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uiderburen geven
het voorbeeld
Hoewel de media de Franse verkiezingsuitslag graag vertalen als een
nederlaag voor het Front National, blijkt uit de feiten het tegendeel.

“DE UITSLUITING
VAN DE FRANSE
NATIONALISTEN
MAG DAN AL
TRIOMFALISTISCH
WORDEN
ONTHAALD IN DE
SALONS VAN DE
POLITIEKE KLASSE,
ONDER HET
FRANSE VOLK IS ZIJ
DAT NIET.”

Zo verpulvert de partij met 6,8 miljoen kiezers alle records. Eén op drie
zuiderburen koos eind vorig jaar voor onze zusterpartij. Hiermee verdriedubbelt het FN haar regionale afgevaardigden. In de naoorlogse geschiedenis deed geen enkele nationalistische partij in West-Europa hen dat na.
Dat ondanks de publieke chantage, de diabolisering en de minachting
miljoenen kiezers die voor het FN kozen, toont aan dat de keuze voor
identiteit, veiligheid en sociale rechtvaardigheid en tegen massa-immigratie en Europese bemoeizucht, standpunten zijn die in steeds bredere lagen
van de bevolking ingang vinden.
Dat in een ongelijke strijd van allen tegen één het Front de duimen moest
leggen tegen een bont allegaartje van ecologisten, communisten, liberalen
en socialisten, is net zo eervol als een voetbalploeg die wint met 22 spelers
in zijn ‘elftal’. Of hoe Marion Le Pen het verwoordde op verkiezingsavond: “Sommige overwinningen zijn een schande voor de winnaar.”
De laffe uitsluiting van de Franse nationalisten mag dan al triomfalistisch
worden onthaald in de salons van de politieke klasse, onder het Franse
- en bij uitbreiding Europese – volk is zij dat niet. Daar wachten de mensen nog steeds op afdoende antwoorden over de betaalbaarheid van hun
pensioen, de teloorgang van onze identiteit, de import van religieuze conflicten, een minimumgarantie inzake veiligheid en een halt aan de gang
zijnde bevolkingsvervanging en globaliseringswaanzin. Moeilijke samenlevingsvraagstukken die geen halfslachtigheid, maar vastberadenheid en
doortastendheid behoeven. De Franse verkiezingsuitslag toont alvast aan
dat de man en vrouw in de straat in toenemende mate beseffen wie die
antwoorden heeft en wie niet.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
DE SPEECH DIE MEN
NIET WILDE HOREN
Respect, dialoog, inclusie, luisterbereidheid. Dat waren grosso
modo de sleutelwoorden van de
andere partijen tijdens het debat in
het Vlaams Parlement naar aanleiding van de bloedige aanslagen in
Parijs. Hun woorden waren echter
nog niet koud of ze werden al
met de voeten getreden…
door henzelf. Nog voor
Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens
aan zijn betoog wilde
beginnen,
verlieten
parlementsleden van
N-VA, CD&V, VLD,
sp.a en Groen ostentatief het halfrond.
Nobele uitgangspunten
gelden blijkbaar enkel
voor gelijkgezinden.

school. Verdienden de honderd
Vlaamse kinderen dan geen bescherming? Of bestaan ze volgens
het gemeentebestuur gewoon niet?

53 MILJOEN EURO
VOOR SPOOKPARLEMENT

WAALSE
DISCRIMINATIE
In het jongste nummer van het
tijdschriftje van de Taalkoffer, de
Vlaamse school in het Henegouwse Komen, lezen we een merkwaardig feitje. Na de terroristische aanslagen in Parijs kregen de Komense
scholen een tijdlang extra politiecontrole. Echter niet de Vlaamse

laatste werd door de meerderheid,
inclusief N-VA, weggestemd. De
diepvriezer draait nog steeds op
volle toeren.

