deze aan de man te brengen. Eén
zaak dient hierbij echter duidelijk te zijn:
het Vlaams Belang blijft trouw aan zijn
basisbeginselen en weigert te verworden
tot een marketingbureau dat draait wat de
waan van de dag vraagt.

IJsbreker
De illusie die sommigen koesteren als
zou het Vlaams Belang ten grave worden
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Onze plicht

“

gedragen, is dan ook een stap te ver. Afgezien van één partij kregen álle partijen
rake klappen. Het Vlaams Belang is echter alles behalve knock-out. Het grootste
bewijs hiervan was de tomeloze inzet van
onze honderden militanten en sympathisanten die, gesterkt door de kracht van
hun overtuiging, in bijzonder moeilijke
omstandigheden telkens opnieuw de boer
opgingen, wetende dat het Vlaams Belang
ook in de toekomst nog een essentiële rol
te vervullen heeft. Of om het in de woorden van Vlaams fractievoorzitter Joris Van
Hauthem te zeggen: “Wij zijn de ijsbreker geweest die het dichtgevroren kanaal
heeft opengebroken. Het is en blijft onze
taak ervoor te zorgen dat het niet opnieuw
dichtvriest.”

2014
In de aanloop naar de herbronning en modernisering van de partij stelde voorzitter
Bruno Valkeniers zijn mandaat vervroegd
ter beschikking. De voorzittersverkiezingen die normaal in maart zouden doorgaan
zullen daarom midden december plaatsvinden, waardoor het nieuwe jaar kan worden ingezet met een vernieuwde ploeg die
de moeder aller verkiezingen in 2014 met
hernieuwde moed kan trotseren. ■

Wij zijn geen, mogen geen partij zijn,
zoals de kleurpartijen. Wij willen en
moeten een beginselvaste strijdpartij zijn, trouw aan ons ideaal, in voor én
tegenspoed”. De woorden van stichter en
ere-voorzitter Karel Dillen in het eerste
partijblad (1977) zijn vandaag meer dan
ooit actueel.
De nederlaag van 14 oktober smaakt
namelijk bitter. Het heeft dan ook weinig
zin de harde feiten te verbloemen of te
relativeren. Naast frustratie en weemoed
dragen tegenslagen echter vaak de kiemen van nieuwe kansen en nopen ze tot
creativiteit, zelfreflectie en alertheid.
Op die moeilijke weg naar de toekomst
dienen wij het bewijs te leveren dat het
politieke Vlaams-nationalisme meer is dan
een confederaal kruipdier, maar een partij
die standvastig en met ruggengraat vecht
voor zijn ideaal. Of hoe Karel Dillen het
destijds formuleerde:
“De weg kan lang zijn.
Wij moeten hem gaan.
De weg kan moeilijk zijn.
Wij moeten hem gaan.
Waarom? Omdat het onze plicht is.”
De redactie
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Actua kort

Heksenjacht

Turnclub

Deze week lekte een interne ACV-mail uit, waarin de vakbondsmilitanten
worden opgeroepen om
onze verkiezingslijsten
na te kijken op ACVleden. De namen moeten
vervolgens doorgegeven
worden aan de regionale
afdelingen en de ‘ACVConfederatie’, waarna de
procedure tot uitsluiting
kan worden opgestart.
De uitsluiting van Vlaams
Belang-kandidaten door
de traditionele vakbonden blijft dus onverkort
doorgaan. Dit toont nog
maar eens de ronduit
ambivalente houding van
de traditionele vakbonden aan. De kleurvakbonden sluiten mensen
uit op basis van vooroordelen en doen daarmee
precies wat ze het Vlaams
Belang verwijten.

20.000 bezoekers zakten af
naar Brussel voor de eerste
moslimbeurs. Onder hen
ook Isabel Durant, boegbeeld van Ecolo en vicevoorzitter van het Europees Parlement. In haar toespraak pleitte Durant daar voor een ‘dialoog’ met
de moslims. “Dialoog is een mooie zaak”, schrijft
de Nederlandse publicist Carel Brendel, “maar
heel vaak is er geen sprake van dialoog, eerder van
een naïeve buiging voor de islam.” Brendel haalt
nog eens zwaar uit naar de excuses van Europees
Parlementsvoorzitter Martin Schulz voor een Amerikaans anti-islamfilmpje. “Buigen kunnen ze wel,
die Europarlementariërs in Brussel.Vice-voorzitter
Durant en voorzitter Martin Schulz kunnen zo een
gymnastiekclubje beginnen.”

Krak
Het medialandschap in Vlaanderen kleurt nog wat
roder. Jörgen Oosterwaal wordt de nieuwe hoofdredacteur bij Knack. Dat hebben
de bazen van Roularta beslist.
Oosterwaal leerde de knepen
van het vak bij De Morgen en
Humo en ontwierp recent ook het verkiezingsmagazine ‘Patrick’, het propagandaboekje van de Antwerpse
burgemeester Patrick Janssens.Velen vrezen dan ook
dat het gedaan is met de politieke onafhankelijkheid
van de redactie. De komst van Oosterwaal leidde
prompt tot een paleisrevolte op de redactievloer.
Columnist Rik Van Cauwelaert en Koen Meulenaere op handen gedragen én gevreesd voor zijn satirische
‘Bladspiegel’ - gaven hun ontslag en lezers zouden
massaal hun abonnement opzeggen. Op een tweede
Humo zit duidelijk niemand te wachten.
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Vlaamse
melkkoe
Vlaanderen blijft de
melkkoe die in België
schaamteloos uitgemolken wordt. Meer
zelfs, de financiële
transfers nemen nog
toe en zijn intussen al
opgelopen tot 16 miljard euro
per jaar.
Dat becijferde Vives,
de economische
denktank
van de KU
Leuven.
En verandering is niet in zicht.
Vlaanderen werkt
hard, maar verarmt
zienderogen door een
buitensporige ‘solidariteit’ met Wallonië
en Brussel. Alleen
een splitsing van de
sociale zekerheid en
een billijke verdeling
van de staatsschuld
kunnen die miljardendiefstal stoppen. Alleen
het Vlaams Belang is
bereid om de geldkraan eindelijk toe
te draaien. Genoeg is
genoeg!

