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Ja! voor vlaanderen
Duizenden Catalanen, Schotten, Basken en an-
dere Europese volkeren kwamen op 30 maart 
naar Vlaanderen om de krachten in hun strijd 
voor onafhankelijkheid te bundelen. Ondanks 
het feit dat de organisatoren van de VVB de 
voorbije maanden hadden samengezeten met 
de politiediensten om die dag ordelijk en op een 
optimale manier te kunnen laten verlopen, bleef 
de aanvraag voor de manifestatie maandenlang 
onbeantwoord door de burgemeester van Brus-
sel. Pas na een mondelinge vraag van onderge-
tekende aan minister Milquet kwam er officieel 
goedkeuring. 

Maar de tegenwerking van de stad Brussel hield 
niet op. Plots bleken extra aanvragen noodza-
kelijk.   Onder meer een aanvraag bij de dienst 
stedenbouw om stoelen en tafels op het “be-
schermde” gras van het Jubelpark te kunnen 
neerpoten... Voor die extra aanvragen was de 
schriftelijke toelating van de burgemeester ver-
eist en die bleef op zich wachten. Pure pesterij. 

De vorige PS-burgemeester van Brussel, Thiele-
mans, is erin geslaagd om op zeven jaar tijd wel-
geteld tien betogingen in Brussel te verbieden, 
stuk voor stuk Vlaamsgezind of pro onafhanke-
lijkheid. Ook zijn opvolger Mayeur, eveneens 
PS, hecht duidelijk geen belang aan het recht op 
vereniging of het recht op vreedzaam manifeste-
ren. Hij zet de politieke willekeur gewoon voort. 

Heel de wereld kan probleemloos in Brussel ko-
men manifesteren, ook zonder aanvraag. Zelfs 
illegalen mogen er komen betogen en krijgen 
er dan nog gratis politiebegeleiding bij. Maar als 
nationalisten op straat willen komen, dan krij-
gen zij in Brussel alle tegenwerking. 

Geen enkele PS-burgemeester kan echter 
Vlaams-nationalisten tegenhouden. De meeting 
kon dan wel niet doorgaan, maar met een vreed-
zame betoging klonk de stem voor onafhanke-
lijkheid in Brussel heel luid!

Barbara Pas
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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Wilders en zo…
Uw partij Vlaams Belang, onze partij, heeft met de 

Wilders-meeting heel wat aandacht naar zich toe weten 
te trekken. Met enige wellust keken de media uit naar 

het antwoord op de vraag of wij nog achter Wilders ston-
den na zijn uitspraken over Marokkanen in Nederland. 

Zij keerden dan ook terug naar hun redactielokalen met 
verslagjes die moesten aantonen wat voor een onmenselijke 

partij het Vlaams Belang wel is. “Meer dan ooit anti-vreem-
delingenpartij” was de teneur. O, wat waren ze tevreden. Het 

Vlaams Belang terug in de hoek, de hoek van de slagen, als het 
aan hen zou liggen. 

Maar gelukkig ligt het niet aan hen. Het ligt aan de Vlaamse kiezers. Die 
en niemand anders, zullen bepalen hoe sterk de partij tevoorschijn komt 
op 25 mei. 

Alleen de Vlamingen zullen bepalen hoe sterk een partij moet zijn die 
blijft wijzen op de mislukking van de immigratiepolitiek én - niet te ver-
geten- van de integratie van bepaalde bevolkingsgroepen. Trouwens, dat 
laatste is een bevoegdheid van de op dat vlak nu al tien jaar samen rege-
rende CD&V, N-VA en SP.a partijen van de zogenaamd Vlaamse Re-
gering. De integratie wil maar niet lukken en het slappe gedoe van de 
Vlaamse regering verdient de naam “inburgeringspolitiek” helemaal niet. 

Dat het Vlaams Belang extremistisch zou zijn, is dus een valse toonzet-
ting. Op de meeting heb ik uitdrukkelijk gesteld : “Legaal hier aanwezige 
mensen van vreemde afkomst, die zich aanpasten aan ons, die geen eigen 
wetten hanteren maar de onze respecteren, die werken of van goede wil 
zijn en geen leefgewoonten aan ons opleggen die strijdig zijn met de waar-
den van de cultuur van de vrijheid die de onze is, die mensen hoeven het 
Vlaams Belang niet te vrezen.”

Ik wil dus niet meer horen dat wij extremistisch of haatdragend, laat staan 
racistisch zijn. Wij zijn dat dus niet maar laat wel dit duidelijk zijn: voor 
ons blijft immigratie (minder immigratie) een belangrijk strijdpunt in 
deze verkiezingsstrijd, naast vele andere. Een vrij Vlaanderen. Een ander 
Europa, minder Europese Unie en een andere munt. Een sociaal Vlaan-
deren ook, met betere pensioenen en meer zuurstof om te ondernemen. 
Met een begroting die sluitend is en minder lasten. 

Voor het overige ben ik van mening dat Vlaanderen onafhankelijkheid 
verdient. 

Gerolf Annemans
 voorzitter@vlaamsbelang.org
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POLYGAMIE

De voorbije zes jaar werden 31 
polygame huwelijken geregistreerd 
in België. Dat antwoordde minis-
ter van Binnenlandse Zaken Joëlle 
Milquet op een schriftelijke vraag 
van Kamerlid Peter Logghe. Wel-
licht geeft het cijfer nog een te 
rooskleurig beeld van de werke-
lijke situatie. In 2009 moest Mo-
nica De Coninck (SP.a-schepen in 
Antwerpen) na een vraag van ge-
meenteraadslid Wim Van Osselaer, 
immers toegeven dat er in Antwer-
pen alleen al 45 polygame hu-
welijken waren afgesloten. 
Zelfs nadat Milquet er de 
gemeentebesturen in een 
omzendbrief op wees 
dat de registratie van 
polygame huwelijken 
verboden is, werden 
in 2013 nog twee der-
gelijke huwelijken ge-
registreerd. Polygamie 
is verboden in dit land, 
maar het gebeurt wel. 
De genitale verminking 
van meisjes is verboden, 
maar het gebeurt wel. En de 
overheid knijpt een oogje toe. 
Zou het dat zijn wat ze bedoelen 
met die ‘multiculturele verrijking’?

KIEZERSBEDROG

In de aanloop naar de verkiezingen 
belooft de SP.a andermaal het soci-
alistische paradijs. Maar dat moet 
u wel zelf betalen. “Basisproducten 
als energie mogen nooit duurder 
zijn dan in onze buurlanden”, heet 
het in het sociaal-economische 
programma van de partij. “We 
moeten de komende jaren mas-
saal investeren in hernieuwbare 
energie.” Tja, het is het een of het 
ander. Het is net omdat er de voor-
bije jaren - onder druk van de so-
cialisten - zo massaal geïnvesteerd 

werd in zonnepanelen en windmo-
lenparken dat onze energie stilaan 
onbetaalbaar wordt. En wat dacht 
u van deze? “Werknemers uit de 
EU zijn welkom tegen dezelfde 
lonen en voorwaarden, inclusief 
dezelfde sociale bescherming als 
de Belgen.” Alstublieft. Nadat ze 
er in het Europees Parlement mee 
hebben ingestemd om de poorten 
wijd open te gooien voor Oost-
Europese immigranten die hier nu 

onze vlees-, transport- en bouw-
sector naar de haaien helpen. De 
sossen werpen zich nu op als de 
redder van de kleine man, maar 
ze hebben de problemen wel eerst 
veroorzaakt… 

ALLOCHTONEN

In heel Europa hebben de socialis-
ten hun autochtone kiezers in de 
multiculturele wijken in de steek 
gelaten en dus zochten die massaal 
elders onderdak. Het allochtone 
kiesvee moest de electorale bressen 

dichten en verzekerde de linker-
zijde ook lange tijd van de macht. 
Maar het tij keert. Nederlandse on-
derzoekers peilden recent naar het 
stemgedrag en stelden vast dat nu 
ook allochtone kiezers de socialis-
ten (en groenen) de rug toekeren. 
Aan de ene kant zijn het Turken, 
Marokkanen en Surinamers die 
het op eigen houtje gemaakt heb-
ben en die zichzelf uitdrukkelijk 
als Nederlander zien. Zij hebben 
genoeg van de linkse betutteling en 
de pampers. En aan de andere kant 
zijn het strenggelovige moslims 

die hun heil zoeken bij lokale - 
vaak islamitische - partijen. 

Afwachten hoe zich dat ver-
taalt in de stembus. En of 
het fenomeen ook over-
waait naar Vlaanderen. 

‘VIVE LA 
BELGIQUE’

Geen Oscar voor ‘The 
Broken Circle Break-

down’. En dus ook geen 
tricolore liefdesbetuigin-

gen van Veerle Baetens en 
Johan Heldenberg in Holly-

wood. Wat ons betreft mogen ze 
in hun tuin of slaapkamer gerust 
‘Vive la Belgique’ roepen, maar 
echt vooruitstrevend kan je dat 
toch moeilijk noemen. Nee, geef 
ons dan maar Sean Connery. De 
James Bond-acteur pleit zonder 
omwegen voor Schotse onafhan-
kelijkheid en roept de Schotse kie-
zer op om straks ‘ja’ te stemmen bij 
het referendum. “Ik geloof meer 

ACTUA KORT
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dan ooit dat onze onafhankelijk-
heid voor het grijpen ligt. Het is 
een unieke kans en die mogen we 
niet laten liggen.” Connery kiest 
voor de toekomst, terwijl jonge 
Vlaamse acteurs zich vastklampen 
aan het verleden. Aan een versleten 
en onwerkbaar België. Progressief? 
Euh, niet echt…         

DE WIL 
VAN HET VOLK

In een late echo op het Zwitserse 
referendum over de beperking van 
de immigratie maakt de Vlaamse 
schrijver Geert van Istendael ge-
hakt van de voorspelbare veront-
waardiging in de consensusme-
dia. “Waar komt dat onbegrip 
toch vandaan?”, vraagt hij zich af. 
“Heeft de EU ons zo diep gecon-
ditioneerd dat we de aanblik van 

een echte democratie niet meer 
kunnen verdragen? Beseff en we 
nog wel dat in een democratie de 
macht bij het soevereine volk be-
rust en bij niemand anders?” Van 
Istendael wijst er fi jntjes op “dat 
je de dag na een volksraadpleging 
in de Zwitserse kranten leest: ‘de 
Soeverein heeft gesproken’. Dit wil 
zeggen: het volk. En wat het volk 
beslist, wordt uitgevoerd.” Wel-
licht is het net dát wat onze zelf-
verklaarde ‘democratische’ politici 
en eurocraten zo’n hemelse schrik 
aanjaagt. Stel je voor dat die kop-
pige Zwitsers de Vlamingen, Ne-
derlanders of Duitsers op ideeën 
brengen… 

NIEUWE TSJEVEN?

De wet laat Vlaanderen toe gewes-
telijke volksraadplegingen uit te 
schrijven, maar de N-VA is daar 
niet voor te vinden en wijst zo’n 
referendum zelfs resoluut af. Koen-
raad Elst noemt dat in ’t Pallieterke 
“een voorlopig hoogtepunt” in de 
kwalijke evolutie van de partij. 
“Koren op de molen van belgicis-
ten die beweren dat de N-VA bang 
is voor een volksraadpleging over 
de zelfstandigheid van Vlaande-
ren.” Dat CD&V’ers als Jean-Luc 
Dehaene en Servais Verherstraeten 
een “despotische afkeer voor de 
rechtstreekse stem van het volk” 
koesteren, is intussen bekend. 
Maar - zo schrijft Koenraad Els - 
“als de N-VA hen daarin volgt, is 
zij echt haar bijnaam ‘de nieuwe 
tsjeven’ waard.” Hoe kan Bart De 
Wever nog geloofwaardig stellen 
dat België geen echte democratie 
verdraagt, als zijn partij zelf volks-
raadplegingen verwerpt?   

NUMMER 3

Vorige maand werden de na-
ti onale verkiezingsnummers 
geloot. Onze parti j kreeg door 
het lot het nummer 3 toebe-
deeld. De nummerloti ng heeft  
vandaag nog maar weinig te 
betekenen en behoort feitelijk 
tot de verkiezingsfolklore. Het 
enige cijfer dat telt, is uiter-
aard het cijfer dat het Vlaams 
Belang op 25 mei door de 
kiezer krijgt toebedeeld. Aan 
het werk dus!

3
RONDE 

De voorbije jaren is de Ronde van Vlaanderen uitgegroeid tot een 
waar volksfeest. Aangemoedigd door duizenden supporters dokkeren 
de renners over Vlaamse kasseien naar de aankomst van ‘Vlaanderens 
mooiste’ klassieker. Door een zee van kleine en grote Leeuwenvlaggen. 
Die wapperende vlaggen zijn een sympathieke manifestatie van zelfbe-
wustzijn en de vaste wil om ons lot en onze toekomst zelf in handen 
te nemen. Op 6 april zijn de ogen van heel de (sportieve) wereld weer 
op Vlaanderen gericht. Wie wil meewerken aan de vlaggenactie is van 
harte welkom langs het parcours. ‘Ambassadeurs van de Vlaamse zaak’ 
kunnen voor meer info én vlagjes terecht bij de enthousiaste organisa-
tor Jo Van Bever. U mag hem bellen op nr. 0494/41.10.53.  