GEEN FEDERALE
SUBSIDIES VOOR
VLAAMSE KMOPROJECTEN
De minister van KMO’s, Willy
Borsus (MR), beschikte in 2015
over een subsidiepot van 227.000
euro waarmee projecten kunnen
worden betoelaagd ter bevordering
van de KMO’s. Een flink deel van
dat geld is al toegezegd. En wat
blijkt? Van de 37 gesubsidieerde
projecten zijn er 36 Franstalig.
Barbara Pas voelde de minister
hierover in commissie aan de tand
en diende in de voltallige Kamer
een voorstel in om ter zake een verhoudingsgewijs billijkere spreiding
over de gewesten na te streven. Dit
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Eind vorig jaar keurde de
Senaat haar eigen begroting goed. Hoewel de instelling een schim van
zichzelf is geworden,
kost de instelling de
belastingbetaler jaarlijks nog 53 miljoen
euro. Zo beschikt het
stoffige parlement over
een uitgebreid wagenpark met chauffeurs
en stelt het niet minder
dan 308 personeelsleden te
werk. Volgens senator Anke
Van dermeersch is de hoge miljoenenfactuur omgekeerd evenredig met de relevantie van dit
spookparlement. Tijdens de bespreking pleitte ze andermaal om
de stekker van dit nutteloos en
geldverslindend vehikel eindelijk
uit te trekken.

VLAAMSE KINDEREN
INGEZET TEGEN
HONGAARS ASIELBELEID
Enkele weken geleden kreeg
Vlaams minister van Onderwijs
Hilde Crevits (CD&V) de Hongaarse ambassadeur op bezoek naar
aanleiding van een briefschrijfactie
van Amnesty International, die
in een 500-tal scholen werd georganiseerd. Leerlingen van het

“Het Vlaams Belang is vandaag
weer relevant.”
Hoofdredacteur Jan Segers in
Het Laatste Nieuws,
15 december 2015
“Door op grote schaal illegale
immigratie aan te moedigen,
voerden de Europese leiders Europa naar de rand van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog.”
secundair en zelfs lager onderwijs
werden aangezet om ter gelegenheid van een zogenaamde ‘Schrijfze-vrijdag’ brieven te schrijven aan
de Hongaarse premier Viktor Orban en de Hongaarse ambassadeur,
waarin het kordate Hongaarse
immigratiebeleid werd geviseerd.
Tom Van Grieken kaartte de kwestie aan bij minister Crevits: “Briefschrijfacties naar autoriteiten van
moslimlanden die homoseksuelen opknopen of bloggers zweepslagen toedienen zijn waardevol. Maar ik heb
fundamentele problemen dat men
onschuldige schoolkinderen gebruikt
als politieke soldaten tegen een democratisch verkozen premier die een
doordacht immigratiebeleid voert.”

FDW IN DRESDEN
Vorige maand spraken Filip Dewinter en Anke Van dermeersch
zo’n 10.000 Pegida-manifestanten
toe in Dresden. Met de Koran in
de hand noemden ze man en paard
over de huidige immigratie-invasie
en islamisering. Dat de politiekcorrecte gedachtepolitie ook in
Duitsland heerst, bleek al snel.
Zo titelde een Duitse krant dat
de Duitse politie een onderzoek
instelt naar het volksopruiend karakter van de toespraken. Blijkbaar
vergist men zich niet alleen in België van vijand.

Hongaars premier Viktor Orban
op het partijcongres van Fidesz,
13 december 2015
“Dit is de prijs voor de emancipatie van het volk.”
FN-voorzitster Marine Le Pen
over de uitsluiting van haar
partij door de machtspartijen op
de partijbijeenkomst op verkiezingsdag, 13 december 2015
“Wie de afgelopen jaren bedenkingen formuleerde over de sluipende radicalisering in Brussel,
werd door hoogmoedige weldenkenden meteen weggezet als racistische islamofoob.”
Columnist Luckas Vander Taelen
in Knack, 19 november 2015
“Als je geïntegreerd bent, roep
je niet ‘in de naam van Allah’
tijdens een moord op onschuldigen.”
Hongaars viceminister van
Buitenlandse Zaken
László Szabó,
in De Tijd, 11 december 2015
“Toetreden tot het establishment, maar de bevolking het tegendeel doen geloven: het is een
prestatie.”
Politiek journalist
Bart Brinckman over de N-VA,
in De Standaard, 16 december 2015
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EU plat op de buik voor Turkije
De Europese Unie en Turkije
sloten een akkoord over de immigratiecrisis tijdens een speciale top op 29 november. Wat op
voorhand te vrezen was, werd
bewaarheid: de top draaide uit
op een absolute triomf voor de
Turken.
De Turkse dictator Erdogan ging
naar huis met een grote zak geld,
met de toezegging dat alle Turken
binnenkort zonder visum naar de
EU kunnen reizen én met de afspraak dat de onderhandelingen
over de EU-toetreding van Turkije zullen versneld worden. In
tennistermen gesteld: ‘game, set
and match’. In feite is dat nog te
positief geformuleerd, want een
wedstrijd veronderstelt dat beide
kampen gestreden hebben. De EU
is plat op de buik gegaan voor Turkije.
Volgens de Financial Times, doorgaans goed ingelicht over de interne keuken van de EU, kleineerde
de mateloos arrogante Erdogan
Europees
Commissievoorzitter
Juncker als voormalig eerste minister van Luxemburg, “een land
dat zo groot is als een Turkse stad.”
Juncker en Raadsvoorzitter Tusk
bleken in elk geval geen partij voor
de Turkse veroveraar en agressor.