Independència
‘Independència’, klonk het uit 100.000 kelen in het
immense voetbalstadion van FC Barcelona, bij de
befaamde El Clásico tegen Real Madrid. Indrukwekkend. Op 11 september betoogden niet minder dan
1,5 miljoen Catalanen voor onafhankelijkheid. Op 27
september stemde het Catalaans parlement in met
een referendum over zelfbestuur. Madrid wil alle middelen gebruiken om zo’n volksraadpleging te verhinderen, maar niets lijkt het Catalaanse autonomiestreven nog te kunnen afremmen. De jaarlijkse transfers
van het welvarende Catalonië naar de rest van Spanje
zijn opgelopen tot 16 miljard euro en die zogenaamde
‘solidariteit’ wordt in Barcelona steeds meer in vraag
gesteld. Intussen stomen ook de Schotten een referendum over onafhankelijkheid klaar. Nu Vlaanderen
nog. De Schotten en Catalanen wijzen de weg.

Bouyeri
In Amsterdam trokken woedende moslims de straat
op om te betogen tegen een amateuristische antiislamfilm. “Obama, Obama, we are all Osama” (Bin
Laden), galmde het door de straten. In de betoging
droegen kinderen foto’s mee van Mohammed Bouyeri
en de tekst: “We are all Bouyeri.” Bouyeri is de man
die Theo van Gogh doodschoot en zijn keel oversneed. Fraaie held. “Ze lusten ons niet”, schreef een
Vlaamse journalist onlangs over licht ontvlambare
moslims. Maar De Morgen gaat de integratieproblemen
oplossen. Door het woord ‘allochtoon’ te schrappen.
Lachwekkend. Hoewel… Valt er nog wat te lachen?

7

VBM-2012-11.indd 7

23/10/12 14:20

Septemberverklaring

Virtueel
begrotingsevenwicht
Zoals steeds stelde minister-president
Peeters
bij
zijn Septemberverklaring de
krachtlijnen van de Vlaamse
begroting voor. Het begrotingsevenwicht waarmee hij
zich stoer op de borst klopt, is
echter volstrekt virtueel en zal
door de realiteit worden achterhaald.

S

amengevat komt het erop neer dat
de Vlaamse regering een begroting in evenwicht heeft ingediend
gebaseerd op uitstel van nieuw beleid,
besparingen in het overheidsapparaat en
het opsouperen van alle reserves en buffers. Sommigen omschrijven het als een
begroting van de voorzichtigheid maar
voorzichtigheid kan in dit geval ook leiden
tot blindheid: blindheid voor de oplopende
werkloosheidscijfers, blindheid voor de
krimp van de economische groei, blindheid voor de slabakkende investeringen en
blindheid voor de stijgende armoede.
Bovendien is het nu wel duidelijk dat de
grootste ambitie die deze regering had - de

eerste twee of drie jaar financieel orde op
zaken stellen om nadien ruimte te hebben
voor nieuw beleid - nu wel definitief kan
worden opgeborgen.

Geen buffers, geen
nieuw beleid
Vlaams Belang-fractievoorzitter Joris Van
Hauthem beklemtoonde dat dit zogenaamde evenwicht de toets van de komende
maanden niet zal doorstaan. Zo vallen de
buffers van 130 miljoen euro weg want

De Septemberverklaring roept meer
vragen op dan ze beantwoordt,
aldus Vlaams Belang- fractieleider
Joris Van Hauthem
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De kindpremie
en de maximumfactuur
in de thuiszorg en de zorgkas
komen er wellicht niet.

ze zullen worden gebruikt.
Indien de groei nog lager
zal zijn dan begin september voorspeld door het Planbureau
- en zo ziet het er naar uit - betekent dit
meteen een serieus probleem.

gen en de uitbouw van een
volwaardige sociale zekerheid
komt er niet. 500 euro per kind tussen nul en drie jaar, dat is wat de N-VA de
Vlaamse kiezer in 2009 had beloofd. Het
bedrag vandaag is 0.”

De tweede virtualiteit schuilt in het uitstel
van nieuw en door het Vlaams Parlement
beslist beleid. Dan gaat het over het uitstellen en wellicht afschaffen van de kindpremie en de maximumfactuur in de thuiszorg
en de zorgkas. Het decreet sociale bescherming had - zoals door het Vlaams Belang
werd voorspeld - geen financiële basis om
de kindpremie, laat staan de maximumfactuur in de thuiszorg en de Vlaamse hospitalisatieverzekering te realiseren.

Zesde
staatshervorming

Kiezersbedrog
Joris Van Hauthem verwoordde het als
volgt: “Het was een politiek decreet. De
N-VA moest en zou haar kindpremie krijgen. Want was die, samen met de oprichting van een Vlaams Energiebedrijf dat de
concurrentie zou aangaan met Electrabel,
en de Vlaamse hospitalisatieverzekering
niet een van de redenen om in de Vlaamse
Regering te stappen? Over het Vlaams
Energiebedrijf zullen we maar zedig zwij-

Maar de grootste bedreiging voor het begrotingsevenwicht en meteen het beste
bewijs dat het om een virtueel begrotingsevenwicht gaat, schuilt in datgene
waarover de minister-president in zijn
Septemberverklaring opvallend zweeg: de
enorme factuur die de federale regering
naar Vlaanderen zal sturen in het kader van
de zesde staatshervorming: de usurperende
bevoegdheden, de ambtenarenpensioenen
en de overheveling van bevoegdheden.
Joris Van Hauthem vroeg zich dan ook af
waar in de Vlaamse begroting de impact
van de kost van de zesde staatshervorming
zit, geraamd op 2,3 à 2,4 miljard euro?
Waar zit in deze begroting bovendien de
kost van de usurperende bevoegdheden?
Deze Septemberverklaring roept veel meer
vragen op dan ze beantwoordt. ■
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Discriminatie

(A-)sociale woningen
Er staan maar liefst 91.926 mensen op de wachtlijst voor een
sociale woning. In 2011 werd bijna een kwart van die Vlaamse
sociale woningen toegewezen aan vreemdelingen. Het Vlaams
Belang wil dat voorrangsbeleid een halt toeroepen.