3
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een greeP uIt onze 
voorstellen
VLAANDEREN ONAFHANKELIJK

Door de economische crisis is het drin-
gend nodig dat sociaaleconomische 
hervormingen worden doorgevoerd op 
maat van Vlaanderen, willen we ons 
welzijn en onze welvaart voor de toe-
komst veiligstellen. Het Vlaams Belang 
wil daarom het voortouw nemen in de 
actieve voorbereiding van de Republiek 
Vlaanderen en wijst een zoveelste Belgi-
sche staatshervorming van de hand.

VOOR EUROPA, TEGEN DEZE EU

Het Vlaams Belang wil de evolutie 
naar een EU-superstaat, een België in 
het groot, een halt toeroepen. Naast de 
ordelijke opdeling van België wil het 
Vlaams Belang een ordelijke ontman-
teling van de EU en van de eurozone. 
Het Vlaams Belang wil opnieuw een 
vrijwillige Europese samenwerking zoals 
die bestond voor het Verdrag van Maas-
tricht en controle over de eigen grenzen.

Het Vlaams Belang is een programma-
partij en heeft als dusdanig een unieke 
positie in het politieke landschap.

Onze partij wil immers geen stuk van de 
taart bemachtigen, ze wil het recept van 
de taart veranderen. Het Vlaams Belang 
verschilt daarin fundamenteel van de an-
dere partijen, voor wie meeregeren een 
doel op zich is. Om ‘erbij’ te mogen zijn, 
zijn ze bereid zoveel water bij de wijn te 
doen dat hun beleidsdeelname uiteinde-
lijk geen verschil meer maakt. Een pro-
grammapartij daarentegen, houdt vast 
aan haar programma en zegt voor én ná 
de verkiezingen hetzelfde.

VOORTREKKERSROL

Het Vlaams Belang heeft de afgelopen 
dertig jaar dan wel geen ministers gele-
verd, maar het heeft wél dertig jaar lang 
een duidelijke en ondubbelzinnige bood-
schap gebracht, en luidop gesproken 
waar anderen liever zwegen. Vanuit deze 
voortrekkersrol heeft het Vlaams Belang 
menig taboe doorbroken en het politieke 
debat in dit land grondig beïnvloed en 
gestuurd.

Nooit eerder waren de thema’s van het 
Vlaams Belang zo actueel. Meer dan om 
het even welke campagne of theoretische 
bespiegeling ook, bevestigt de praktijk 
van elke dag de waarde en de juistheid 
van ons programma, dat een duidelijk 
antwoord biedt op de problemen en uit-
dagingen van de 21ste eeuw.

Een stem voor het Vlaams Belang is een 
zekerheid dat de druk op de ketel blijft.

Een stem voor het Vlaams Belang is de 
enige garantie dat uw stem ook na 25 mei 
nog wordt gehoord.

Een stem voor het Vlaams Belang is uw 
stok achter de deur!

Gerolf Annemans

uw stok achter de deur
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DE KOSTPRIJS VAN ONS 
PROGRAMMA

Voor een structureel even-
wicht in 2015 en een licht 
overschot een jaar later is 
11 miljard euro nodig. 
De budgettaire kost van 
de voorgestelde Vlaams 
Be lang-maat rege l en 
loopt op tot 21,7 mil-
jard euro. De initiatieven 
die het Vlaams Belang wil nemen, zullen 
dus samen goed zijn voor zo’n 32,7 mil-
jard euro. Daartegenover staat een even 
hoge opbrengst vooral ten gevolge van 
besparingen. 

Alleen al in het domein immigratie kan 5 
miljard euro bespaard worden. Verder le-
vert de afslanking van het bestuursappa-
raat, met onder meer de afschaffi  ng van 
Senaat en provincies en van de dotaties 
aan het koningshuis 690 miljoen euro 
op. De aanpak van de fi scale en sociale 
fraude moet 500 miljoen opbrengen. 

De korting op de EU-bijdrage en de weg-
werking van de transfers - samen goed 
voor 7,43 miljard euro - werden bewust 
niet meegenomen in de berekening, om 
niet het verwijt te krijgen dat het Vlaams 
Belang alles met de opbrengst van de 
transfers wil betalen. Indien de onder-
handelingen daarover echter met succes 
worden afgerond, is er een comfortabel 
begrotingsoverschot van bijna twee pro-
cent.

Met al deze voorstellen mikt het Vlaams 
Belang op de creatie van 140.000 bijko-
mende jobs.

Ann De prins

U kan het programma
 grati s ontvangen door een bericht te 

sturen naar info@vlaamsbelang.org 
of te bellen naar 02/219 60 09.

Voor een structureel even-
wicht in 2015 en een licht 
overschot een jaar later is 
11 miljard euro nodig. 
De budgettaire kost van 
de voorgestelde Vlaams 

jard euro. De initiatieven 

SOCIAAL VLAANDEREN

Armoede en sociale afbraak zijn aan de orde van de dag. De hui-
dige sociale bescherming handhaven én de vergrijzing opvangen 
zou probleemloos kunnen als we in Vlaanderen meer van de ei-
gen middelen in ons eigen welzijn zouden kunnen pompen. Het 
Vlaams Belang stelt een verlaging van de loonlasten voor met 
25 procent, een verlaging van de vennootschapsbelasting tot het 
Europees gemiddelde, een maximumfactuur in de thuis- en ou-
derenzorg, de splitsing van de Belgische sociale zekerheid en het 
optrekken van de pensioenen naar minstens 70 procent van het 
laatste loon.

STOP IMMIGRATIE

Ondanks hoeraberichten staat België nog steeds in de EU-top 5 
van asiellanden: drie keer meer dan het EU gemiddelde en twee 
maal zoveel als Nederland. Het Vlaams Belang blijft pleiten voor 
een immigratiestop en een eff ectief uitwijzingsbeleid. Verder wil 
het Vlaams Belang een snellere behandeling van asielaanvragen, 
zonder mogelijkheden om eindeloos te procederen. De opvang 
van asielzoekers dient te gebeuren in gesloten centra en illegalen 
moeten actief opgespoord worden.

CRIMINALITEIT, HARDE AANPAK

Het zwaartepunt van de criminaliteits-
bestrijding moet opnieuw bij de straf-
rechter komen te liggen, straff en moe-
ten eff ectief worden uitgevoerd. Niet 
de rechten van de dader, maar die van 
het slachtoff er moeten centraal staan. 
De gevangeniscapaciteit moet worden 
uitgebreid, vreemdelingen moeten hun 
straf uitzitten in hun land van herkomst 

en criminele ‘nieuwe Belgen’ moet de nationaliteit en het ver-
blijfsrecht worden ontnomen.

WIJS ONDERWIJS

De partijen van de Vlaamse regering moeten afgestraft wor-
den voor in totaal 10 jaar onbesuisd hervormingsbeleid 
inzake (secundair) onderwijs. Er moet rust komen inzake 
structuren en leerplannen en in de eerste plaats moeten er 
investeringen komen in lerarenopleiding en - omkade-
ring, alsook inzake de opwaardering van technisch- en 
beroepsonderwijs. Er moet ook een einde komen aan de 
sociale experimenten van opgelegde ‘sociale mix’ zonder 
inspraak van scholen. 
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nederlandstalIg onderwIJs 
In Brussel: vIJf na twaalf!

Voor het eerst in de geschiedenis 
van het Brussels Nederlandstalig 
onderwijs kan de meerderheid 
van de aangemelde kinderen niet 
terecht in een school naar keuze.

Volgens het Lokaal Overleg Plat-
form (LOP) Brussel zijn de cijfers 
ronduit dramatisch. Van de 2.222 
kinderen die aangemeld zijn voor 
de onthaalklas, kunnen er 827 niet 
terecht in één van hun voorkeurs-
scholen. Voor hen zijn er nog maar 
29 plaatsen voor de vrije inschrij-
vingen. In de eerste kleuterklas 
is het probleem zo mogelijk nog 
groter: daar kunnen 924 leerlin-
gen niet in hun voorkeursscholen 
terecht, en is er zelfs geen enkele 
plaats meer vrij. Als klap op de 
vuurpijl is er voor 170 kinderen 
al voor het tweede jaar op rij geen 
plaats. Al even erg is het gesteld 
voor de leerlingen die intussen 
schoolplichtig zijn: voor het eerste 
leerjaar hadden van de 409 aan-
meldingen 233 een negatief gevolg 
en er blijven amper 9 (!) plaatsen 
vrij. Heel wat Vlaamse kinderen 
zullen dit jaar dus uit de Brusselse 

onderwijsboot vallen.

LIEVER VLAANDEREN 
SCHOFFEREN

Naar slechte gewoonte schuift 
verantwoordelijk Collegelid Guy 
Vanhengel (Open VLD) de schuld 
gemakshalve door naar anderen. 
Voor Vanhengel is het weer eens al-
lemaal de schuld van Vlaanderen, 
dat niet voldoende zou investeren 
in het Nederlandstalig onderwijs in 
Brussel.  Het Vlaams Belang is ech-
ter van mening dat Guy Vanhengel 
zélf niet vrijuit gaat. Het is onder 
zijn (wan)beleid en zijn impuls dat 
een absoluut voorrangsbeleid voor 
Nederlandstalige kinderen in het 
Nederlandstalig hoofdstedelijk on-
derwijs wordt tegengehouden. 

Tweede hoofdverantwoordelijke 
zijn de Franstalige Brusselse po-
litici die er niet in slagen of niet 
in willen slagen om langs Frans-
talige zijde degelijk onderwijs aan 
te bieden, zodat heel wat Fransta-
lige ouders zich genoodzaakt zien 
om hun kinderen naar het Neder-

landstalig onderwijs te sturen.  Een 
politiek waarvan de Vlamingen 
driemaal slachtoffer zijn: ze beta-
len de factuur voor het onderwijs 
aan anderstaligen, onze eigen kin-
deren vallen door plaatsgebrek uit 
de boot, en door de toevloed van 
anderstaligen - vaak nauwelijks 
het Nederlands machtig - daalt de 
kwaliteit van ons Vlaams-Brussels 
onderwijs zienderogen. Maar Guy 
Vanhengel schoffeert uiteraard 
liever Vlaanderen dan dat hij én 
zelf zijn verantwoordelijkheid op-
neemt, én zijn Franstalige vrienden 
van de PS op hun plichten wijst.

VOORRANGSBELEID

Het moge duidelijk zijn dat het 
voor het Nederlandstalig onder-
wijs in Brussel niet vijf voor maar 
vijf na twaalf is. Daarom eiste 
Vlaams Belang-fractievoorzitter in 
de VGC Dominiek Lootens dat de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
met spoed bijeen zou komen om 
het probleem dringend te bespre-
ken en aan te pakken.  In plaats 
van het oeverloos gezeur en ge-
klaag van Vanhengel en co eist het 
Vlaams Belang actie. Zo vragen 
wij al jaar en dag om een absoluut 
voorrangsbeleid in te voeren voor 
onze Nederlandstalige kinderen, 
en het verplichten van een taalbad 
voor kinderen die het Nederlands 
niet voldoende machtig zijn om 
op adequate wijze school te lopen 
in het Nederlands.  Het lijkt ons 
niet meer dan logisch dat het Ne-
derlandstalig onderwijs in Brussel 
in de eerste plaats ten dienste zou 
staan van de Vlaams-Brusselse kin-
deren. Een meer dan terechte vraag 
die echter steevast op het ‘njet’ van 
de traditionele partijen botst. 

Stijn Hiers
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laat gevangenen meeBetalen

Een gedetineerde kost in België ge-
middeld 130 euro per dag. Voor de 
11.732 gevangenen samen maakt 
dat een dagelijkse factuur van min-
stens 1.525.000 euro. 

Uitgezonderd de kosten van gebou-
wen en pensioenen van personeel 
welteverstaan, en zonder rekening 
te houden met de kostprijs die de 
misdrijven hebben berokkend aan 
slachtoffers en maatschappij.

Senator Filip Dewinter vindt het 
normaal dat aan gevangenisstraf-
fen een maatschappelijke kost ver-
bonden is. Hij vindt het echter niet 

meer dan logisch dat de gedetineer-
den zelf een deel van de loodzware 
kosten moeten dragen. Daarom 
diende hij een wetsvoorstel in dat 
het mogelijk moet maken een de-
tentievergoeding in te voeren.
 
DETENTIEVERGOEDING 
 
Voor veroordeelden die onder 
elektronisch toezicht worden ge-
plaatst, voorziet het voorstel in 
eenzelfde regeling. Het zou im-
mers fundamenteel onjuist zijn dat 
veroordeelden die, omwille van de 
overbevolking in de gevangenis-
sen, onder een enkelbandregime 

worden geplaatst, niets zouden 
moeten betalen. Vandaar dat ook 
zij een bijdrage moeten leveren per 
dag elektronisch toezicht. Tenslot-
te kost ook deze modaliteit geld. 
 
Zowel voor gevangenisstraffen als 
voor elektronische detentie wordt 
in het wetsvoorstel een bedrag 
vooropgesteld van minimaal 30 
euro. Deze zogenaamde detentie-
vergoeding zou dan in de eerste 
plaats gebruikt moeten worden om 
slachtoffers volledig schadeloos te 
stellen.

ADP

Pour les flamands: la même chose
Vorige maand klaagde de burge-
meester van Menen aan dat de 
spoeddiensten die op het grond-
gebied van haar gemeente opere-
ren, het Nederlands niet (altijd) 
machtig zijn. 