Eigenlijk komt het er op neer dat
de Europese Unie het bewaken
van haar oostelijke buitengrenzen
grotendeels uitbesteedt aan Turkije. Dat is een teken van onmacht
en onbekwaamheid, maar tegelijk
ook van politieke onwil en lafheid om de eigen grenzen te beschermen. De grens tussen Turkije
en Griekenland is zo lek als een
mandje. Partijen als het Vlaams
Belang zeggen dat al jaren, maar
steevast werd het ontkend. Officieel bestond het probleem niet,
dus moest er ook niets aan gedaan
worden… tot de situatie helemaal
uit de hand liep.

VERNEDERING
Het vernederende is dat de ‘Europese leiders’ met hangende pootjes
gaan aankloppen bij Turkije, terwijl dat land juist een zeer grote
verantwoordelijkheid draagt voor
de huidige problemen. Eerst en
vooral is Turkije al vele jaren het
belangrijkste transitland voor de
illegale immigratie naar Europa.
De Turkse regering heeft nooit iets
aan dat probleem willen doen.
De problemen zijn nog verergerd
door de nefaste rol die Turkije
speelt in het Syrië-conflict. Het
Erdogan-regime heeft een quasi-

De Turkse dictator Erdogan ging naar huis met een grote
zak geld, met de toezegging dat alle Turken binnenkort
zonder visum naar de EU kunnen reizen
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ongestoorde doorgang verleend
aan duizenden jihadisten, wapens
en ander materiaal richting Syrië.
Gewonde terroristen van de Islamitische Staat worden verzorgd in
Turkse ziekenhuizen. De Turkse
luchtmacht bombardeert stellingen van Koerdische strijders,
nota bene de enige grondtroepen
die met succes tegen de Islamitische Staat vechten. Er duiken ook
steeds meer aanwijzingen op dat
Turkije olie van IS koopt, en op
die manier een belangrijke inkomstenbron levert aan de terroristen.
Als de Turkse regering geconfronteerd wordt met twee miljoen
vluchtelingen uit Syrië op haar
grondgebied, dan is dat dus grotendeels te wijten aan haar eigen
- verkapte en openlijke - oorlogshandelingen in dat land. Toch is ze
erin geslaagd een groot deel van de
factuur door te schuiven naar de
belastingbetalers in de EU.

TURKSE CHANTAGE
De Europese Unie betaalt drie
miljard euro aan Turkije om de
opvang van vluchtelingen mee te
financieren en ervoor te zorgen
dat de massale illegale immigratie
naar Europa ‘ingedamd’ wordt.
Hier rijzen echter een paar vragen.
Hoe zal dat ‘indammen’ concreet
gebeuren? Welke cijfers worden
vooropgesteld? Wat is de timing?
Niemand schijnt het antwoord
op die vragen te kennen. In de
conclusies van de Europese Raad
wordt er met geen woord over
gerept. Het is overigens hoogst
merkwaardig dat die conclusies,
die normaal de dag van de top zelf
worden vrijgegeven, ditmaal zowat
een week op zich lieten wachten.
En dan is er nog een vervelend
detail: die drie miljard euro. Volgens de Turken is dat een bedrag
dat jaarlijks moet betaald worden.