H

et nijpende tekort aan sociale woningen sleept al jaren aan en is het
zoveelste brevet van politieke onkunde voor de traditionele partijen. Mogelijk nóg erger is dat de overheid blijkbaar
een voorrangsbeleid voor vreemdelingen
hanteert. Dat gaf minister Freya Van de
Bossche (SP.a) ook toe - zij het niet met
zoveel woorden - op een schriftelijke vraag
van Filip Dewinter.

Top 5
De top 5 van de huisvestingmaatschappijen
die de meeste sociale woningen toewezen
aan niet-Belgen zijn ABC (Antwerpen, 57
procent), De Gentse Haard (52 procent),
Woonhaven Antwerpen (45 procent),
Woonpunt Mechelen (34 procent) en Dewaco-Werkerswelzijn (Aalst, 33 procent).
Niet alleen bij de toewijzingen, maar ook
bij de wachtlijsten spreken de cijfers voor
zich. Op 1 prijkt opnieuw ABC met 54
procent vreemdelingen (niet-Belgen). Op
2 Woonhaven Antwerpen (49 procent),

op 3. De Gentse Haard (44 procent), op
4. De Zuid-West-Vlaamse Sociale Huisvestingmaatschappij (Kortrijk, 42 procent)
en op 5. De Goedkope Woning (Kortrijk,
42 procent). Daarbij moet overigens nog
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Er zijn dringend initiatieven nodig om de gettovorming
in de sociale huisvesting tegen te gaan.

opgemerkt worden dat - net zoals in de
criminaliteitsstatistieken - deze cijfers nog
vertekend worden door de ‘snel Belg’-wet.
Genaturaliseerde vreemdelingen vallen
immers uit beeld. Kansarme Vlamingen
vallen uit de boot…

Getto’s
Sociale woningen zijn de voorbije jaren
synoniem geworden van maatschappelijke spanningen en botsende culturen.
Een broeihaard van drughandel, overlast
en criminaliteit. Met een vreemdelingenpopulatie van 25 tot 50 procent of meer,
vormen sociale woonblokken en -wijken
niet meteen een vruchtbaar klimaat voor
een geslaagde integratie. De cijfers en de
feiten tonen aan dat er dringend initiatieven moeten genomen worden om de gettovorming in de sociale huisvesting een halt
toe te roepen.

Magneet
Het is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar dat zoveel sociale woningen
worden toegewezen aan vreemdelingen,
terwijl tienduizenden Vlamingen soms
jarenlang vruchteloos wachten op een be-

taalbare (sociale) woning. Het vlotte toewijzingsbeleid voor vreemdelingen werkt
ook onmiskenbaar als een magneet op immigranten uit de hele wereld. Om gettovorming en sociaal toerisme tegen te gaan,
wil het Vlaams Belang dat vreemdelingen
pas aanspraak kunnen maken op een sociale woning na zeven van de acht voorbije
jaren legaal in ons land verbleven te hebben. Bovendien moeten ze hier eerst ook
minstens drie jaar gewerkt hebben en dus
bijgedragen hebben aan de sociale zekerheid.

Fraude
En dan is er nog een ander heikel onderwerp. Bij sociale uitkeringen of -woningen
is fraude nooit ver weg. Het is bekend dat
nogal wat vreemdelingen - vooral Turken
en Marokkanen - hier een sociale woning
kregen, terwijl ze in hun thuisland verschillende gronden, huizen of appartementen bezitten. Eerlijk en rechtvaardig kan
men dat moeilijk noemen. Misschien moet
de socialistische minister van Fraudebestrijding John Crombé dáár eens werk van
maken… ■
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Gemeenteraadsverkiezingen

De allochtone factor
De kandidatenlijsten en affiches van álle andere partijen
bewezen het: de strijd om de
allochtone stem was nog nooit
zo hevig.

R

eeds op 14 september 2006 schreef
Özgur Balci, licentiaat Bestuurskunde uit Gent, in De Standaard:
“Voor politieke partijen lijkt het inderdaad
niet te gaan om wat nieuwe allochtone
kandidaten te bieden hebben in de poli-

tieke arena, maar wel om welke etnische
achtergrond ze hebben. Sommige partijleden hebben zelfs hun allochtone-kandidatenstrategie zo uitgetekend dat ze potentiële allochtone kandidaten vragen wat het
geboortedorp van hun (groot)ouders in het
land van herkomst is, om op basis daarvan
een idee te krijgen hoeveel etnische stemmen die kandidaat zou opleveren.”
Het was voorspelbaar dat de allochtone
factor nog aan belang zou winnen, wat
zich ook nu weer weerspiegelde in de samenstelling van de kandidatenlijsten en de
affiches van álle andere partijen.

Alle partijen

Ook de N-VA is tot veel bereid in de
strijd om de allochtone stem.
Een N-VA-bord naast een Vlaams
Belang-bord kon echter niet.

Daar waar in het verleden vooral de SP.a
en Groen allochtone kandidaten en kiezers
probeerden te strikken, hebben ondertussen alle andere partijen die strategie overgenomen. Ook bij de N-VA zijn ze bereid
ver te gaan om in de gunst van de allochtone kiezer te geraken. Heel ver, want elke
stem telt. In Brussel wou de partij een jonge moslima met hoofddoek op de lijst. Die
hoofddoek was geen bezwaar, en dat de
Turkse dame geen gebenedijd woord Nederlands sprak al, evenmin. In Willebroek
bakten ze het nog bruiner. Daar voerden
Seney Ugurlu en Güngör Ayten (respec-
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tievelijk plaats 3 en 16 op de plaatselijke
N-VA-lijst) een eentalig Turkse campagne
binnen hun eigen gemeenschap. Of dat te
rijmen valt met de taal van de N-VA over
inburgering, mag u zelf uitmaken.
Terwijl de N-VA in de Vlaamse rand rond
Brussel - terecht - de faciliteiten voor
Franstaligen wil afschaffen, roepen ze
Turkse kiezers in Willebroek in het Turks
naar de stembus. Die campagne is niet alleen een kaakslag voor de Vlaamsgezinde
kiezer. Ze is ook een belediging voor alle
Turken of allochtonen die zich wél succesvol hebben geïntegreerd en die Vlaming
onder de Vlamingen zijn geworden.