Daardoor wordt communica-
tie met de slachtoffers of andere 
hulpverleners bijzonder moeilijk 
- of zelfs onmogelijk - en komt 
de hulpverlening in het gedrang. 
Het probleem is niet nieuw, want 
het manifesteert zich al meer dan 
tien jaar in de Vlaamse Rand 
rond Brussel en in de Voerstreek 
- en wordt al even lang door het 
Vlaams Belang aan de kaak ge-
steld.

VEREDELDE 
VEEARTSENIJ

Zonder afbreuk te doen aan de in-
zet en de capaciteiten van het me-
disch personeel, dreigt door deze 
wantoestanden de dringende me-
dische zorg voor Vlamingen in de 
betrokken gemeente(n) te worden 
gedegradeerd tot een soort van 
veredelde veeartsenij. Immers: 
net zomin als een veearts met zijn 
patiënten kan praten, kan het Ne-
derlandsonkundig personeel dat 
met Vlaamse patiënten. 

West-Vlaams provinciegouver-
neur Carl Decaluwé (CD&V) 
vond er ondertussen niets beter 

op dan te verklaren dat wie op 
vakantie gaat, ook niet in zijn ei-
gen taal wordt geholpen. Alsof dat 
ook maar enigszins verantwoordt 
dat Vlamingen in hun eigen 
huis, hun eigen staat, hun eigen 
gemeente niet in hun eigen taal 
terecht kunnen… Het standpunt 
van het Vlaams Belang is duide-
lijk en eigenlijk de evidentie zelf: 
Vlamingen hebben in eigen land 
het onvervreemdbare recht op 
snelle en goede hulpverlening in 
eigen taal! 

DDS
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staatsvormIng, 
geen staatshervormIng

“Het kan best dat het confedera-
lisme de laatste stap is die Vlaan-
deren nodig heeft. Het hoeft niet 
per se onafhankelijkheid te zijn.” 
Dat zegt Ben Weyts, nummer 
twee van de N-VA en kandidaat-
partijvoorzitter, in een interview 
met De Tijd (08.03.2014). De 
N-VA heeft duidelijk de grote 
bocht naar Belgische machts-
deelname ingezet. Het ‘leve Bel-
gië!’ van oud-Volksunievoorzitter 
Hugo Schiltz lijkt helemaal terug. 

Vicepremier De Crem (CD&V) 
liet zich op woensdag 5 februari 
in De Standaard ontvallen dat de 
regering geen enkel grondwetsar-
tikel voor herziening vatbaar zal 
verklaren. En hij voegde er meteen 
aan toe dat het staatkundig kader 
voor de komende tien jaar vastligt. 
Ondertussen lieten ook Alexander 
De Croo (Open VLD) en Bruno 

Tobback (SP.a) op 8 februari in 
Het Nieuwsblad quasi unisono 
weten dat er best niets gewijzigd 
wordt aan de Grondwet. Maar ook 
aan Franstalige kant heeft de MR 
reeds duidelijk laten verstaan dat 
er na de verkiezingen van 25 mei 
geen sprake kan zijn van nieuwe, 
langdurige communautaire on-
derhandelingen. En het niet voor 
herziening vatbaar verklaren van 
de communautaire grondwetsarti-
kelen wordt ook binnen de PS om-
schreven als “puur een beslissing 
van het gezond verstand.”

VIJF JAAR 
IN HET VRIESVAK 

Minister Koen Geens (CD&V) liet 
de deur dan weer nog even op een 
kier door er op 9 februari in de Ze-
vende Dag voor te pleiten dat toch 
artikel 195 zou worden herzien. 

Dat artikel regelt de procedure 
tot herziening. Op die wijze zou 
dan de hele Grondwet nog kun-
nen herzien worden tijdens de vol-
gende legislatuur. Maar daar rekent 
Geens zonder de Franstaligen. Hij 
is blijkbaar vergeten dat de huidige 
zogenaamde institutionele meer-
derheid artikel 195 slechts tijde-
lijk heeft gewijzigd om een aantal 
grondwetsartikelen dat niet voor 
herziening vatbaar was verklaard 
tóch aan te passen teneinde de 
zesde staatshervorming mogelijk 
te maken. Daarna werd het artikel 
195 opnieuw gebetonneerd. Dat 
was een duidelijke eis van de Frans-
taligen, precies om elke verdere 
Vlaamse vraag naar een grondige 
staatshervorming af te blokken. 

De strategie is duidelijk: men wil te 
allen prijze elke nieuwe staatsher-
vorming vermijden. Het vriesvak 
gaat voor ten minste vijf jaar dicht.

BELGIË ORDELIJK 
OPDELEN

En dan is er nog het artikel 35 van 
de Grondwet, waarbij het moge-
lijk moet zijn om te bepalen welke 
bevoegdheden nu precies naar de 
gewesten en de gemeenschappen 
dienen te gaan én welke de nog 
overblijvende federale bevoegd-
heden zullen zijn. Maar ook hier 
kan de uitvoering van dat artikel 
enkel via een grondwetsherziening. 
Bovendien is de kans dat men het 
met de Franstaligen eens geraakt 
over de lijst van de over te dragen 
bevoegdheden en deze van de fede-
rale staat, zo goed als onbestaande. 

Voor het Vlaams Belang is het dui-
delijk dat Belgische staatshervor-
mingen tot niets leiden. Het enige 
doel kan alleen maar de ordelijke 
opdeling van België zijn, waarna 

“Het Vlaams Belang blijft van oordeel dat Vlaamse onafhankelijk-
heid als gevolg van een ordelijke opdeling van België het enige toe-
komstgerichte perspectief voor Vlaanderen is. Vlaamse welvaart, 
Vlaamse economie, Vlaams zelfbeschikkingsrecht en Vlaamse wet-
geving op maat van de Vlamingen blijven ons streefdoel,” aldus Bar-
bara Pas en Gerolf Annemans op de persconferentie.
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geschIedvervalsIng

In het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschie-
denis opende op 25 februari de 
‘Expo 14-18 - Dit is onze ge-
schiedenis’. 

Nergens is er aandacht voor de 
Vlaamse soldaten die hun orders 
in het Frans kregen van Fransta-
lige officieren. Aan het Activisme 
worden acht lijntjes besteed, 
over de Frontbeweging vinden 
we gewoon niets. Nochtans is 
daar de basis gelegd voor de po-
litieke Vlaamse Beweging en de 
strijd voor zelfbestuur, toch een 
fundamenteel gegeven in de ge-
schiedenis van de voorbije eeuw.   
 
Ook in de filmfragmenten waarin 
de nasleep van de Grote Oorlog 
wordt geschetst, is geen sprake 
van de gevolgen die de oorlog 
heeft gehad voor de emancipatie-
strijd van Vlaanderen, de Front-
beweging, de IJzerbedevaarten en 
de strijd voor zelfbestuur worden 
niet eens genoemd. Het is al “Bel-
gië” en “Belgen” dat de klok slaat. 
In een museum van het Belgisch 
leger besteedt men zelfs geen voet-
noot aan de historische ommekeer 
die dit leger heeft doorgemaakt: 
van een door Nederlandson-
kundige Franstaligen geleide 
strijdmacht naar een tweetalig 

leger met ook Vlaamse officieren. 

BELGISCHE KLEINHEID
 
Dit is pure belgicistische ge-
schiedvervalsing. Senator Bart 
Laeremans wou daarover Defen-
sieminister De Crem (CD&V) 
ondervragen maar die liet zich 

vervangen door zijn partijgenoot 
Koen Geens. Die betoogde dat 
bepaalde aspecten niet konden 
worden behandeld en dat geen 
enkel museum een volledig over-
zicht van de Eerste Wereldoorlog 
brengt. Die uitleg zinde Laere-
mans niet. 

De politieke aspecten van alle 
bewegingen die in de Eerste We-
reldoorlog geworteld zijn, komen 
immers wel aan bod: het commu-
nisme, het pacifisme, het natio-
naal-socialisme, het fascisme. De 
Vlaamse Beweging, de Frontbe-
weging, wordt echter zorgvuldig 
doodgezwegen, omdat ze blijk-
baar niet past in de Belgische con-
text. “Honderd jaar na de Groote 
Oorlog vinden de Belgische staat 
en het Belgische Leger nog altijd 
niet de groothartigheid om de on-
voorstelbare wantoestanden van 
destijds en de verdrukking van 
al wie toen Nederlands sprak, te 
betreuren of zelfs maar te benoe-
men. Het is het zoveelste bewijs 
van ongelooflijke Belgische klein-
heid, waarvan de minister helaas 
een exponent is,” aldus Laeremans 
in zijn repliek.

Ann De prins

de zelfstandige staten Vlaanderen 
en Wallonië hun eigen weg gaan 
en bilateraal en onafhankelijk als 
goede buren zelf zullen beslis-
sen of en hoe er nog kan samen-
gewerkt worden. Daartoe diende 
het Vlaams Belang dan ook een 
eigen voorstel van verklaring tot 
herziening van de Grondwet in 
dat op een legalistische manier wil 
komen tot die ordelijke opdeling 
van België. Hierin worden de on-
voorwaardelijke onafhankelijkheid 
en de soevereiniteit van de volks-

gemeenschappen - de opvolgers-
staten - beklemtoond en worden 
hen de voorheen federale Belgische 
bevoegdheden toebedeeld. 

GEEN BELGIË-LIGHT

Federalisme en confederalisme lei-
den alleen tot meer België en de 
betonnering van onomkeerbare 
maatregelen die de Vlamingen 
hinderen om hun eigen weg te 
gaan en baas te zijn in eigen huis. 
Het Vlaams Belang wil dus geen 

‘België-light’ of België 2.0. Als het 
N-VA-confederalisme uiteindelijk 
niets meer is dan een eindstation 
en dus een manier om België te 
redden, hoeft het voor ons niet. 
Voor ons gaat het om staatsvor-
ming voor Vlaanderen en niet om 
staatshervorming van België. Ver-
baast het iemand dat ons voorstel 
werd weggestemd door de regime-
partijen?!

Paul Meeus
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antI-eu standPunt hand In hand 
met antI-ImmIgratIestandPunt

Terwijl onze tegenstanders hun wensen voor werkelijkheid 
nemen door het Vlaams Belang af te schrijven, bewees een 
afgeladen volle Stadsschouwburg voor de nationale Vlaams 
Belang-meeting het tegendeel. Hoewel de noodgedwongen 
afwezigheid van de belaagde Geert Wilders werd betreurd, 
dankte Gerolf Annemans zijn onvoorwaardelijke inzet voor 
een Europa van vrije naties. 

Wie er bij was, weet het: het was drummen in de Antwerpse 
schouwburg. Zo’n 2000 Vlaams Belang-leden kwamen op 23 
maart hun batterijen opladen.

In haar welkomstwoord wees senaatsfractievoorzitter Anke Van 
dermeersch op de hoopgevende boodschap van de Nederlandse 
PVV-leider, die de laatste dagen door de linkse gedachtepolitie 
bij het grofvuil werd gezet. “Net zoals Geert Wilders moeten ook 
wij moed hebben, leeuwenmoed. Wij moeten onze rechten en 
vrijheden verdedigen.”

“RAMPEN WORDEN NIET GEVIERD, 
MAAR HERDACHT”

Op zijn beurt stelde Antwerps thuisspeler Filip Dewinter de za-
ken nog eens scherp. “Wij, Vlamingen, zijn gastvrij en nodigen 
graag gasten uit bij ons thuis, maar de gasten hebben het huis 
overgenomen  en eten onze ijskast leeg. Wij willen het huis te-
rug.” Hierbij hekelde Dewinter de honderden feestelijkheden - 
op kosten van de belastingbetaler - naar aanleiding van 50 jaar 
immigratie. “50 jaar immigratie moet niet gevierd worden, want 
rampen worden niet gevierd maar herdacht.” 

WELKE KEUZEVRIJHEID?

Ook jong talent Barbara Pas slaagde er opnieuw in de vlam in de 
pan te doen slaan. In een vinnige uiteenzetting maakte ze komaf 
met de goed-nieuws-show van de Vlaamse en federale regerings-
partijen. Hierbij verwees ze onder meer naar de zieltogende soap 
omtrent de keuzevrijheid bij de naamwetgeving. “Waar is de 
keuzevrijheid om uw goederen te verdedigen als men uw eigen-
dommen komt stelen?  Waar is de keuzevrijheid om bepaalde 
belastingen niet te hoeven betalen, omdat die worden aangewend 
voor personen die nooit aan het systeem hebben bijgedragen? 
Waar is de keuzevrijheid voor een openbare omroep die partijen 
doodzwijgt of er in het beste geval alleen maar leugens over ver-
spreidt?”
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WILDERS TOCH AANWEZIG

Uiteraard kon niet voorbijgegaan wor-
den aan de onvoorziene afwezigheid van 
Geert Wilders. 
In een - weliswaar digitale boodschap 
- lichtte hij voor het congres zijn veel-
besproken uitspraken toe. “Ik heb niet 
gezegd dat we alle Marokkanen het land 
uit willen. Maar dat de massa-immigra-
tie vanuit dergelijke islamlanden moet 
stoppen. (…) Wij willen de immigratie 
stoppen door het gebruik van een drie-
trapsraket: het beperken van immigratie 
uit islamitische landen, het bevorderen 
van terugkeer naar het land van her-
komst  en het uitzetten van de criminele 
vreemdelingen die ernstige delicten heb-
ben gepleegd.” Hij maakte ook duidelijk 
waarom hij expliciet naar Marokkanen 
verwees: “Ik heb niks tegen Marokkanen, 
maar ze staan bovenaan het lijstje in de 
criminaliteitsstatistieken en uitkeringsaf-
hankelijkheid. Zo zijn Marokkanen 22 
keer vaker schuldig aan geweldmisdrijven 
en zitten ze 7 keer vaker in de bijstand. 
Dat zijn feiten die niet kunnen worden 
ontkend.” 
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Wie de toespraken van deze unieke 
meeting wil ontvangen, 
kan deze verkrijgen op
 eenvoudig verzoek via 

pers@vlaamsbelang.org 
of tel. 02/219.60.09

“VLAANDEREN MOET ZWITSERLAND WORDEN”

In zijn slotwoord zette Vlaams Belang-voorzitter Gerolf Anne-
mans de puntjes op de i: “De lange wachtrijen aan onze grens-
overgangen hebben plaats gemaakt voor ellenlange rijen aan onze 
OCMW’s en aan onze asielcentra.”