Sommige EU-bronnen spreken van een
tweejaarlijks bedrag.
De conclusies van de
Europese Raad brengen geen uitsluitsel:
“De behoefte aan en de
aard van deze financiering zal in het licht
van de ontwikkelingen opnieuw worden
bezien.” De vaagheid
van die formulering is
ronduit alarmerend.
De EU gaat plat op de
buik voor de chantage
van Erdogan. Telkens
wanneer Erdogan extra
geld zal willen, zal hij
ermee dreigen de sluizen van de massa-immigratie verder open
te draaien.

SCHENGEN MOET WEG
De EU stelt zich bloot aan de oekazes van een regime dat al meermaals volledig onbetrouwbaar is
gebleken. Het zou ook anders kunnen. De grens tussen Griekenland
en Turkije zou ook – desnoods
met de steun van andere Europese
landen – effectief bewaakt kunnen
worden door de Grieken. Elk Europees land zou trouwens opnieuw
het recht moeten krijgen om zijn
eigen grenzen te bewaken en te
verdedigen, wat dus betekent dat
‘Schengen’ overboord moet.
Wie de hulp inroept van Turkije
om de massa-immigratie onder
controle te krijgen, kan evengoed
een brand proberen te blussen met
benzine. Zo valt binnenkort de visumverplichting voor Turken weg,
wat het dus veel gemakkelijker zal
maken om illegaal de EU binnen
te komen. De (beoogde) Turkse
tegenprestatie voor die visumvrijstelling is de heropname van… illegalen die via Turkije naar de EU

EUROPESE COMMISSIE LIEGT

komen. De Turken hebben altijd al
geweigerd om deze illegalen terug
te nemen, en het is dus de vraag of
ze zich iets van deze overeenkomst
zullen aantrekken. Het nettoresultaat van een en ander is nog meer
illegale immigratie naar Europa.
Misschien is dat allemaal maar
klein bier in vergelijking van wat
ons te wachten staat. In hun onuitputtelijke wijsheid hebben de
EU en de regeringen van de lidstaten (ja, dus ook de regering Michel-De Wever) immers besloten
dat de onderhandelingen over de
EU-toetreding van Turkije nieuw
leven worden ingeblazen. Even ter
herinnering: de EU wilde met de
Turken een akkoord sluiten om de
jaarlijkse immigratie van één tot
twee miljoen illegalen in te dammen, en het mogelijke (door hen
gewenste) resultaat is dat er tachtig miljoen Turken in de EU komen…
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Het is op zich een grof
schandaal dat de toetredingsonderhandelingen nog altijd niet
definitief
stilgelegd
werden. Al tien jaar
zijn die aan de gang,
terwijl de Europese
Commissie in 2004
beloofd had dat de
besprekingen zouden
opgeschort
worden
als zou blijken dat
Turkije op manifeste
manier de afspraken
niet nakomt. De feiten
hebben ondertussen
uitgewezen dat die belofte een grove leugen
was om de publieke
opinie in Europa, die tegen het
EU-lidmaatschap van Turkije is, te
paaien.
In Turkije worden Koerden, nietmoslims en andere minderheidsgroepen systematisch als tweederangsburgers behandeld. Websites
als YouTube en sociale media als
Twitter worden regelmatig geblokkeerd. Nergens ter wereld zitten er
meer journalisten in de gevangenis
dan in Turkije. Onlangs werden
de hoofdredacteur en een andere
journalist van de seculiere krant
Cumhuriyet gearresteerd omdat
ze bewijsmateriaal hadden gepubliceerd van wapenleveringen van
de Turkse geheime dienst MIT
aan jihadisten in Syrië. O ja, in de
conclusies van de Europese Raad
echter “herhalen Turkije en de EU
dat terrorismebestrijding een prioriteit blijft”. Het is beschamend.
Zoals Barbara Pas het zo treffend
in de Kamer samenvatte: “Turkije
koopt zich in de EU, met het geld
van de EU.”
Philip Claeys

Het wordt druk
De ongebreidelde immigratie zorgt elk jaar opnieuw voor een forse
aanwas van de bevolking. Een programmatie van toenemende conflicten.
Officieel telde dit land op 1 januari
2015 11.209.044 miljoen inwoners. Dat waren er 58.528 meer
dan het jaar voordien. En net zoals
voorgaande jaren al het geval was,
was deze bevolkingsaanwas vrijwel
volledig op het conto van de immigratie te schrijven.