Principes overboord
Dat de allochtone stemmen voor de N-VA
belangrijker zijn dan de principes blijkt
ook uit het verhaal van een Vlaams-nationalist uit Ekeren. De man gelooft vurig in

Vlaamse frontvorming en dus plaatste hij
in zijn voortuin twee verkiezingsborden:
één van het Vlaams Belang en één van
de N-VA. Onder de slogan: “samen voor
Vlaamse onafhankelijkheid.” Even later
kreeg de brave man enkele N-VA-kandidaten over de vloer die eisten dat hun bord
- onverwijld - zou verwijderd worden,
omdat ze niet met ‘extreemrechts’ willen
geassocieerd worden. Omdat de man daar
geen gehoor aan gaf, viel er kort daarop
een aangetekende brief in de bus. Daarin
werd zowaar gedreigd met een deurwaarder en gerechtelijke stappen.
In veel steden en gemeenten prijken op
dezelfde gevel of etalage nochtans (allochtone) N-VA-kandidaten broederlijk naast
(allochtone) kandidaten van de meest belgicistische partij van Vlaanderen: de SP.a.
Mogen we uit het pijnlijke incident afleiden dat de N-VA niet (of niet meer) voor
Vlaamse onafhankelijkheid ijvert? Het is
maar een vraag… ■
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Haatscholen

Geen controle
België telt naar schatting een tiental islamitische scholen die
gesubsidieerd worden door Saoedi-Arabië. Wat de scholieren
er leren? Niemand die het weet. Onbegrijpelijk.

D

e Britse omroep BBC pakte onlangs uit met een ophefmakende
reportage over Britse moslimscholen. De Saoedische schoolboeken
die er gebruikt worden, stellen joden op
gelijke voet met apen en varkens. Homo’s
mogen gedood worden, christenen en ongelovigen moet je haten of mijden. Verder
wordt er openlijk gepleit voor de invoering
van de sharia, handen afhakken incluis.
Kamerlid Peter Logghe was flink onder
de indruk van de uitzending en wou van
Justitieminister Turtelboom (OPen VLD)
wel eens weten hoeveel van die scholen
er actief zijn in België. Of er enige controle is op het lesmateriaal en of scholen
gedwongen kunnen worden om boeken die
openlijk oproepen tot haat en geweld uit de
omloop te nemen? Het antwoord van Turtelboom is niet alleen verhelderend, maar
vooral onthutsend.

Geen idee
“De Staatsveiligheid kan geen exact cijfer
geven van het aantal islamitische scholen
in België die gesubsidieerd worden door

Saoedi-Arabië. Wij schatten dat er een
tiental van deze scholen gevestigd zijn op
ons grondgebied.” Een exact cijfer van het
aantal studenten is er al evenmin. Je vraagt
je soms af waarom dit land een Staatsveiligheid heeft…

Salafisme
De Staatsveiligheid erkent dat er een probleem is en Saoedi-Arabië de scholen
gebruikt om het wahabisme, de officiële
staatsgodsdienst, te verspreiden. “Het salafisme en het wahabisme verwerpen de
democratische staatsorde, het westerse
rechtssysteem en basisbeginselen zoals de
maatschappelijke gelijkheid van man en
vrouw”, zegt een bron bij de Staatsveiligheid.
Dat is slecht nieuws voor de al manke integratie van grote groepen allochtonen.
Het salafisme voedt vijandige gevoelens
tegenover niet-moslims, westerlingen en
‘verwesterde’ moslims. Er mag dan ook
gevreesd worden dat de betrokken scholen nieuwe klonen van Fouad Belkacem
(Sharia4Belgium) klaarstomen. Jongeren
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België staat oogluikend toe dat in moslimscholen de heilige oorlog
tegen het vrije westen wordt gepredikt.

krijgen in de Belgische scholen een eerste kennismaking en trekken vervolgens
naar een Saoedische universiteit waar de
religieuze hersenspoeling wordt voltooid.
Eens terug in België zetten ze hun fanatieke missioneringswerk voort, zodat de
radicalisering steeds dieper wortel schiet
in onze samenleving. Saoedi-Arabië zendt
zijn zonen uit…

Hete aardappel
Ook in Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt organiseren ultraorthodoxe islamitische organisaties intussen lezingen en
onderwijs. Onder de vlag van verdraagzaamheid en religieus pluralisme.
Eén van de hoofddocenten is verbonden
aan een beruchte Nederlandse moskee die
in 2005 in opspraak geraakte door banden
met de Hofstadgroep, een clubje moslim-

extremisten dat terreuraanslagen plande in
den Haag.
Minister Turtelboom schuift de hete aardappel snel door: “De Veiligheid van de
Staat is niet bevoegd om toezicht te houden op lesmateriaal. Dit aspect valt onder
de bevoegdheid van de Gemeenschappen
die belast zijn met het onderwijs.”
Joris Van Hauthem - onze fractievoorzitter in het Vlaams Parlement - zal Vlaams
minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.a)
eerstdaags aan de tand voelen, maar de
vraag is of die zijn vingers wil verbranden
aan de netelige kwestie. De SP.a heeft de
allochtone kiezers immers hard nodig en
bovendien gaat het om privéscholen die
dus eigenlijk niet gebonden zijn aan leerplannen of onder toezicht staan van de
inspectie. Wij staan met andere woorden
oogluikend toe dat in moslimscholen de
heilige oorlog tegen het vrije Westen wordt
gepredikt. ■
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Vlaams Belang Jongeren
Nieuws van en over VBJ - www.vbj.org

De toekomst tegemoet
Laten we het niet onder stoelen of banken steken, de verkiezingsresultaten voor onze partij zijn niet goed. Voor veel
militanten en mandatarissen kwam deze nederlaag aan als
een schok. Velen hadden zich voorbereid op licht onweder,
maar eens het stof gaan liggen was, bleek dat we te maken
hadden met een ware tsunami die, op enkele lichtpuntjes na,
overal een ware ravage heeft achtergelaten.
“Wat nu?”, is ongetwijfeld de vraag die velen zich vertwijfeld
stellen. VBJ gaat verder dan dat: “Hoe moet het verder met
de partij?” is de vraag die wij stellen. Het verlies van het
Vlaams Belang is immers te wijten aan zowel externe als
interne factoren. Aan die eerste kan men niet veel veranderen, maar aan die laatste des te meer. We moeten immers
durven vaststellen dat de gekozen richting van de partij niet
beloond werd door de kiezer.