Het Vlaams Belang zal net zoals vroeger - de problemen in onze 
samenleving blijven benoemen. Dat betekent dat wij ook van-
daag luid en duidelijk zeggen: meer Vlaanderen, minder im-
migratie. Vlaanderen moet Zwitserland worden en - zonder dat 
de EU ons komt afdreigen - grenzen kunnen stellen aan de im-
migratie. Aansluitend benadrukte Annemans dat wie zich heeft 
aangepast, wie hier werkt of van goede wil is, het Vlaams Belang 
niet hoeft te vrezen. “Maar de anderen, voor hen staat Vlaams 
Belang wel voor de toepassing van de wetten, en voor integratie, 
de aanpassing aan ons in plaats van omgekeerd. Voor ons mogen 
illegale en criminele vreemdelingen niet langer ongemoeid gela-
ten worden.”  Overigens: Vlaanderen kan het zich eenvoudigweg 
niet langer veroorloven een opengrenzenland te blijven.

HISTORISCH KRUISPUNT

In het vervolg van zijn betoog sprak ook Annemans een dank-
woord uit aan het adres van Wilders. De PVV-leider was een van 
de eersten die in Nederland het begrip Vlaamse onafhankelijk-
heid hanteerde, over de Heel-Nederlandse samenwerking zinnige 
dingen zegde en tenslotte mee het pad effende naar een samen-
werking van de EU-kritische partijen in het Europees parlement. 
Met de Europese verkiezingen voor de deur stelde Gerolf Anne-
mans dat we ons op een historisch kruispunt bevinden. Met zijn 
Europees standpunt gaat het Vlaams Belang andermaal voorop 
en spreekt het waar anderen zwijgen: “Wij houden van Europa 
en net daarom verzetten we ons tegen een Europese superstaat 
die Europa om zeep helpt.” Het gaat op 25 mei over vrijheid: “de 
vrijheid met name om opnieuw zelf te beslissen over onze eigen 
grenzen, onze eigen centen en onze eigen toekomst. ”

Klaas Slootmans
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‘vlexIt’?
Het februarinummer van onze 
tweemaandelijkse Financieel-
Economische Commentaren 
(FEC) spreekt boekdelen: het 
door België en de Europese Unie 
koste wat het kost in stand hou-
den van de huidige euroconstruc-
tie, kost de Vlaamse belastingbe-
taler alleen maar geld, veel geld.

In een vorig magazine hadden we 
het over het zogenaamde ‘NExit’-
rapport van Geert Wilders van 
de Partij Voor de Vrijheid (PVV). 
Het onafhankelijke en gerenom-
meerde Brits onderzoeksbureau 
‘Capital Economics’ heeft immers 
berekend dat een NExit - een ‘exit’ 
van Nederland uit de EU en uit de 
euro en dus een terugkeer naar de 
gulden - voor elk Nederlands huis-
houden maar liefst 7100 tot 9800 
euro per jaar oplevert.

EURO- EN BANKENCRISIS

De eurocrisis is een gevolg van 
onder andere de invoering van de 
euro zélf. Het blijven aanmodderen 
met die politieke eenheidsmunt 
kost dan ook bakken geld aan de 
Noord-Europese belastingbetaler, 
onder wie de Vlaming. In de FEC 
werd uitgerekend hoeveel deze fac-
tuur na vijf jaar reeds bedraagt. Na 
een uitgebreide analyse van alle 
EU-noodfondsen, -noodhulp, -fi-
nancieringsprogramma’s, -leenfaci-
liteiten en andere financiële con-
structies van de EU, is het resultaat 
keihard: op dit moment bedraagt 
het Belgische risico als gevolg van 
het in stand houden van de ne-
faste euroconstructie maar liefst 
23,7 miljard euro. De maximale 
Belgische financiële blootstelling 
is echter minstens 66 miljard euro. 
Vlaanderen draait dus via België 
mee op voor de mislukte euro.

De eurocrisis is onlosmakelijk ver-
bonden met de bankencrisis. De 
kostprijs van de bankencrisis heb-

ben we geraamd in de FEC van 
december 2013. Inclusief de finan-
cieringskost (rente op de stijgende 
schuld) is de Belgische kost voor de 
bankencrisis 32,32 miljard. Boven-
dien waarborgt de Belgische staat 
nog bepaalde risico’s (zoals gestruc-
tureerde kredieten) bij verschil-
lende financiële instellingen ten 
belope van 67,2 miljard euro. Dat 
brengt het totale Belgische risico 
bij de financiële sector op 99,52 
miljard euro.

GRONDIG ONDERZOEK

Als we rekening houden met de 
staatswaarborgen voor de banken 
en het potentiële maximale ri-
sico in de financiële hulp van de 
EU, komt de teller dus in totaal 
op 165,581 miljard euro. België 
garandeert met andere woorden 
ongeveer 44 procent van het BBP 
om de financiële sector en de een-
heidsmunt van de EU overeind te 
houden. Waarop wacht de Vlaam-
se regering om een grondig onder-
zoek te doen naar de economische 
gevolgen van een ‘VLexit’ voor 
Vlaanderen? Er is immers geen re-
den om aan te nemen dat het resul-
taat van een ‘VLexit’ fundamenteel 
anders zou zijn dan dat van een 
‘NExit’. Een ‘VLexit’ kan dus vele 
duizenden euro’s winst per Vlaams 
huishouden per jaar opleveren.

CONCLUSIE

Naast de Vlaams-Waalse miljar-
dentransfers zijn ook de Vlaams-
Zuid-Europese transfers - een veel-
voud van de Vlaams-Waalse - een 
enorme bedreiging voor de sociaal-
economische toekomst van Vlaan-
deren. De Vlaming is niet alleen de 
financiële melkkoe van Wallonië, 
maar ook van Zuid-Europa. Met 
haar euro als politieke eenheids-
munt, is de Europese Unie een 
Belgische transferunie in het groot. 
Een ‘VLexit’, een Vlaamse uitstap 
uit zowel België als de EU-super-
staat in wording, moet kaderen in 
een algehele ontmanteling van de 
EU en de euro. Aldus wordt de 
huidige evolutie naar een ‘Verenig-
de Staten van Europa’ afgebroken 
en kan er opnieuw een vrij Eu-
ropa van vrijwillige economische 
samenwerking ontstaan, zoals dat 
het geval was voor het Verdrag van 
Maastricht in 1992. Een Noord-
Europese munt met sterke Europe-
se landen - een zogenaamde ‘neuro’ 
- behoort dan tot de mogelijkhe-
den, maar daar kan alleen een on-
afhankelijke Vlaamse staat deel van 
uitmaken. Onder het Belgische juk 
gaat Vlaanderen Zuid-Europese 
toestanden tegemoet.

Sam van Rooy
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Het Vlaams Belang zal nog een hele 
tijd nodig zijn in de politiek”

Jong en gedreven. Leerde het 
klappen van de zweep als voor-
zitter van de Nationalistische 
Studentenvereniging (NSV). 
Gepokt en gemazeld in het 
Vlaams Belang. Het gezicht van 
de ‘V-generatie’ die zorgt voor 

een frisse wind in de partij. Tom van Grieken is 
klaar voor de strijd. Wij leggen hem het vuur aan 
de schenen. 

U bent intussen twee jaar voorzitter van de 
Vlaams Belang Jongeren. Hoe kijkt u terug op die 
periode. Bent u tevreden? 

Ik ben héél tevreden. We hebben iets gerealiseerd in 
zeer korte tijd. We hebben er dynamiek in gebracht. 
We hebben het professioneler aangepakt. We heb-
ben managementtechnieken ingevoerd binnen onze 
eigen organisatie en doelstellingen uitgetekend. Er is 
nu een heel duidelijk visie ontwikkeld. Het zit goed. 

Het valt er aan te zien dat u uit de reclamewereld 
komt. Jullie hebben een ‘Swot’-analyse gemaakt. 
Wat zijn de troeven van VBJ? 

Een van de troeven is dat wij als Vlaams Belang 
Jongeren in de eerste plaats Vlaams Belangers zijn. 
Andere jongerenorganisaties hebben aparte stand-
punten, die hebben wij  niet. Wij zijn heel duidelijk: 
wij zijn de jongeren van het Vlaams Belang. De hy-
pocrisie die de jongerenafdelingen van andere par-
tijen typeert, daar kan ik maar weinig begrip voor 
opbrengen. Want als het verkiezingen zijn, gaan ze 
wel op een lijst van hun moederpartij staan. Twee: als 
jongerenorganisatie van het Vlaams Belang dragen 
wij de standpunten van het Vlaams Belang uit. Maar 
we leggen wel onze eigen accenten. 

Is het de taak van een jongerenvoorzitter om te-
gen de schenen te schoppen?

Het is de taak van álle jongeren om tegen de schenen 
te stampen! Maar je moet ook niet tegen de schenen 

VBM-april 2014.indd   16 26/03/14   13:43



17

vijf jaar lang zullen verdedigen. Andere partijen wis-
selen van standpunt of koers, zoals je wisselt van jas of 
onderbroek. Maar de essentie van democratie is dat 

je stemt voor mensen die hun 
standpunt met passie vertolken 
en verdedigen in het parlement 
en die dat ook vijf jaar doen. 

Op welke thema’s wil u zich 
toeleggen en profileren?

Sta me toe daar, in alle beschei-
denheid, geen zware uitspraken 
over te doen. Ik heb een zwak 
voor media. Maar, zoals ik al 
zei, ik ben een teamspeler. Er 
zullen binnen de fractie wel af-
spraken gemaakt worden over 

wie wat best doet in het parlement en in welke com-
missie. 

U hebt ooit gezegd: ‘onze thema’s blijven actueel’. 
Waarom is een deel van ons electoraat dan overge-
stoken naar de N-VA?

Daar zijn heel wat redenen voor. Die analyse hebben 
we twee jaar geleden gemaakt en we moeten daar niet 
te veel op terugkomen. Dat is iets van het verleden. 
We moeten vandaag vooruit kijken. Ik denk dat we 
samen aan de kar moeten trekken, dat de jonge en de 
iets minder jonge generatie het samen moeten doen. 
Er is dus geen sprake van een generatieconflict. Onze 
tegenstanders en de media zien daar dan onmiddel-
lijk ruzie in, maar zelf heb ik dat in het partijbestuur 
nooit zo ervaren. De meningen mogen al eens bot-
sen, bij voorkeur binnenkamers. Maar op het einde 
van de rit, moeten we samen aan de kar trekken van 
ons geliefd Vlaams Belang. 

Gerolf Annemans beloofde bij zijn aantreden als 
voorzitter werk te maken van de verjonging en 
vernieuwing van de partij. Volgens de media is het 
resultaat mager. Bent u het daar mee eens of bent 
u tevreden?

stampen om te stampen. We hebben in het verleden 
wel eens met onze vuist op tafel geslagen, maar we 
hebben daarbij altijd het algemene partijbelang voor 
ogen gehouden. 

Rebelse jongeren en jon-
gerenvoorzitters - zeker 
bij de traditionele par-
tijen - hebben de neiging 
om snel braaf in de pas 
te lopen van het partij-
establishment eens ze in 
het parlementaire pluche 
zijn beland. We nemen 
aan dat dit niet uw am-
bitie is?

Nee. Ik ben wel van plan 
om een teamspeler te zijn. Ik zetel nu al twee legisla-
turen in de gemeenteraad in Mortsel. Ook daar ben 
ik een teamspeler. Als ik zie hoe het er in andere par-
tijen aan toe gaat, met al die egotrippers… Dat is geen 
coherent geheel. Ik draai al 11 jaar mee in de partij, 
maar bij ons is dat toch anders. Ooit heeft iemand 
mij gezegd: ‘Vlaams Blokkers zijn moeilijke mensen.’ 
En dat klopt wel. Vlaams Blokkers zijn moeilijke maar 
ook sterke karakters. Maar als al die neuzen in dezelfde 
richting staan, zijn wij een onverslaanbare falanx. Ik 
denk dat we terug grip hebben op de zaak en dat we in 
de toekomst alleen maar kunnen winnen. 

Na de verkiezingen trekt u wellicht naar het 
Vlaams Parlement…

Als de kiezer dat wil. 

Wat gaat u daar doen? Wat mogen we van u ver-
wachten?