OP NAAR 14 MILJOEN
Hoe men het ook draait of keert:
een jaarlijkse bevolkingsgroei van
om en bij de 60.000 zielen (het
equivalent van een stad zoals Roeselare) is onrustwekkend groot.
Extrapolaties leren immers dat, als
de huidige trend zich doorzet, de
bevolking elke 17 jaar met zowat
één miljoen zal aangroeien. Volgens een prognose die Eurostat
eind vorig jaar openbaar maakte,
zou dit land over 25 jaar zelfs 14
miljoen inwoners tellen. De enige
verklaring voor deze spectaculaire
bevolkingsgroei (+ 20 procent!) is
volgens de Europese dienst voor
de statistiek - nogmaals - de toenemende immigratie. Zonder immigratie zou dit land volgens Eurostat

in 2040 immers ongeveer evenveel
inwoners tellen als vandaag het
geval is. Daarbij dient voor de volledigheid opgemerkt dat in deze
prognose geen rekening werd gehouden met een sterk verhoogde
instroom van asielzoekers zoals die
zich het afgelopen jaar manifesteerde en uiteraard ook niet met de
daarmee gepaard gaande volgmigratie (gezinshereniging).

GEPROGRAMMEERD
De prognoses zijn niet bepaald iets
om naar uit te kijken. Zeker niet
in Vlaanderen dat nu al zowat de
grootste bevolkingsdichtheid in
Europa kent. Het spreekt voor zich
dat bij verdere ongebreidelde immigratie - en de daaruit voortvloeiende bevolkingsexpansie - toekomstige schaarste en dito conflicten
als het ware voorgeprogrammeerd
zijn. Vooral in de steden kan dit
leiden tot dramatische situaties.
Nog meer dan vandaag het geval is, dreigen we op het vlak van
(sociale) huisvesting, beschikbare
open ruimte, mobiliteit, gezond-
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heidswezen, kinderopvang en onderwijs geconfronteerd te worden
met onbeheersbare problemen.
Om over de toenemende druk op
de sociale zekerheid, verder escalerende samenlevingsproblemen en
de onvermijdelijke milieu-effecten
nog maar te zwijgen.

LEEFBAARHEID EN
ZELFBEHOUD
De vooruitzichten mogen dan al
weinig reden tot vrolijkheid geven, een reden tot doemdenken
hoeven ze evenmin te zijn. De
zorgwekkende evolutie is immers
geen onvermijdelijkheid die we als
een natuurramp machteloos moeten ondergaan. De demografische
zondvloed kan immers wél afgewend worden. Maar dan moet eindelijk en dringend werk gemaakt
worden van een strikt en kordaat
immigratiebeleid. Zo’n beleid
heeft niets te maken met vreemdelingenhaat of bekrompenheid,
maar alles met zelfbehoud en een
leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen.

Dirk De Smedt

Asielstop in plaats van
asielspreiding!
De federale regering bereikte afgelopen maand een akkoord om
5.000 extra asielzoekers te spreiden over alle Belgische gemeenten. Staatssecretaris Francken
waarschuwt: wie zich niet schikt
naar het opgelegde quotum,
krijgt een gepeperde rekening.
Het spreidingsplan voor 5.000
asielzoekers is minder ‘ambitieus’
dan de 15.000 asielzoekers die de
regering voor ogen had. Maar uitstel is geen afstel. Gezien de ongerustheid bij de lokale besturen
werd er gekozen voor de strategie
van de geleidelijkheid. Het lijdt
geen twijfel dat er nog meer asielzoekers verdeeld zullen moeten
worden. Zo schat de overheidsdienst Fedasil dat er door de hoge
asielinstroom volgend jaar niet
minder dan 50.000 (!) plaatsen
nodig zullen zijn. Nu zijn er dat
36.000, een verdubbeling in vier
maanden. Daarbovenop komen er
nog eens 5.000 plaatsen bij door
de OCMW’s.