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

VBJ is dan ook voorstander van een grondige autokritiek
binnen de partij, zonder mensen met de vinger te wijzen.
Nadat er op een gezonde manier aan zelfevaluatie is gedaan, moet die kritiek omgezet worden in een visie die een
antwoord biedt op de uitdagingen waar onze partij nu voor
staat. Een positief verhaal. Wil de partij weer relevant zijn
in het politieke schaakspel, dan zullen enkel doortastende
en doordachte maatregelen het Vlaams Belang weer op
de politieke rails moeten zetten.
VBJ wil alvast het voortouw nemen in deze ongetwijfeld
moeilijke, maar cruciale periode voor de partij. Ondanks
de harde tegenslag, kan de partij in heel Vlaanderen nog
steeds op hardwerkende militanten rekenen. Wij gaan
de toekomst dan ook, samen met iedereen die mee wil
werken aan een hernieuwd, sterk Vlaams Belang, met een
geheven hoofd tegemoet.
Tom Van Grieken
Nationaal VBJ-voorzitter

16

VBM-2012-11.indd 16

23/10/12 14:20

Verkiezingen

Jonge gezichten lonen
Akkoord, de resultaten van
14 oktober waren bijzonder
teleurstellend. In zowat heel
Vlaanderen werd ﬂink aan
stemmenaantal ingeboet. Toch
viel ook een positieve noot te
rapen.
Heel wat nieuwe
gezichten deden
het
allerminst
slecht en bleven
zelfs overeind in
de strijd om een
zetel.
Verjonging
en
vernieuwing zijn nodig, daar
is iedereen het over eens.
Maar dan moeten deze nieuwe
gezichten uiteraard wel voldoende kansen krijgen om zich
volop te ontplooien.

Een overzicht van de kandidatenlijsten
maakt duidelijk dat er op heel wat plaatsen
werk aan de winkel is. Nochtans hebben
de ‘jonge leeuwen’ uitstekend standgehouden en een aantal onder hen kunnen de
volgende zes jaar zelfs een mandaat uitoefenen in de gemeenteraad, districts– of
provincieraad.

Jonge mandatarissen zorgen ervoor dat ook op lokaal niveau
- pas echt werk kan
worden gemaakt van
de toekomst. Wij zijn
er alvast van overtuigd dat die mensen
hun rol met glans
zullen vervullen.
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Vlaams Belang Jongeren

Kinderen zijn onze
toekomst
Op zondag 18 november vindt in Sint-Niklaas de derde editie
plaats van ‘Goed GezinD’. Naar aanleiding van deze gezinsdag
laten we Evy Møller aan het woord. Evy is een jonge, alleenstaande moeder die ons pleidooi voor een degelijk en gezinsvriendelijk beleid volledig ondersteunt.
Evy, vertel eens iets over jezelf?
Ik ben 23 jaar oud en heb verzorging gestudeerd. Ik heb een zoontje van 3,5 jaar
oud. Hij heet Liam en ik zie hem dolgraag
(lacht). Als alleenstaande moeder heb ik
het echter niet gemakkelijk.
Gelukkig krijg ik veel hulp
van familie en vrienden. Ik
heb een broer van 29 en een
zus van 21.
Møller, dat klinkt niet erg
Vlaams...
Inderdaad. Mijn grootvader is
afkomstig van Denemarken.
Maar we zijn op en top Vlaams.
Ik ben opgegroeid in een heel
Vlaamsgezind nest. Mijn moeder, Karin Møller, is altijd al actief geweest binnen de Vlaamse Beweging.

Dus het Vlaams Belang is eigenlijk een
logische keuze?
Zeker en vast. Als vijfjarige was ik al aangesloten bij het Vlaams Nationaal Jeugdv e r b o n d (VNJ: www.vnj.org). Ik ben
ook lid van VBJ, de Vlaams
Belang Jongeren (www.vbj.
org). Het Vlaams Belang is
de gezinspartij bij uitstek.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Het opvoeden van Liam
neemt natuurlijk veel tijd
in beslag, maar af en toe
probeer ik te gaan fitnessen. Ik kijk ernaar uit om
een opleiding verpleegkunde te starten bij
de VDAB, al zal het niet gemakkelijk zijn
om dat te combineren met de opvoeding

14 oktober: on
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van mijn zoontje Liam. Er is veel vraag
naar verplegend personeel, maar de wachttijd voor de opleiding is lang.
Wat zou je veranderen op het vlak van
gezinsbeleid?
Ik heb aan den lijve ondervonden hoe
moeilijk het is om snel goede en flexibele
kinderopvang te vinden. Ik heb bijna een
jaar moeten wachten tot er een plaatsje
voor Liam vrijkwam. En dat was dan helemaal in Zandvliet, met als gevolg dat
ik eerst van de Rozemaai naar Zandvliet
moest om Liam af te zetten, om dan naar
school in Antwerpen te gaan. Dat is een

hele tocht. Ook kun je doorgaans pas om
7 uur bij de kinderopvang terecht, maar
dat is natuurlijk veel te laat wanneer je op
hetzelfde tijdstip moet beginnen werken.
Ik zou dus willen pleiten voor meer, betere
en betaalbare kinderopvang. Kinderen zijn
immers onze toekomst.

Heb je vragen of opmerkingen?
Wil je aansluiten bij VBJ of gewoon
informatie ontvangen?

onze campagne
Laat het ons weten
via info@vbj.org
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Verkiezingen

Eerste allochtone
burgemeester
Door het oprukkende systeem
van het ‘etnisch stemmen’
krijgt de Brusselse gemeente
Sint-Joost-ten-Node de primeur om ’s lands eerste islamitische burgemeester te installeren: de Turkse PS’er Emir
Kir.