Ik ga daar consequent onze standpunten verdedigen. 
Dezelfde standpunten die we innamen vóór de verkie-
zingen. Dat is het grote verschil met andere politieke 
partijen: ‘What you see is what you get!’ Onze kiezers 
mogen er op vertrouwen dat we onze standpunten 

“ Als alle neuzen 
in dezelfde 

richting staan, 
zijn wij een onver-
slaanbare falanx.”

Het Vlaams Belang zal nog een hele 
tijd nodig zijn in de politiek”
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Of ik tevreden ben, doet er eigenlijk niet toe. We zul-
len wel zien of de kiezer tevreden is. Lijstvorming is 
een onderdeel van het politiek spel, een lastig onder-
deel. Maar ik denk dat we het goed gedaan hebben, 
dat we een goede mix hebben gevonden tussen erva-
ring en verjonging. In de ene provincie al wat beter 
dan in de andere. Maar de lijstvorming ligt nu achter 
ons. Ik wil de straat op, ik wil de boer op met ons 
programma. We gaan mensen overtuigen, op mark-
ten, op schooldebatten. We gaan de partij terug op 
de kaart zetten.

“We geven de sleutels van de Ferrari graag af, 
maar dan liefst aan chauffeurs met een rijbewijs”, 
zei Filip Dewinter twee jaar geleden op een VBJ-
congres. U kaatste de bal dit jaar terug met de me-
dedeling dat je “een GPS hebt geïnstalleerd in de 
oldtimer omdat de stafkaarten in het handschoe-
nenbakje niet meer van deze tijd waren…”

Ja, ik wou daar ludiek op inspelen, na twee jaar hard 
werken met en binnen VBJ. En dus heb ik mijn ‘L’ 
(van leerling-autobestuurder) 
ingeleverd. We hebben de 
voorbije jaren heel hard geoe-
fend, en ik denk dat we intus-
sen ook het bewijs konden le-
veren van wat we in onze mars 
hebben. Voor ons theoretisch 
examen zijn we volgens mij 
wel geslaagd. En dus kijk ik 
uit naar ons praktijkexamen 
op 25 mei. 

Je trekt nu in heel Vlaande-
ren de hort op met de zoge-
naamde V-generatie. Is die 
generatie klaar om het stuur 
over te nemen?

Ik denk dat die generatie in elk geval klaar is om mee 
aan die kar te komen trekken. Nogmaals, ik draai nu 
11 jaar mee in de partij en ik zie mensen die er van 
het begin bij waren en die al 30 jaar vooraan op de 
barricaden staan. Wij hebben heel veel respect voor 
Gerolf Annemans en Filip Dewinter en wij staan 
schouder aan schouder, want we moeten het sámen 
doen. 

Hoe is de respons op jullie ‘Ronde’ en de ‘V-gene-
ratie’?

Heel goed. We hebben een heel kritisch publiek en 
je merkt dat sommigen denken: ‘Wat komen die 
snotneuzen hier doen’. Maar achteraf zijn ze heel en-
thousiast. Ze merken dat die jongeren maar één be-
lang voor ogen hebben, en dat is het belang van het 
Vlaams Belang. Het belang van Vlaanderen. 

U houdt wel van een kleine provocatie op tijd en 
stond. Zo riep u de media op om het woord ‘jon-
geren’ te schrappen. En dat als voorzitter van de 
jongerenafdeling van een partij. Dat moet u toch 
eens uitleggen…

Kijk, ik erger me mateloos aan het misbruik van dat 
woord ‘jongeren’ in de media. Als je een krant open-
slaat of de televisie opzet, hoor je vaak ‘jongeren ma-
ken amok’ of ‘jongeren spelen kat-en-muisspel met 
de politie’ (in Houthalen bijvoorbeeld). Is er iemand 
die gelooft dat het Jan en Mieke zijn van om de hoek? 
Nee toch. De mensen weten dat het dan doorgaans 
om allochtonen gaat. Om tuig. Je hebt bij die alloch-
tonen ook goede mensen, maar dat soort relschop-
pers, dat is toch gewoon tuig. Noem die dingen toch 
gewoon bij naam. De media verdoezelen niet alleen 
de feiten, maar ze brengen ook ‘jongeren’ in diskre-
diet die met dat soort zaken niks te maken hebben. 
Ik ben zelf een jongere, maar ik voel me niet verwant 
met de ‘jongeren’ die zo in de media komen.

Recino Van Lommel en Dirk 
Verhaert, jonge leden van het 
partijbestuur, gaven in een 
gesprek met Vlaams Belang 
Magazine toe dat het Vlaams 
Belang met een imago- of per-
ceptieprobleem kampt. Bent u 
het daar mee eens?

Ik kom zelf uit de reclamewe-
reld en besef maar al te goed dat 
perceptie de realiteit is. Daar 
kan je zeer weinig aan doen. Het 
is niet evident om een percep-
tie bij te sturen omdat er vaak 
heel wat externe factoren in het 

spel zijn. Ik vind ook dat we onze tegenstanders geen 
munitie moeten geven om op ons te schieten. Maar 
dat mag ons ook niet verlammen. We zijn heel goed 
in dingen op de agenda plaatsen, om problemen aan 
te kaarten. En dat moeten we ook blijven doen. We 
moeten ons vooral niet bang laten maken door de 
vraag wat anderen eventueel zouden kunnen denken. 
Zo zijn we niet groot geworden en zo gaan we ook 
niet terug groot worden. We moeten authentiek blij-
ven en doen wat we moeten doen. Hier en daar kun-
nen we misschien wat schaven aan de vorm, maar we 
moeten ons niet laten leiden door wat de media of 
onze tegenstanders daar van vinden. 

U zei ooit “persoonlijk voel ik weinig voor dat 
‘islam-bashen’ en breek me de bek niet open over 
het te pas en te onpas innemen van buitenlandse 
standpunten.” Denkt u er vandaag nog zo over?

“ Wij zetten de 
bakens uit. Wij 
jagen de andere 

partijen op.”
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sinds maart 2012

Lid van het Partijbestuur sinds 2012

Ik heb dat destijds gezegd als NSV-voorzitter en 
ik sta nog altijd achter die uitspraak. De prioriteit 
van het Vlaams Belang moet bij ons volk liggen, bij 
Vlaanderen. 

U kan toch niet ontkennen dat de islam een rem is 
op integratie en een bedreiging voor onze demo-
cratie en Westerse beschaving?

Nee, en ik zal dat ook nooit ontkennen. Maar ik 
ben geen theoloog en vind dat we ons niet moeten 
verliezen in theologische discussies. Ben ik tegen 
het opdringen van halal-voedsel? Tegen de opmars 
van islamitische hoofddoeken? Tegen gescheiden 
zwemuurtjes voor moslimvrouwen? Nogal wiedes. 
Maar dan hebben we het over islamisering. Over het 
in vraag stellen van onze democratie, de gelijkwaar-
digheid van man en vrouw, de scheiding van kerk en 
staat. Islamisering is volgens mij onderdeel van een 
veel groter probleem en dat is de massa-immigratie 
zoals we die vandaag kennen en die we absoluut 
moeten stoppen. 

Dat veel Vlaamsgezinde jongeren vandaag onder-
dak zoeken bij de N-VA moet u als gewezen NSV-
voorzitter pijn doen…

Ja, maar als dat hun vrije keuze is, moeten we die 
respecteren. Ik kan alleen maar proberen die jonge-
ren ervan te overtuigen dat de N-VA niet de oplos-
singen biedt die we nodig hebben. Niet op het vlak 
van Vlaamse onafhankelijkheid en ook niet op het 
vlak van veiligheid en de instroom van vreemdelin-
gen. Volgens mij zijn dat de twee grootste problemen 
van de toekomst. 

Wat is uw boodschap aan al die jongeren?

Onze boodschap is dat het Vlaams Belang een duide-
lijke, rechtlijnige en betrouwbare partij is. Wij zetten 
de bakens uit. Wij jagen de andere partijen op. Als 
Vlaamse onafhankelijkheid vandaag bespreekbaar is 
geworden, is dat in de eerste plaats de verdienste van 
het Vlaams Blok en later het Vlaams Belang. Als vei-
ligheid nu op de politieke agenda staat, is dat onze 
verdienste. Als zowat iedereen nu erkent dat de in-
tegratie van grote groepen allochtonen is mislukt en 
dat we paal en perk moeten stellen aan de import 
van nieuwe vreemdelingen en nog meer problemen, 
is dat onze verdienste. Het Vlaams Belang was dus 
nodig en zal nog een hele tijd nodig zijn in de poli-
tiek. 

Waar kan of moet het Vlaams Belang zich onder-
scheiden van de N-VA? Wat zijn onze troeven? 

Het grote onderscheid met de N-VA is natuurlijk 
dat we niet meer geloven in een Belgische oplossing, 

zelfs al noem je dat confederalisme. Daarnaast zijn 
de N-VA en al die andere partijen ook machtspar-
tijen. Het verkrijgen én behouden van de macht is 
hun hoogste prioriteit. Wij zijn een ideologische 
partij en wij hebben andere prioriteiten. Voor ons 
gaat het niet om de macht maar om onze identiteit, 
onze grenzen, onze soevereiniteit. Wie dat belangrijk 
vindt, komt vanzelf uit bij het Vlaams Belang. 

Wat verwacht u van de verkiezingen van 25 mei? 
Wanneer bent u een tevreden man?

Ik zal tevreden zijn als het Vlaams Belang kan stand-
houden en indien mogelijk weer groeit. Maar ik ben 
in elk geval hoopvol. Hou het Vlaams Belang maar 
in de gaten. Wij zouden wel eens voor de verrassing 
kunnen zorgen op 25 mei!  
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WILLEN WE EEN 
SOCIAAL, 

ECONOMISCH EN 
INTERCULTUREEL 

DRAMA 
VERMIJDEN, 

DAN DIENT HET 
BELEID RADICAAL 
TE VERANDEREN.  

Brusselse camPagne: hoge Inzet

Nergens anders in Vlaande-
ren worden de thema’s van het 
Vlaams Belang zo acuut beleefd 
als in Brussel. 

Immigratie, onveiligheid, Vlaams-
onvriendelijkheid en bestuurlijke 
chaos zijn troef in onze hoofdstad, 
zonder te spreken over de bijzon-
dere rol die de Europese Unie er 
speelt. De inzet voor de verkiezin-
gen van 25 mei 2014 is in Brussel 
nog meer dan elders in Vlaanderen 
dan ook bijzonder hoog.

CONCENTRAAT VAN 
BELGIË

België staat aan de wereldtop op 
vlak van overheidsbeslag en dit 
land is en blijft de kampioen van 
de belastingdruk. Nergens in de 
Europese Unie wordt arbeid zo 
zwaar belast als hier. Brussel incar-
neert dit beleid. Brussel is de stad 
van de dualiteit en daarenboven 
ook nog eens de stad van de su-
perlatieven. De armste gemeenten 
van dit land bevinden zich in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
terwijl de geproduceerde rijkdom 
er de rijkste regio van dit land van 
maakt. Het bruto binnenlands 
product ligt per inwoner 2,4 maal 
hoger dan het Europees gemid-
delde waarmee Brussel echter op 

de derde plaats prijkt van de rijk-
ste regio’s van Europa. Een op vier 
Brusselaars moet zien rond te ko-
men met een inkomen onder de 
armoedegrens. Brussel is tevens de 
tweede congresstad ter wereld en 
de eerste in Europa. Brussel is ook 
wereldkampioen op vlak van ver-
keersopstoppingen: in geen enkele 
stad ter wereld sta je zo vaak in de 
file. 

IMMIGRATIE-INVASIE

Ook op vlak van immigratie over-
treffen we alles. Het migratiepro-
bleem is geen specifiek Brussels 
probleem, maar het probleem is 
nergens zo groot. Geen enkele 
hoofdstad heeft zo een immense 
bevolkingsomwenteling meege-
maakt op zo een korte periode als 
Brussel. Van bij het ontstaan van 
België tot 1963 was zowat 7 pro-
cent van de Brusselse bevolking 
van vreemde afkomst. Tussen 1963 
en 2008 is dat aantal gestegen naar 
67,9 procent. Van 7 procent naar 
bijna 68 procent op 45 jaar tijd. 
Kenmerkend is dat het bevolkings-
aantal zelf tussen 1963 en 2008 
zowat ongewijzigd bleef: een klein 
miljoen inwoners. Willen we een 
sociaal, economisch en intercul-
tureel drama vermijden, dan dient 
het beleid radicaal te veranderen.  

FRONT VORMEN

De Brusselse campagne wordt in-
gezet met de slagzin: ‘Front Vor-
men’. We moeten hoofd bieden 
aan al de Brusselse narigheid en 
front vormen om een aanvang van 
radicale ommekeer te kunnen ver-
wezenlijken. Onze hoofdstad ver-
dient beter. Onze hoofdstad ver-
dient het om terug een aangename, 
leefbare en bruisende stad te wor-
den waar men zich geen vreemde 
voelt in eigen land. De standpun-
ten van het Vlaams Belang zullen 
niet alleen via huis-aan-huisbladen 

gepubliceerd worden maar we zul-
len ons meer dan ooit tot de Brus-
selse kiezer richten via een geperso-
naliseerde mailing. 