WIE NIET HOREN WIL,
ZAL VOELEN
Dat het de regering menens is met
de spreiding, mag blijken uit de
verklaringen van Theo Francken.
De N-VA-staatssecretaris dreigde
in de pers met forse boetes voor
gemeenten die weigeren patrimonium ter beschikking te stellen.
Hierbij wordt gedacht aan een
progressief systeem. Hoe langer gemeenten talmen met de opgelegde
plaatsen, hoe meer ze moeten betalen.
In CD&V-kringen werd alvast
schuimbekkend gereageerd op weigerachtige gemeentebesturen. Zo
stelde CD&V-Kamerlid Franky
Demon dat de boetes hoog genoeg

Het Vlaams Belang voerde actie tegen
nieuw asielcentrum in Scherpenheuvel
moesten zijn, “zodat rijke gemeenten ze niet kunnen afkopen”. Samengevat: wat een lokaal bestuur
ook beslist, de asielfactuur wordt
door de strot van de belastingbetaler geduwd. Hetzij in de vorm van
een boete, hetzij in de vorm van de
opvangkostprijs.

KRAAN TOEDRAAIEN
De permanente creatie van bijkomende opvang versterkt het beeld
dat deze regering zich beperkt tot
het verhogen van de dweilcapaciteit. De kraan toedraaien, lijkt
vooralsnog een stap te ver. Net
als onder de voorgaande regeringen loopt men hopeloos achter de
feiten aan. In plaats van te dweilen met de kraan open, moet de
exodus naar dit land stoppen. De
focus dient te liggen op opvang in
eigen regio, afgewezen asielzoekers
moeten daadwerkelijk worden gerepatrieerd en er moet overgegaan
worden tot een onmiddellijke
asielstop.
Eveneens moeten landen die effectief werk maken van een bescherming van de Europese buitengrenzen niet worden veroordeeld,
9

maar ondersteund. Landen zoals
Italië en Griekenland daarentegen,
die wetens en willens fungeren als
transitland voor de illegale immigratie naar West-Europa, moeten
uit Schengen worden gezet.

TWEESLACHTIGE
HOUDING
“Daar waar andere Europese landen
een asielstop afkondigen – van Hongarije tot Slovakije, Oostenrijk en
zelfs het progressieve Zweden - drijft
staatssecretaris Francken het Paard
van Troje steeds verder in onze samenleving,” stelde Vlaams Belangvoorzitter Tom Van Grieken in een
reactie op het spreidingsplan.
De tweeslachtige houding van de
N-VA in het asieldossier benadert hierbij het surrealisme. De
opengrenzenpolitiek die de N-VAvoorzitter in alle tv-studio’s zegt te
bestrijden, wordt door zijn staatssecretaris ijveriger dan ooit uitgevoerd. De kloof tussen wat deze
partij zegt en wat ze doet, wordt
dag na dag groter.
Klaas Slootmans

25 actiepunten
tegen terreur en
islamextremisme
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Naar aanleiding van de islamitische terreuraanslagen in Parijs op
13 november 2015 en de terreurdreiging in eigen land, kondigde de
regering-Michel een reeks maatregelen aan om dit probleem aan te
pakken. Daar zitten zeker goede elementen tussen. Toch blijft dit plan
grotendeels in symptoombestrijding steken.
Het Vlaams Belang daarentegen wil
dat de kern van het probleem, het
islamisme, wordt aangepakt. Alleen
zo kunnen wij immers verhinderen
dat wijzelf, onze kinderen en kleinkinderen zullen moeten leren leven
met een permanente terreurdreiging. Het Vlaams Belang zette daarvoor een actieplan van 5 werven op
de sporen.

Het kwaad met
wortel en tak
uittrekken
In de eerste plaats komt het erop
aan de terroristen, potentiële terroristen en hun handlangers die in
dit land verblijven te identificeren,
op te pakken en definitief uit onze
samenleving te verwijderen.

1. MEER MIDDELEN EN
MANSCHAPPEN VOOR
POLITIE- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
Een efficiënte terreurbestrijding
begint bij voldoende bemande en
degelijk uitgeruste politie- en veiligheidsdiensten. Op dat vlak zijn
er in dit land heel wat tekortkomingen. Het Vlaams Belang wil dat
deze tekorten worden weggewerkt.

2. OPSPORINGSDIENSTEN
MEER WETTELIJKE MOGELIJKHEDEN BIEDEN EN
VAN DE TERREURBESTRIJDING EEN TOPPRIORITEIT
MAKEN
De orde- en veiligheidsdiensten beschikken momenteel niet altijd over
de nodige wettelijke instrumenten
om terrorisme en islamextremisme
vakkundig op te sporen. Het wetgevende kader moet voor het Vlaams
Belang dermate worden aangepast

dat deze opsporing optimaal kan
gebeuren.