Z

oals elders in dit blad wordt gesteld, weegt de allochtone stem bij
de verkiezingen steeds zwaarder
door. Dat werd voor het eerst bijzonder
duidelijk in 2004, toen bleek dat de monsterzege die de Parti Socialiste in Brussel behaalde, in belangrijke mate was toe
te schrijven aan de vele kandidaten van
niet-Europese origine en aan het etnische
stemgedrag van de allochtone stemgerechtigden. Het weekblad Knack wees
er toen op dat er zich in de PS allochtone
gekozenen bevonden die er over bepaalde
zaken ‘nogal aparte opvattingen’ op nahielden. Een van hen was toen reeds Emir
Kir,die binnenkort burgemeester wordt
van de Brusselse gemeente Sint-Joostten-Node.

Negationist
Het Vlaams Belang vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat zo iemand burgemeester kan worden. En dat heeft niets
te maken met ’s mans afkomst, maar alles
met zijn bedenkelijke achtergrond en staat
van dienst. Om te beginnen, is Emir Kir
een notoir negationist.
Hij ontkent immers in alle toonaarden de
Turkse genocide op de christelijke Armeniërs. In 2003 reeds ondertekende hij een
petitie die de Turkse genocide op de Armeniërs ontkent. Een jaar later nam hij deel
aan een manifestatie georganiseerd door
Turkse extremisten, die slogans riepen tegen het “imperialistische complot” dat de
Armeense genocide zou hebben verzon-

bron: tractotheque.blogspot.com
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verdenking van smokkel van wapens en
explosieven uit de Balkan. Tot slot blijkt
Kir het ook niet al te nauw te nemen met
de waarheid. Zo beweerde hij jarenlang in
brochures, pamfletten en op zijn website
dat hij een universitair Licentiaaatsdiploma zou behaald hebben; terwijl hij nooit
geslaagd is voor zijn studies.

bron: tractotheque.blogspot.com

nen. Kir steekt zijn overtuiging ook niet
onder stoelen of banken, want hij spreekt
altijd over “le génocide arménien prétendu” (de zogezegde Armeense genocide).
Kirs handtekening prijkt ook onder een petitie die de afbraak eist van een Brussels
monument, ter herdenking van de slachtoffers van de Turkse genocide op de Armeniërs. De PS liet Kir de hele tijd gewoon
begaan. Sterker nog: toen de MR in 2005
de negationismewet wilde uitbreiden tot
het ontkennen van de Armeense genocide,
stak de PS hier een stokje voor. De Waalse
socialisten wilden Emir Kir en zijn Turkse
achterban immers niet verliezen.

Geen vriend van de
waarheid

Wij herinneren even aan de affaire-Temsamani. Na haar benoeming als Staatssecretaris vermeldde haar biografie dat ze
een diploma bron: tractotheque.blogspot.com
Handelswetenschappen had
gehaald, terwijl
ze in feite enkel een diploma middelbaar
onderwijs op
zak had. Temsamani diende
hiervoor ontslag te nemen
als Staatssecretaris. Niets van dit alles bij de PS.

Blindheid
Uit machtsgeilheid en kortzichtig electoraal belang helpt de PS in Brussel allochtonen aan de macht die het socialisme op
een wel heel eigen manier invullen. Het
spreekt voor zich dat deze politiek de PS
ooit nog zuur zal opbreken. Als de huidige
evolutie zich doorzet, is het nog slechts
een kwestie van tijd voordat PS-potentaten
zélf door hun troetelkinderen als ongelovigen opzij zullen worden geschoven. Een
magere troost, want tegen die tijd zal de
hoofdstad van Vlaanderen en Europa geïslamiseerd zijn. ■

Maar er is meer. Kir laat zich ook graag
omringen door meer dan dubieuze figuren. Zo werd nog maar enkele maanden
Een verslagopgepakt
van de meeting
geleden zijn privéchauffeur
op kan u bekijken via www.vlaamsbelang.org.
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Buitenland

“Neukölln is overal”
Jean-François Copé (burgemeester van Meaux, een voorstad bij
Parijs) en Heinz Buschkowsky (burgemeester van Neukölln, een
multicultureel district van Berlijn) hebben elk een ophefmakend
boek geschreven over het failliet van de multiculturele samenleving. Over botsende culturen, normen en waarden.

C

opé, lid van
de
rechtsliberale UMP,
maakt komaf met de
linkse mythe van het
allochtone slachtoffer
en klaagt het ronduit racistische gedrag
aan van immigrantenjongeren in de
‘banlieus’. “Er is een anti-blank racisme
aan het ontstaan in de buitenwijken van
onze steden waar (allochtone) bewoners
de (autochtone) Fransen minachtend behandelen omdat die niet dezelfde religie,
niet dezelfde huidskleur of niet dezelfde
afkomst hebben.” Copé beschrijft hoe
een Franse vrouw werd uitgescholden
door een allochtone buur: ‘Rot op Gallier’. “De vrouw voelt zich nu een buitenlander in haar eigen wijk,” schrijft Copé
boos. “Ik weet dat ik een taboe doorbreek door de term anti-blank racisme
te gebruiken, maar het is de waarheid.
Erover zwijgen maakt de situatie alleen
maar erger.”

“Ik weet dat ik een taboe doorbreek
door de term anti-blank racisme
te gebruiken, maar het is de waarheid.
Erover zwijgen maakt de situatie alleen
maar erger” schrijft Jean-François Copé
in zijn manifest.

Horror
Heinz Buschkowsky, de socialistische
burgemeester van het probleemdistrict
Neukölln met een immigrantenpopulatie van 41 procent, beschrijft in zijn
explosieve boek de dagelijkse realiteit.
Waar iemand in de supermarkt langs
de kassa passeert, zonder te betalen en
de kassierster duidelijk maakt wat er
met haar gebeurt als ze de politie belt.
Waar ‘jongeren’ het voetpad versperren en anderen gedwongen worden een
bochtje om te maken. Waar kleine kinderen ‘tol’ moeten betalen in de speeltuin en jonge vrouwen gevraagd wordt
of ze even ‘bezwangerd’ willen worden.
Waar mensen de sociale zekerheid zien
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“Het is gewoon zo dat zich hier
bevolkingsgroepen hebben genesteld
die geen enkele inspanning doen om
zich te integreren” aldus
Heinz Buschkowsky in zijn boek.

als de kip met de gouden eieren en waar
de kleinste vonk volstaat om geweld uit
te lokken. In Neukölln is 80 procent van
de jongeren tussen 12 en 18 al minstens
één keer het slachtoffer van criminaliteit
geworden. Buschkowsky: “De vijand,
dat zijn de gehate Duitsers. Zij zijn het
doelwit van hun agressiviteit en zij hebben geen verweer tegen de straatbendes.
Met een simpel sms-bericht mobiliseren
ze in geen tijd een hele groep. Duitsers
zijn gemakkelijke prooien. Wij voeden
onze kinderen op tot geweldloosheid. Zij
brengen hun jongens bij sterk en dapper
te zijn, steeds tot vechten bereid. De uitgangssituatie is totaal anders.”