STEUN VAN MARINE 
LE PEN

Op donderdag 3 april riep Ma-
rine Le Pen, voorzitster van het 
Front National, tijdens een Brus-
selse Vlaams Belang-meeting in het 
Vaudevilletheater in het centrum 
van de stad alle Brusselaars, zowel 
Franstaligen als Nederlandstaligen, 
op om voor de verkiezingen van 
25 mei 2014 hun stem uit te bren-
gen voor de lijsten van het Vlaams 
Belang. Na Geert Wilders is dit 
de tweede Europese politicus van 
formaat die openlijk een oproep 
doet om voor het Vlaams Belang 
te kiezen. Enigszins normaal, want 
voor een ommekeer in Brussel, 
Vlaanderen én Europa dienen we 
een groot front te vormen. Wordt 
ongetwijfeld vervolgd.

Frédéric Erens
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Ja, voor vlaanderen!
“De Catalanen zeggen: SI! De 
Schotten zeggen YES. De Zuid-
Tirolers zeggen IATZ! En wat zeg-
gen wij voor Vlaanderen? JA! Wat 
zeggen wij voor Vlaamse onafhan-
kelijkheid?! JAAA!”

Met deze woorden beëindigde Bart 
De Valck, voorzitter van de partij-
politiek neutrale Vlaamse Volksbe-
weging VVB, zijn tussenkomst op 
het 77ste Vlaams Nationaal Zang-
feest te Antwerpen. Het jaarlijkse 
zangfeest is niet alleen een namid-
dag waar volksliederen worden ge-
zongen en plaats is voor het frisse 
hedendaagse Nederlandstalige lied, 
maar is ook een middag waar bakens 
worden uitgezet voor de Vlaamse 
onafhankelijkheidsbeweging. 

Het motto van het zangfeest ‘JA, 
voor Vlaanderen’ werd overgeno-
men van de VVB-campagne die 
Vlamingen op 25 mei wil doen 
kiezen voor zogenaamde V-politi-
ci, politici voorstander van meer  
Vlaanderen. Er werd ook aandacht 
gevraagd voor de manifestatie die 
op 30 maart  plaatsvond in Brus-
sel voor het zelfbeschikkingsrecht 
van de volkeren binnen de EU-
lidstaten. 

De dynamische VVB-voorzitter 
legde de klemtonen waar ze moe-
ten liggen. Op onafhankelijkheid 
en een wervende stijl die nieuwe 
doelgroepen moet aanspreken. Hij 
had ook een woord van dank over 

voor de inspanningen van Vlaams 
Belang-fractievoorzitster Barbara 
Pas. Zij had in het federaal Par-
lement van de minister van Bin-
nenlandse Zaken de verzekering 
afgedwongen dat het Brusselse 
stadsbestuur,  dat al maanden treu-
zelde, de toestemming  voor de 
manifestatie van 30 maart niet kon 
weigeren. Het Vlaams Belang deed 
wat moest!

JA VOOR ONAFHANKE-
LIJKHEID

Ook ANZ-voorzitter Erik Stoffelen 
deelde de analyse die het Vlaams 
Belang al jaren voorstaat:  geen 
staatshervormingen meer, staats-
vorming is nu aan de orde! “Meer 
en meer mensen wachten op essen-
tiële sociaaleconomische hervor-
mingen die federaal geblokkeerd 
blijven. Velen zien samen met ons 
geen soelaas meer in een zoveelste 
bric-à-brac staatshervorming, maar 
staan open voor Vlaamse staatsvor-
ming. Vandaar ons positief motto 
JA, VOOR VLAANDEREN.”

Naast korte, duidelijke en werven-
de toespraken, blijft het program-
ma van een succesvol zangfeest na-
tuurlijk steunen op de geestdriftige 
samenzang van de massa. Maar de 
Elegasten met hun eerbetoon aan 
de afgelopen jaar overleden Miel 
Cools en hun Brussellied waren 
toch ook sterke smaakmakers. Drie 
jeugdmuziekkapellen, van Chiro, 

KSA en VNJ brachten elk een 
schitterend stuk kippenvelmuziek! 
Ook was er aandacht voor de start 
van de herdenking van 100 jaar 
Wereldoorlog 14-18. 

DE ONAFHANKELIJK-
HEIDSPARTIJ

Voorzitter Gerolf Annemans, om-
ringd door heel wat parlementsle-
den en jonge kandidaten en VBJ-
voorzitter Tom Van Grieken met 
zijn collega’s van de V-generatie, 
waren heel begeesterd door de dui-
delijke taal en de frisse wind die 
door dit zangfeest waaide. Ook 
ANZ-erevoorzitter Bruno Valke-
niers en VVB-erevoorzitter Rita 
De Bont, die naast Annemans 
het gebeuren volgden en uit volle 
borst meezongen, konden het ze-
ker smaken. 

Net zoals de Vlaamse onafhanke-
lijkheidsbeweging ondubbelzin-
nig oproept voor een ”JA voor 
onafhankelijkheid” zal het Vlaams 
Belang de partijpolitieke vertolker 
bij uitstek blijven van het onaf-
hankelijkheidsstreven. Het Vlaams 
Belang  is en blijft in deze rol on-
misbaar! 
Op 25 mei kiest de onafhanke-
lijkheidsbeweging voor de on-
afhankelijkheidspartij! JA voor 
Vlaanderen! JA voor Vlaamse on-
afhankelijkheid! 

Joris De Vriendt
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BusregelIng 1 meI 2014

PLANCKENDAEL GEZINSDAG
Voor inschrijvingen (verplicht) kan u terecht bij onze provinciale en regionale secretarissen 

(iedere werkdag van 10 tot 18 uur)

PROVINCIE ANTWERPEN

REGIO ANTWERPEN
03 216 92 13
Secretariaat Van Maerlantstraat, 
10.15u.
Berchem kerk, 10.15u.

REGIO ANTWERPEN-ZUID 
03 216 92 13
Kontich Carpoolparking, 10.30u.

REGIO MECHELEN-LIER
015 41 18 48
Lier Carrefour, 10.00u.
Heist-op-den-Berg station, 
10.30u.

REGIO VOORKEMPEN
03 658 67 37
Kalmthout heide NMBS-station, 
10.15u.
Brasschaat kerk, 10.30u.
Schoten Carrefour thv 
Pizzahut 10.45u.

REGIO KEMPEN 
014 41 34 72
Turnhout station, 9.30u.
Carpoolparking Herentals – uitrit 
20 Grobbendonk, 10.15u.

PROVINCIE 
WEST-VLAANDEREN

PROVINCIAAL 
SECRETARIAAT 
051 33 60 30 
Poperinge Mysterie, 
Abeelseweg 68, 9.00u.
Ieper nieuwe Randparking 
Rijselsepoort, 9.15u. 
Kortrijk Carpoolparking 
(Cowboy Henk) 
Oudenaardsesteenweg, 9.45u.

Roeselare Kop van de Vaart 
(Kaaistraat), 9.10u.
Izegem Prov. Secretariaat 
Kachtemsplein 5, 9.20u.
Nieuwpoort Vismijn, 9.00u.
Oostende busparking 
aan de visserijschool Mercatorlaan, 
9.30u.
Blankenberge 
voorkant Stadhuis, 9.00u.
Brugge Magdalenaparking 
St-Andries, 9.30u.

PROVINCIE 
OOST-VLAANDEREN

REGIO DENDERMONDE
ST.-NIKLAAS 
03 777 08 01
Sint-Niklaas bij parking Syntra, 
9.45u.
Dendermonde De Bruynkaai, 
10.00u.

REGIO 
AALST- OUDENAARDE 
053 77 55 07
Ninove Stationsplein, 9.50u. 
Aalst Café Apostelken, 10.10u.

REGIO GENT
09 234 27 72
Hansbeke station, 9.20u.
Bachte Maria-Leerne rondpunt 
Leernsesteenweg/Damstraat, 
9.40u.
Gent carpoolparking Land van 
Rodelaan, 10.00u.
Eeklo station, 9.30u.
Lovendegem kruispunt NP-kort 
Eindeken, 9.45u.
Gent hoek Leopold II-laan/
Charles de Kerchovenlaan 
(parkingstrook), 10.00u.

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIAAL 
SECRETARIAAT 
011 23 33 49
Bilzen GB (afrit 31), 9.50u.
Kuringen parking Carrefour, 
10.10u.
Beringen/Paal carpoolparking Paal, 
10.30u.

PROVINCIE 
VLAAMS-BRABANT 
BRUSSEL

REGIO LEUVEN 
016 20 43 01
Bekkevoort carpoolparking 
E314/24, 9.20u.
Tienen Parking Carrefour, 9.45u.
Leuven Parking Bodart, 10.15u.

REGIO VILVOORDE 
02 253 38 27 
REGIO HALLE
02 582 91 75
Halle kerk Sint-Rochus, 9.00u.
Dilbeek parking Westrand, 9.20u.
Affligem E40 carpoolparking 
richting Brussel, 9.40u.
Grimbergen parking 
voetbalterrein, 10.10u.
Vilvoorde kerk Portaelsplein, 
10.30u.

REGIO BRUSSEL 19 
02 219 37 79
Brussel/Laken metrostation Heizel 
Keizerin Charlottelaan, 10.30u.
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“alsof een leger de stad In trekt.”

De illegale immigratie naar Eu-
ropa neemt ongeziene proporties 
aan. De Europese Commissie 
staat erbij en kijkt ernaar. 

De voorbije weken werden de Eu-
ropese grenzen meermaals - in de 
meest letterlijke betekenis van het 
woord - bestormd. Juna José Im-
broda, gouverneur van de Spaanse 
enclavestad Melilla, verklaarde (in 
het Duitse weekblad Der Spiegel) 
dat hij bij de aanblik van de bin-
nenstromende Afrikanen de indruk 
kreeg dat een leger de stad in trok. 
Hij voegde eraan toe dat “het zo 
echt niet verder kan en drastische 
beslissingen moeten worden geno-
men.” De man weet waarover hij 
spreekt, want wat zich de voorbije 
weken in en rond de Spaanse encla-
ve in Marokko afspeelde, is slechts 
een voorbode van wat nog komen 
gaat. Naar schatting wachten in 
Marokko en Mauritanië ondertus-
sen minstens 80.000 Afrikanen op 
de eerste, de beste gelegenheid om 
op hun beurt illegaal en zo nodig 
met gebruik van geweld het beloof-
de continent binnen te komen. 

TE LAND, TER ZEE 
EN IN DE LUCHT

Het gaat hier niet om een alleen-
staand feit. Ondertussen zwelt im-
mers ook de illegale immigratiegolf 

over zee verder aan en zetten steeds 
meer volgepakte schepen koers 
richting Europa. Zowel de herhaal-
de bestorming van de Spaanse en-
claves in Marokko als de toestroom 
over de Middellandse Zee bevesti-
gen het alarmerende bericht dat het 
Europees grensbewakingsagent-
schap Frontex eind februari de we-
reld instuurde en waaruit blijkt dat 
de illegale immigratie naar Europa 
- te land, ter zee en in de lucht - 
ongeziene proporties heeft aange-
nomen. Volgens Frontex werden 
aan de (zuidelijke) Europese gren-
zen in het derde kwartaal van 2013 
niet minder dan 42.628 illegale im-
migranten onderschept. Dat zijn er 
bijna dubbel zoveel als in dezelfde 
periode van het voorgaande jaar. 
Het Europees grensagentschap 
spreekt in dit verband letterlijk 
over een “dramatische stijging” en 
voegt eraan toe dat niets erop wijst 
dat daar op korte of middellange 
termijn verandering in zal komen. 

TOPJE VAN DE IJSBERG

Voor een goed begrip voegen we 
eraan toe dat de cijfers over het 
aantal onderschepte illegale immi-
granten slechts het topje van de ijs-
berg tonen. In een uitgelekte nota 
van Europol, Eurojust en Frontex 
werd het aantal immigranten dat 
jaarlijks illegaal de Europese Unie 

binnenkomt, vier jaar geleden 
reeds geschat op liefst 900.000. 
Afgaande op de recente noodkreet 
van Frontex is er weinig reden om 
aan te nemen dat het er ondertus-
sen minder zijn, wel integendeel. 

De Europese Commissie, die het 
de voorbije weken wellicht te druk 
had met haar heilige oorlog tegen 
de Zwitserse democratie, staat erbij 
en kijkt ernaar.

LE CAMP DES SAINTS

Zowel de beelden die ons de voor-
bije weken bereikten als het onver-
mogen - of de onwil - van de Eu-
ropese politiek klasse om het tij te 
keren, roepen onwillekeurig asso-
ciaties op met de visionaire roman 
‘Le camp des saints’ van Jean Ras-
pail. In deze visionaire roman (uit 
1973!) beschreef de Franse schrijver 
op beklemmende wijze hoe Euro-
pa door illegale immigratie wordt 
overrompeld en het Avondland - in 
naam van een verkeerd begrepen 
solidariteit - uiteindelijk zelfmoord 
pleegt. Veertig jaar later zijn we op 
het punt aanbeland dat de realiteit 
de fictie gevaarlijk dicht begint te 
benaderen. Of hoe een visioen stil-
aan werkelijkheid dreigt te wor-
den…

Dirk de Smedt

Het menselijk reservoir dat naar Europa wil, is welhaast onbeperkt. 
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hoe en wanneer kan Ik oP 25 meI 
BIJ volmacht stemmen?

Nog andere vragen in verband 
met de verkiezingswetgeving?

Neem contact op 
met onze Verkiezingscel:

Madouplein 8 bus 9, 1210 Brussel
verkiezingscel2014@vlaamsbelang.org

02/219.60.09

De wet voorziet dat de kiezer, in het geval hij/zij zelf niet kan 
gaan stemmen, in welbepaalde gevallen volmacht kan geven 
aan om het even welke andere kiezer. Er moet dus geen fami-
lieband zijn tussen beiden.

De wettelijk toegelaten redenen om bij volmacht te stemmen 
zijn dezelfde als bij de vorige parlementsverkiezingen en moeten 
steeds gestaafd zijn met een attest:

l Ziekte of gebrekkigheid (medisch attest)
l Beroeps- of dienstredenen (attest werkgever) 
l Indien men schipper, marktkramer of kermisreiziger is (at-

test burgemeester van de gemeente waar men ingeschreven 
is)

l Indien men in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert 
(attest van de instelling)

l Geloofsovertuiging (attest religieuze overheid)
l Studieredenen (attest van de studie-instelling)
l Vakantie in het buitenland (attest burgemeester). U krijgt 

dit attest pas nadat u in het gemeentehuis de nodige bewijs-
stukken (ticket, huurcontract, reisdocumenten, verklaring 
reisbureau, …) voorlegt. Indien men geen bewijs kan leve-
ren dan kan men ook een ‘verklaring op eer’ afleggen

De volmacht wordt gesteld op een formulier dat gratis verkrijg-
baar is bij het gemeentebestuur en ook samen met een begelei-
dende nota door de Vlaams Belang-verkiezingscel ter beschikking 
gesteld wordt (o.a. via www.vlaamsbelang.org of aan te vragen via 
contactgegevens onderaan).

De regel blijft wel dat men slechts één volmacht mag krijgen! 
Men kan dus geen volmachten ‘verzamelen’.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager zich aan 
te melden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten 
stemmen. De volmachtdrager dient in het bezit te zijn van het 
volmachtformulier, het bijhorende attest, de eigen oproepings-
brief en de eigen identiteitskaart. Niet verplicht maar wel aan-
gewezen is dat de volmachtdrager ook de oproepingsbrief van 
de volmachtgever meeneemt, al was het maar omdat daarop het 
juiste adres en nummer van het stembureau vermeld staat.

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmacht-
drager de tekst “heeft bij volmacht gestemd” aangebracht.
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de suBlIeme deserteurs

In de aandacht voor de 100ste 
verjaardag van de Eerste Wereld-
oorlog mag het waagstuk van de 
Vlaamsgezinde deserteurs niet 
onbelicht blijven. Voor de Vlaam-
se beweging was hun actie een 
daad van moed en zelfopoffering, 
een revolutionaire daad. Voor 
België was het landverraad…

In de nacht van 30 april op 1 mei 
1918 liepen de korporaals Jules 
Charpentier, Karel De Schaepdrij-
ver en Marcel Torreele, brancardier 
Vital Haesaert en de soldaat-vrij-
williger Bernard Coolen over naar 
de Duitse vijand. Vier nachten la-
ter staken ook brancardier Carlos 
Van Sante en soldaat Isidoor De 
Rocker de ondergelopen IJzervlak-
te over ten zuiden van Diksmuide. 
Naar analogie met Tsjechische en 
Slowaakse soldaten die in diezelfde 
Eerste Wereldoorlog deserteerden 
uit het Oostenrijks-Hongaarse le-
ger en die door de Franstalige pers 
bejubeld werden als ‘les deserteurs 
sublimes’, kregen de Vlaamse over-
lopers binnen de Vlaamse bewe-
ging nadien de eretitel ‘de sublie-
me deserteurs’. Maar wat bezielde 
Charpentier, De Schaepdrijver en 
hun kompanen?

FRONTBEWEGING

De Vlaamse deserteurs werden 
door de clandestiene Frontbewe-
ging uitgestuurd om in bezet Bel-
gië contact te zoeken met voor-
aanstaande figuren uit de Vlaamse 
beweging en de zogenaamde Raad 
van Vlaanderen. Ze moesten uit-
zoeken of de Frontbeweging en de 
activisten konden samenwerken 
en het verhaal vertellen over de 
pesterijen, de vernederingen en de 
sancties waaraan Vlaamse en zeker 
Vlaamsgezinde soldaten aan het 
front werden blootgesteld. Dat ge-
beurde al een eerste keer openlijk 
met de geruchtmakende “Open 
brief aan de koning der Belgen, 

Albert I” (11 juli 1917) waarin de 
Vlaamse grieven werden uiteenge-
zet. De situatie verbeterde er echter 
niet op en dus zou de Frontbewe-
ging snel radicaliseren. 

Aanvankelijk pleitten de Fron-
ters voor de oprichting van aparte 
Vlaamse en Waalse regimenten. 
Voor “een vrij Vlaanderen in een 
vrij België.” Maar sommigen 
droomden al luidop van meer, van 
echte onafhankelijkheid. “Indien 
Vlaanderen (door de Duitsers) 
onafhankelijk werd verklaard, zou-
den de Vlaamse soldaten ophou-
den met vechten en dit desnoods 
met een revolutie afdwingen. In 
het Belgische leger waren er ze-
ker 60.000 activisten, waarvan er 
50.000 radicaal Vlaamsgezind wa-
ren.” Met die woorden stelden de 
Vlaamse overlopers de zaken helaas 
wat rooskleuriger voor dan ze wa-
ren. Het lijdt weinig twijfel dat de 
Vlaams-nationalisten werden aan-
gemoedigd en geïnspireerd door de 
heldhaftige Paasopstand in Ierland 
(Dublin, 1916), maar een gewa-
pende opstand tegen België werd 
uiteindelijk onhaalbaar geacht en 

afgewezen. Op 22 december 1917 
riep de Raad van Vlaanderen dan 
toch eenzijdig - en zonder mede-
weten van de Duitsers - de Vlaam-
se onafhankelijkheid uit. Het was 
het orgelpunt van het activistische 
avontuur, maar de krijgskansen 
zouden snel keren. 

VERRAAD?

“Jongens, staat op, allen hand in 
hand, komt en redt Vlaanderen, 
uw Vaderland, uit de vuige klau-
wen van stiefmoeder België, die u 
genadeloos slacht op ’t bloedig al-
taar van den Yzer (…) terwijl ze u, 
haar zonen, niets anders geeft voor 
uw vergoten bloed dan meer ge-
vaar en meer verdrukking. Wilt gij 
Vlaanderen redden, redt u zelf, ver-
laat ’t slagveld, en komt uw Vlaam-
sche broeders vervoegen, zingend 
luidop: Vlaanderen groot, Havere 
(Le Havre, waar de gevluchte Bel-
gische regering onderdak had ge-
vonden) mors dood,” schreef Vital 
Haesaert in een pamflet. Op de 
vele meetings die in Vlaanderen 
werden georganiseerd, betoogde 
hij dat België geen vaderland meer 

De overlopers van mei 1918 (v.l.n.r.): achteraan Karel De Schaep-
drijver, Jules Charpentier, Carlos Van Sante en Lode Pryck; zittend 
Bernard Coolen, Vital Haesaert en Marcel Torreele.
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was voor de Vlamingen en dat het 
Belgische leger alleen maar vocht 
voor de belangen van Frankrijk en 
Engeland. “Het oproer smeult!”, 
klonk het in een activistische 
krant. “Onze jongens moeten niet 
verder strijden tegen zichzelf. Wie 
is onze vijand? Is het de Belgische 
regering niet, die ons bloed vroeg 
en ons recht ontkende? Wij kweten 
onze plicht, de regering niet. Wij 
zijn niet meer gebonden!” 

De Duitse inlichtingenoffi  cier 
Wilhelm Staehle, die de gevangen 
genomen overlopers aan een ver-
hoor onderwierp, zou later verkla-
ren dat er binnen de Frontbewe-
ging een radicale fractie bestond 
die voor de Vlaamse kwestie geen 
oplossing meer zag binnen het be-
staande Belgische politieke bestel 
en daarom steun zocht bij de Duit-
se bezetter om de zelfstandigheid 
van Vlaanderen vast te leggen in 
een vredesverdrag. Volgens Staehle 
legden zij de beschuldigingen van 
‘landverraad’ gewoon naast zich 
neer. 

ACTIVISME

De Duitsers voelden wel sympathie 
voor de Vlaamse eisen en het ‘Ger-
maanse broedervolk’. Het resultaat 
was de zogeheten ‘Flamenpolitik’ 
die aanstuurde op de bestuurlijke 
scheiding en leidde tot de reeds 
lang geëiste vernederlandsing van 
de Gentse universiteit. In januari 
1918 besloot de Duitse overheid 
om het Belgische front systema-
tisch te bewerken met affi  ches, 
brieven van krijgsgevangen of over-
gelopen Vlaamse soldaten en arti-
kels uit de activistische pers. Die 
werden met vliegtuigen, ballonnen 
en granaatwerpers over het Belgi-
sche front afgeworpen. Van Sante 
trachtte de Vlaamse soldaten en 
krijgsgevangenen te overtuigen dat 
de Belgische regering de Vlamin-
gen nooit hun rechten zou geven. 
Daarom verdedigde hij ook de ac-
tivisten die deze rechten met hulp 
van de Duitse bezetter hadden af-
gedwongen. Maar dat betekende 
niet dat zij zich zomaar voor de kar 

van de Duitse keizer lieten span-
nen: “Nee, onverduitscht, onver-
franscht is onze leuze. Vlaanderen 
vry is ons enige en hoogste doel!” 

De ontluikende Vlaamse rebellie 
aan het front was intussen ook niet 
onopgemerkt gebleven in Frans-
talig België. In sommige kranten 
klonk het dreigend dat het “na den 
Latijnschen zegepraal amen en uit 
zou zijn met de Vlaamsche bewe-
ging.” Vlamingenhater Fernand 
Neuray suggereerde in september 
1918 zelfs openlijk dat men van 
het Belgische (en geallieerde mili-
taire) off ensief best zou profi teren 
om zoveel mogelijk Vlamingen af 
te slachten om op die wijze het 
aantal Vlamingen en Walen in Bel-
gië in evenwicht te brengen… Het 
was een dreigende voorbode van de 
nederlaag. 

REPRESSIE

Het activisme eindigde met een 
sisser. De Duitse nederlaag en de 
wapenstilstand van 11 november 
1918 brachten geen rechtvaardige 
vrede en van het door de Ameri-
kaanse president Wilson bepleitte 
“zelfbeschikkingsrecht der volke-
ren” kwam niet veel in huis. Het 
wraakzuchtige Verdrag van Ver-
sailles zaaide - zoals bekend - de 
kiemen voor nog meer onheil en 
bloedvergieten.

De Vlaamse overlopers waren 
gevlucht naar het buitenland en 
konden zo uit handen blijven van 
de Belgische justitie. Op 24 april 
1922 sprak de krijgsraad, bij ver-
stek, de doodstraf met de kogel uit 

Uitgeverij ‘De Klaproos’ legt zich toe op de Eerste Wereldoorlog en de 
strijd aan het IJzerfront. Professor Jos Monballyu spitte de gerechtelijke 
dossiers van de overlopers uit en schreef zijn bevindingen neer in een 
lezenswaardig boek.

DESERTEURS 
VOOR DE VLAAMSE ZAAK
Prof. dr. Jos Monballyu
Info en bestellingen: Uitgeverij De Klaproos
Ezelstraat 79, 8000 Brugge, Tel. 050 34 97 59
info@klaproos.be of www.klaproos.be

voor Jules Charpentier, Karel De 
Schaepdrijver, Vital Haesaert en 
Carlos Van Sante. Een vonnis dat 
niet uitgevoerd kon worden, maar 
de Nederlandstalige universiteit 
van Gent werd meteen na de oor-
log weer opgedoekt.

BALANS

Dat iemand als Marc Reynebeau 
de Frontbeweging en de gebeur-
tenissen aan de IJzer vandaag 
minachtend afdoet als “de ont-
staansmythe van de Vlaamse be-
weging” ruikt niet alleen naar revi-
sionisme of negationisme, maar is 
ook een fl agrante miskenning van 
het schrijnende onrecht waarvan 
vele Vlamingen aan het front het 
slachtoff er waren. Voor iemand die 
zichzelf graag ‘progressief ’ noemt, 
is dat op zijn minst merkwaardig. 
Het is wellicht een zoveelste uiting 
van de in ‘intellectuele’ kringen 
welig gekoesterde zelfhaat of oiko-
fobie. 

De Frontbeweging en het Vlaamse 
activisme hebben niet tot Vlaamse 
autonomie geleid, maar de ‘sublie-
me deserteurs’ hebben wel de brug 
gelegd die uiteindelijk zou leiden 
tot een breed gedragen volksbewe-
ging. Een Vlaamse beweging die 
ook door de Tweede Wereldoor-
log en de daarop volgende repres-
sie werd teruggeslagen, maar die 
keer op keer weer opstaat en on-
houdbaar verder timmert aan die 
grote droom van een onafhankelijk 
Vlaanderen. Een droom die ooit 
realiteit zal worden. 

Ludo Leen 

Info en bestellingen: Uitgeverij De Klaproos
Ezelstraat 79, 8000 Brugge, Tel. 050 34 97 59
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A L G E M E N E 
DAKWERKEN

UW HUIS, MIJN ZORG

opstijgend vochtopstijgend vochtopstijgend vocht
kelderdichtingkelderdichtingkelderdichting

ventilatieventilatieventilatie

GRATIS OFFERTE
0800 62 136

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

Michel.Denolf@pandora.be

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

Abonneer op E-Magazine
Via E-Magazine - de elektronische 
nieuwsbrief van het Vlaams Belang - 
blijft u op de hoogte van de politieke 
actualiteit en de standpunten van het 
Vlaams Belang. 