Integratie?
De toekomst van Neukölln en Berlijn
ziet er niet rooskleurig uit. Op de lagere
school is 66 procent van de leerlingen
van vreemde origine. Klassen met amper of geen Duitse kinderen zijn geen
zeldzaamheid. “De vraag wie zich hier
integreert, stelt zich al lang niet meer”,

aldus Buschkowsky. 39 procent van de
kinderen van inwijkelingen is de Duitse
taal niet of nauwelijks machtig. Vaak
zijn dat kinderen van de derde of vierde
generatie. “Waar hebben die geleefd?
Welke taal wordt er in hun familie gesproken? Naar welke televisiezender
kijken zij? Ik denk dat we het wel weten: ze spreken de taal uit het dorp van
opa. Zij zijn en blijven Turken, Arabieren, Somaliërs of wat dan ook.” Buschkowsky wijst op het fundamentele verschil met mensen die immigreren naar
de Verenigde Staten. “Die willen maar
wat graag Amerikaan worden. Maar de
mensen waarover ik spreek, willen geen
Duitsers worden. Zij leven nog altijd in
hun wereld en doen geen moeite om zich
onze Duitse of Europese waarden eigen
te maken.”

Knieval
Buschkowsky draait niet rond de pot en
zegt dat begrippen als orde en discipline,
werklust, tolerantie en respect niet in de
woordenschat van een hele generatie
jongeren staan. “Het is gewoon zo dat
zich hier bevolkingsgroepen hebben genesteld die geen enkele inspanning doen
om zich te integreren. Zij accepteren de
overheid en het wettelijke gezag niet en
zullen dat ook in de toekomst niet doen.
Het zijn gemeenschappen die zich wel
aan waarden en normen houden, alleen zijn het niet de onze.” Jos Geysels,
één van de rode boegbeelden van het
toenmalige Agalev, zei ooit “dat wij ons
moeten aanpassen aan de multiculturele samenleving.” En dat gebeurt ook.
Steeds vaker. Zo werd in Duitsland het
verbod op louter kerkelijke of religieuze
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huwelijken opgeheven. Die maatregel
heeft de deur opengezet voor gedwongen huwelijken en polygamie - wat uitdrukkelijk toegestaan is in de islam. In
de jeugdgevangenis van Berlijn wordt
geen varkensvlees meer geserveerd omdat 70 procent van de gedetineerden
van vreemde afkomst is. “Wie de meeste
daders levert, dicteert het menu”, sneert
Buschkowsky. “Ik stel me voor wat er bij
omgekeerde verhoudingen zou gebeuren. Zouden de 30 procent moslims dan
ook Weense worstjes of schnitzel op hun
bord krijgen? Ik denk het niet.”

Multikul
De multiculturele samenleving is geen
feit maar een ideologie. Een utopische
en totalitaire ideologie die van bij de
aanvang tot mislukken gedoemd was.
Het fundament van het multiculturalisme is het cultuurrelativisme, de dwaze
opvatting dat alle culturen evenwaardig
zouden zijn. Maar als dat zo zou zijn, is
kannibalisme niet meer dan een kwestie
van smaak… Dat cultuurrelativisme ligt
ook aan de basis van de diversiteitscultus, waarbij nieuwkomers worden aangemoedigd om vooral hun eigen cultuur
en tradities te koesteren. Het is duidelijk
dat integratie in die omstandigheden
heel vaak een illusie blijft. “Een Turkse
immigrant moet zijn integratiewil niet
bewijzen door een ‘lederhose’ (leren
kniebroek) aan te trekken, bier te drinken uit een literglas en worst te eten als
ontbijt”, stelt Buschkowsky, “maar hij
moet wel onze fundamentele waarden
en wetten aanvaarden en onderschrijven.” Volgens Buschkowsky is integratie
in de eerste plaats het werk en de ver-

antwoordelijkheid van de immigrant.
“Wie zich niet wil aanpassen, moet niet
immigreren. Wij zijn best tevreden met
de regels die wij hier hebben.”

Verrijking?
Buschkowsky trad in 1973 toe tot de
Duitse socialisten (SPD) en is sinds 2001
burgemeester van Neukölln. Vroeger
was hij zelf een fervent aanhanger van
de multiculturele gedachte, maar de
linkse oogkleppen hebben de confrontatie met de harde werkelijkheid niet
overleefd. “Multikulti ist gescheitert”
en daarvoor krijgt hij forse tegenwind
uit politieke hoek en media. Maar ook
bijval. Bij kranten en websites regent het
steunbetuigingen van lezers. “Twintig
jaar geleden hield ik van multikulti,”
biecht de Duitse journalist Franz Josef
Wagner op. “Wat een geschenk. Andere
culturen. Ik hield van al wat vreemd
was. Het was een ‘verrijking’. Maar
wat is daar van overgebleven? Wat hebben we verkeerd gedaan? We hebben
nu een buitenland in ons binnenland.”
En Berlijn is geen trieste uitzondering.
“Neukölln is overal”, zoals de titel van
Buschkowsky’s boek luidt, al heeft het
soms een andere naam. Berlijn, Parijs,
Brussel, Antwerpen… ■
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Kalender

Zondag 11 november
SINT-PIETERS-LEEUW. Jaarmarktstand aan de kerk,
Rink, Centrum Leeuw om 8u.
Inl.: E. Longeval, 0494/17.39.19.
Zaterdag 17 november
KONTICH. Jaarlijks afdelingsfeest in zaal Berkenhof,
Ferd. Maesstr. om 18u. Inl.: M.
Van den Eynde, 0476/47.34.33.
Zondag 18 november
SINT-NIKLAAS. Goed Gezind in Bauhuis, Slachthuisstr.
60 om 14u. Org. en inl.:VBJ,
02/219.06.09.
Vrijdag 23 november
KORTRIJK. Grote textielkaarting in café ‘t Spiegelke, Kortrijksestr. 155 (bij overweg),
Heule om 16u. Inl.: W. Depauw,
0470/07.30.91.
Zaterdag 24 november
KORTRIJK. Grote textielkaarting in café ‘t Spiegelke,
Kortrijksestr. 155 (bij overweg), Heule om 10u. Inl.: W.
Depauw, 056/37.12.56.
Boom. Kip met frietavond
in Parochiezaal, Hoogstraat
19, om 18u. Inl.: H.Verreyt,
0496/53.31.38.
zondag 25 november
MECHELEN . Afdelingsetentje in zaal Rerum Novarum,

St-Lambertuslaan, Muizen
om 12u.. Inl.: F. Creyelman,
0495/24.42.09.
vrijdag 30 november
IZEGEM . Jaarlijks hutsepotfestijn met C. Janssens
in Zaal Nieuw Gemeentehuis,
Kachtem om 20u.. Inl.: S. Sintobin, 0495/36.00.75.
Vrijdag 7 december
WILLEBROEK. Goelashavond
in Chalet De Schobbejak,
Acacialei 37 om 18.30u. Inl.: K.
Eeraerts, 0476/40.64.30.
ASSENEDE. Eindejaarsreceptie in ‘t Goe Gevoel (Bistro),
Hoogstr. 2 om 19u.. Inl.: B.Van
Dort, 083/65.84.57.
Zondag 9 december
TIENEN. Bezoek aan de Kerstmarkt van Bonn + koopzondag. Inl.: B. Canderbeek,
0476/20.63.07.

Vrijdag 21 december
DUFFEL. Nacht van de duisternis in De Klokke, Klokkestr. om 20u. Org.:Vlaamse
Culturele Kring De Klokke.
Inl.: F. Loos, 0485/71.50.60.
Zondag 20 januari
IEPER. Nieuwjaarsreceptie
in OC De Potyze, Zonnebeekseweg 309/311 om 11u. Inl.: N.,
0479/30.41.01.
vrijdag 25 januari
LIER. Nieuwjaarsreceptie
met P. Claeys in De Lispenaar,Voetbalstr. om 20u. Org.:
VB Lier-Koningshooikt. Inl.: O.
Peeters, 0485/16.26.15.
Zaterdag 23 maart
IEPER. 7de breughelmaaltijd
met Tirolergruppe Flösser in
CC Cieper, Brugseweg 309 om
19u. Inl.: N. Six, 0479/30.41.01.

Maandag 10 december
GENT. Kerstreis naar Elzas
met bezoek aan het Europees
Parlement. Org.: Gents seniorenforum. Inl.: C. Bauwens,
0486/23.75.53.
Zaterdag 15 december
IEPER. 5de Kerstuitstap
naar Aachen. Afspraak aan
het station, om 7.30u. Terug
omstreeks 22.30u. Inl.: N. Six,
0479/30.41.01.

Aankondigingen
voor het
decembernummer
dienen via uw
regiosecretariaat
doorgegeven te
worden vóór
15 november 2012
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www.vlaamsbelang.org/zogezegd

Zogezegd
“Wij sluiten een coalitie met PS of FDF niet uit.”

n-va-Senator Karl vanlouwe,
op brusselnieuws.be, 12 oktober 2012.
“In Sint-Joost heeft amper achttien procent van de bevolking een Belgische grootvader.”
uittredend burgemeester Jean demannez (PS)
in De Standaard, 17 oktober 2012
“De Brusselse politici willen koste wat het kost hun oude machtsbastions behouden. Ze zeggen wel fier dat hun gewest een région à part entière moet zijn, maar
eigenlijk willen ze daar alleen de financiële voordelen van, in de vorm van federale
toelagen.”
vlaams Parlementslid Luckas vander taelen (groen)
in De Standaard, 17 oktober 2012
“Als een groep uit België wil stappen, dan gaan wij verder met een kleiner België
van Wallonië en Brussel.”
grondwetspecialist Francis depérée (cdH)
op de VRT, 14 oktober 2012

1.665
Zoveel gewapende overvallen werden in 2011
gepleegd. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Milquet op een
schriftelijke vraag van Kamerlid Peter Logghe.
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Vocht in huis?
bel tibas voor
een gratis offerte!

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

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

EEn wEbstEk zondEr EnigE tEchnischE kEnnis?

Zelfwerkend patroon

Michel Denolf

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

Michel.Denolf@pandora.be

Meer dan 40 afdelingen
gebruiken het systeem al!

domeinregistratie webhosting webdesign

• ALGEMENE
DAKWERKEN

www.webbreezersolutions.be

UW HUIS, MIJN ZORG

vraag vrijblijvend uw proefwebstek aan via

info@webbreezersolutions.be
pamﬂetten afﬁches briefhoofden
zelfklevers mappen kaarten
bierviltjes naamkaartjes
tijdschriften kranten omslagen
brochures uitnodigingen
promotiekledij spandoeken ...

Prijs vragen = Besparen!

Maurizio

CONFECTIEKLEDIJ VOOR HEREN

10% KORTING
BIJ HET TONEN VAN
DEZE ADVERTENTIE

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
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Zweedse Puzzel
VUL IN en WIN.

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

Winnaars vorige maand:
Luc Strijbos
Rijkevorsel
Karina Verelst
Ukkel
Ilse De Paepe
Petegem aan de Leie
Eline Rogge
De Pinte
EW Van Dyck
Ham

Oplossing vorige maand: stokbrood
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Stuur uw oplossing voor 19 november met vermelding van naam en adres naar
Vlaams Belang-Redactie
Madouplein 8 bus 9 • 1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen
verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/219.72.56.
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zondag

184-1/8 u1ur1
1

Uitgebreide
kinderanimatie
bezoek van de Sint

’t bauhuis

Slachthuisstraat 60, Sint-niklaas
(naast de spoorwegberm)
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