U kan zich gratis abonneren door 
een bericht te sturen naar
pers@vlaamsbelang.org
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konInklIJke kommer en kwel
Door Nerdom

Zopas was de Japanse ambassadeur ten paleize op bezoek geweest en die had een bijzondere indruk nagelaten op de 
nieuwe koning. Niet alleen boog de oosterling bij het begroeten, maar hij bleef dat ook aanhoudend en steeds dieper 
buigend doen. De nieuwe koning had immers niet door dat één keer buigen voldoende was en dat de laagste in rang 
ook de diepste buiging maakt. Omdat hij dus telkens diep boog, bleef de ambassadeur alle moeite doen om de koning 
in het diep buigen te overtreff en. Gelukkig was er tijdig de kabinetschef om de koning bij de arm te nemen en hem en 
zijn gast naar het salon te begeleiden. Onderweg daar naartoe boog de koning nog enkele keren breed glimlachend, 
want dat vond hij wel leuk.

Daar gezeten, spraken zij tot elkaar en de nieuwe koning onderbrak herhaaldelijk de ambassadeur door over het judo 
te beginnen, een Japanse gevechtssport die hij ook in het leger beoefende. Ook karate, die andere Japanse gevechtssport, 
was hem niet onbekend en zeker door die keer dat hij met de blote hand twee bakstenen wilde splijten. Hij hield er 
een breuk in een middenhandsbeentje en een gipsverband aan over, waarmee ook zijn kortstondige karatecarrière ein-
digde. Hij vertelde het allemaal in geuren en kleuren, terwijl de gast bleef glimlachen en minzaam het hoofd buigen. 
Hoezeer deze ook probeerde om de Belgische koning bij de les te houden, het lukte hem niet. Toen een lakei het salon 
binnenkwam om de heren te vragen wat ze zouden willen drinken, sprong de koning op en haalde met een volwaardige 
‘sasae tsurikomi ashi’ de brave man onderuit. En dan nog eens met een spectaculaire ‘kata-guruma’. Ja, hij was het 
judo nog lang niet verleerd. De lakei maakte zich haastig uit de voeten, want de koning dreigde hem in een houdgreep 
te nemen… 

Toen de ambassadeur op ze- ker moment zich het begrip ‘zijne keizerlijke hoogheid’ liet ontvallen toen hij over zijn 
eigen staatshoofd sprak, keek de nieuwe koning op en staarde in de verte in de richting van het grote raam 
dat uitgaf op de tuin. “Aaaahhh, een keizer…,” zei hij met gloedvolle stemverheffi  ng. “Een keizer! Dat 
wil ik ook nog worden! Empereur des Belges!” Hij zag het helemaal zitten. 

Toen dan de lakei opnieuw 
een poging deed en even la-
ter een glas wijn en een glas 
fristi opdiende, vroeg de koning 
hoe het nu precies zat met het 
keizerlijke protocol bij het 
overhandigen van drinkgla-
zen. Want met Keizer Karel had dat 
destijds in Olen heel wat problemen 
opgeleverd… 

De ambassadeur kreunde zacht en 
maakte zich hals over kop uit de 
voeten, haastig buigend voor een 
versteende kabinetschef wiens wal-
len onder de glazige ogen dik 
stonden. 

Toen de ambassadeur op ze- ker moment zich het begrip ‘zijne keizerlijke hoogheid’ liet ontvallen toen hij over zijn 
eigen staatshoofd sprak, keek de nieuwe koning op en staarde in de verte in de richting van het grote raam 
dat uitgaf op de tuin. “Aaaahhh, een keizer…,” zei hij met gloedvolle stemverheffi  ng. “Een keizer! Dat 
wil ik ook nog worden! Empereur des Belges!” Hij zag het helemaal zitten. 

Toen dan de lakei opnieuw 
een poging deed en even la-
ter een glas wijn en een glas 
fristi opdiende, vroeg de koning 
hoe het nu precies zat met het 
keizerlijke protocol bij het 
overhandigen van drinkgla-
zen. Want met Keizer Karel had dat 
destijds in Olen heel wat problemen 

De ambassadeur kreunde zacht en 
maakte zich hals over kop uit de 
voeten, haastig buigend voor een 
versteende kabinetschef wiens wal-
len onder de glazige ogen dik 

VBM-april 2014.indd   29 26/03/14   13:43



30

VUL IN EN WIN.
ZWEEDSE PUZZEL

oPlossIng vorIge maand: 
WACHTPOST

stuur uw oPlossIng 
voor 17 aPrIl  

met vermeldIng van 
naam en adres 

naar 
vlaams Belang-redactIe 
• madouPleIn 8 Bus 9 • 

1210 Brussel of 
Puzzel@vlaamsBelang.org

C
onform

 de wetgeving van 8 decem
ber 1992 worden uw gegevens verwerkt om

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

 kunt ons steeds kosteloos 
laten weten dat u geen verder contact wenst. D

it kan per brief naar V
laam

s Belang, M
adouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02/209.23.19.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

een boekenbon van 
Uitgeverij Egmont

ter waarde van 12,50 euro

WINNAARS 
VORIGE MAAND:

Jan Wouters, Balen
Maria-Louisa Fock, Herzele

Roeland Vansteenkiste, Sleidinge
Rita Ceulemans, Aartselaar
Daniella Claes, Zonhoven
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activiteiten voor het meinummer dienen via uw 
regiosecretariaat doorgegeven te worden voor 17 aprilkalender

ZATERDAG 12 APRIL
NINOVE. Provinciale meeting met bal 
met G. D’haeseleer en G. Annemans in 
een grote tent op de terreinen van VK 
Ninove, Denderstr., Meerbeke om 19u. 
Inl.: G. D’haeseleer, 0495/48.36.97.

ZONDAG 13 APRIL
KAMPENHOUT. Ontbijtgesprek 
met P. Claeys in zaal Laerehof, Kam-
pelaarstr. 48 om 10u. Inl.: M. Fannes, 
02/253.38.27.
MALDEGEM. Etentje in CC Den 
Hoogen Pad, Adegemdorp 16B, Ade-
gem om 11.30u. Inl.: S. Dessein, 
050/70.07.56.
MERKSEM. Bormsherdenking. Eu-
charistieviering in de St-Franciscuskerk 
aan de Bredabaan om 11.30u. Plechtig-
heid aan het graf van dr. Borms op het 
oude kerkhof aan de Van Heybeeck-
straat om 12.30u. Na de plechtigheid 
is het Bormshuis te bezoeken tot 16u. 
Org.: Bormshuis. Inl.: B. Hulstaert, 
03/645.46.67.

ZATERDAG 19 APRIL
TERNAT. 2de kaas- en wijnavond in 
zaaltje De Waeterheeren, Gemeentehuis-
str. 1 van 18 tot 22u. Inl.: R. Vanden-
driessche, 0477/23.42.57.

ZONDAG 20 APRIL
MECHELEN. Paasreceptie met J. Pen-
ris in Regiosecr., Grote Markt 18 om 
11u. Inl.: F. Creyelman, 0495/24.42.09.

MAANDAG 21 APRIL
EKEREN. Paasbrunch met A. Van der-
meersch en F. Dewinter in zaal De Gees-
ten, Waterstr. om 11u. Inl.: C. Luyckx, 
0477/70.51.23.
HOBOKEN. Paasbrunch met J. Penris 
in zaal De Lelie, Kioskplaats om 11u. 
Inl.: M. Fitters, 0471/18.77.59.

VRIJDAG 25 APRIL
ANTWERPEN. Jan Penris kookt var-
kensvlees in Rodenbachsaus in OCJVM, 
Van Maerlantstr. 14 om 13u. Org.: OCJ-
VM. Inl.: A. Cleymans, 03/231.08.45.

ZATERDAG 26 APRIL
WILRIJK. 35 jaar Vlaams Belang Wil-
rijk met A. Van dermeersch, F. Dewinter, 
B. Valkeniers en T. Van Grieken in Bis-
tro4, Heidestr. om 18u. Inl.: L. Rouchet, 
0486/06.30.81.

ZONDAG 27 APRIL
ZEMST. Ontbijtgesprek met F. De-
winter in ‘d Oude School, Damstr. 
49, Weerde om 10u. Inl.: Regiosecr., 
02/253.38.27.
BRAKEL. Eetfestijn in zaal De Vier-
klaver, Groenstr. 1, Michelbeke van 
11.30 tot 14.30u. Inl.: V. Lenvain, 
0478/79.68.85.
KORTRIJK. Rondje Roodbruin: derde 
bezoek aan Brouwerij Bockor, Kwabrug-
str. 5, Bellegem om 13.45u. Org.: Seni-
orenforum Leie-Schelde. Inl.: D. Devol-
dere, 0471/23.49.35.

ZONDAG 4 MEI
OPWIJK. Ontbijtgesprek in St. Paulus-
zaal, Processiestr. om 10u. Inl.: A. Bruers, 
0471/49.60.14.

WOENSDAG 7 MEI
AALST. Verkiezingsmeeting in VB-
truck met G. Annemans, B. Pas en G. 
D’haeseleer op de Grote Markt van 19 
tot 22u. Inl.: S. Herman, 0495/89.70.18.

VRIJDAG 9 MEI
KORTRIJK. Prognose uitslag V-
partijen met K. Van Camp, hoofdre-
dacteur ‘t Pallieterke in buurthuis Mo-
lenheem, Izegemsestr. 205, Heule om 
20u. Inl.: J. Deweer, 0486/22.90.43. 

ZATERDAG 10 MEI
BRASSCHAAT. Nacht van ‘t Belang in 
Salons De Groene Jager, om 19.30u. Inl.: 
E. Samyn, 0478/99.01.08.

ZONDAG 11 MEI
SINT-KATELIJNE-WAVER. Asper-
gefestival in De Goede Herder, Goede 
Herderlaan om 12u. Org.: VB Mechelen. 
Inl.: F. Creyelman, 0495/24.42.09.
BRECHT. Stand op de jaarmarkt in het 
centrum, Kerklei, Sint-Job-in-’t-Goor 
van 10 tot 13u. Inl.: C. Van Akeleyen, 
0496/75.40.57.

VRIJDAG 16 MEI
MORTSEL. Verkiezingsbuffet met T. 
Van Grieken en R. De Bont in zaal ‘t 
Parkske, Edegemsestr. 26 om 18u. Inl.: J. 
Thomas, 0495/45.98.44.
REET. Algemene Quiz in Chalet Klei-
ne Paepedaelen, Kleine Paepedaelen-
laan 14b om 19.30u. Inl.: H. Verreyt, 
0496/53.31.38

ZATERDAG 17 MEI
TIELT-WINGE. Vlaamse eetdag in zaal 
‘t Jongensschool, Blerebergstr. 5, Tielt 
van 15.30 tot 21u. Inl.: R. Vranken, 
0476/90.69.57.

DINSDAG 20 MEI
STEKENE. Seniorennamiddag met B. 
Pas in OC Boudelo, Kasteelstr. 23, Sinaai 
van 14 tot 17u. Org.: Seniorenforum 
Dendermonde-Sint-Niklaas. Inl.: G. 
Geers, 0499/21.36.71.

ZATERDAG 24 MEI
MERKSEM. Familiedag op de terrei-
nen van de familie Neel, Laaglandlaan 
van 12 tot 18u. Org.: VB Koepel Ant-
werpen. Inl.: Regiosecr., 03/216.92.13.

ZATERDAG 14 JUNI
GOOIK. 2de spaghettifestijn Pajotten-
land met T. Van Grieken in zaal ‘t Vijfde 
Wiel, Kerkstr. 1, Oetingen van 12 tot 
22u. Org.: VB Markevallei. Inl.: D. Fon-
teyne, 0475/59.47.93.

ZATERDAG 21 JUNI
DUFFEL. Afdelingsetentje in taverne 
De Warande, Kapelstr. Inl.: F. Loos, 
0468/25.93.28.

ZONDAG 29 JUNI
LOVENDEGEM. Eetfestijn in Parochi-
aal Centrum, Kasteeldreef 75 van 11.30 
tot 16u. Org.: VB Lovendegem-Vinder-
houte. Inl.: G. Neirynck, 0475/55.67.88. 

ZATERDAG 5 JULI
LIER. Braai aan visput Moed en Geduld, 
Aarschotsestwg. Org.: VB Lier-Konings-
hooikt. Inl.: O. Peeters, 0485/16.26.15.
LEOPOLDSBURG. Barbecue in pa-
rochiezaal Heppen, Beringsestwg. 15, 
van 14 tot 20u. Org.: VB Leopoldsburg-
Heppen. Inl.: L. Coninx, 011/34.65.82.

ZATERDAG 12 JULI
DILBEEK. 11 juli-braai in JC Cas-
telhof, Molenstr. 102, St-Martens-
Bodegem van 11.30 tot 20u. Inl.: 
D. Van Lierde, 0485/69.31.66. 

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
NIJLEN. Mosselfeest in Gemeenschaps-
huis ‘t Dorp, Berlaarsestwg., Kessel. Inl.: 
I. Van Wunsel, 0495/61.46.62.
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GEZINSDAG
Planckendael, Mechelen

vanaf 10.00 uur • Gratis bussen 
verkiezingsstands, debat, eten & drinken, kinderanimatie, ...

14 uur Meeting
inkom 2 euro pp

(enkel voor leden en hun familie)
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