3. BETERE SAMENWERKING, GEGEVENSUITWISSELING EN
-DOORSTROMING MET
BUITENLANDSE VEILIGHEIDSDIENSTEN
De islamitische terreurnetwerken
zijn vaak internationaal vertakt.
Een internationale aanpak is dan
ook aangewezen. Gegevensuitwisseling en de communicatie daarover
moeten worden geoptimaliseerd.

4. IDENTIFICATIE BEVORDEREN
Vreemdelingen die zich hier bevinden of het land binnenkomen,
beschikken over verschillende mogelijkheden om hun ware identiteit
te verdoezelen. Het Vlaams Belang
wil dat er een centrale identificatiedienst voor vreemdelingen wordt
opgericht. Hij moet de identiteit
van iedere binnenkomende vreemdeling en diegenen met de dubbele
nationaliteit grondig controleren
en daarvan een volledig bestand
aanleggen. Identiteitswijziging en
-fraude moeten onmogelijk worden
gemaakt. In de politiedatabanken
dienen voortaan ook de nationaliteit en de afkomst van daders te
worden genoteerd.

5. JIHADSTRIJDERS EN HUN
HANDLANGERS BESTRAFFEN, DESGEVALLEND DE
BELGISCHE NATIONALITEIT
ONTNEMEN, VERHINDEREN
TERUG TE KEREN NAAR DIT
LAND OF UITWIJZEN
Terrorisme en terreurdreiging staan
vandaag de dag gelijk met jiha11

disme. Een deel van deze jihadisten bevindt zich in dit land, is hier
opgegroeid en heeft in het verleden
zelfs de Belgische nationaliteit verworven. Voor hen is er geen plaats
in onze samenleving; zij moeten er
definitief uit verwijderd worden,
waar nodig door hun Belgische nationaliteit af te nemen.

De uitstroom
organiseren
6. UITBURGERING EN
REMIGRATIE VAN GERADICALISEERDE MOSLIMS
ORGANISEREN
Terroristen vormen de gevaarlijkste
groep van het moslimextremisme,
maar zij komen voort uit, gedijen
in en vinden steun in een veel ruimer milieu van moslimextremisten. Het gedrag van deze groep is
niet verzoenbaar met onze Westerse waarden en normen en onze
democratische samenleving. Voor
deze mensen moet werk worden gemaakt van een begeleide terugkeer.
Degenen onder hen die intussen
Belg zijn, moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen.

Een verdere in
stroom afsluiten
Het is duidelijk dat een deel van de
terroristen of potentiële terroristen
via allerlei kanalen van buitenaf
dit land binnenkomen. Als we de
terreurdreiging efficiënt willen bestrijden, is het nodig deze instroom
droog te leggen.

7. EEN TOTALE IMMIGRATIESTOP
Ondanks het feit dat er sinds 1974
in dit land officieel een immigratiestop bestaat, werd het de afgelopen
veertig jaar verder overspoeld door
grote groepen immigranten. Daar
moet een einde aan komen.

8. OPNIEUW GRENSCONTROLES INVOEREN
De buitengrenzen van de EU zijn
zo lek als een zeef. Het is voor onze
veiligheid derhalve noodzakelijk dat
er opnieuw grenscontroles worden
uitgevoerd ten einde extremistische
elementen zoveel mogelijk aan de
grens te kunnen onderscheppen.

9. HET ASIELSYSTEEM
HERZIEN: OPVANG IN EIGEN REGIO
Het overgrote deel van de mensen
die met de vluchtelingenstroom
naar hier afzakken, zijn uiteraard
geen kandidaat-terroristen, maar
dat neemt niet weg dat terreurorganisaties deze stroom gebruiken om
hun handlangers Europa binnen te
loodsen. Dat is een van de redenen
waarom deze vluchtelingenstroom
moet worden gestopt. Het Vlaams
Belang wil dan ook dat de Conventie van Genève wordt herzien, waardoor vluchtelingen in hun eigen regio worden opgevangen.

10. IN AFWACHTING:
ASIELZOEKERS IN GESLOTEN ASIELCENTRA
In afwachting daarvan moeten
kandidaat-asielzoekers
voortaan
worden opgevangen in gesloten
asielcentra. Dat heeft onder meer
als voordeel dat zij grondig kunnen
worden gescreend en niet ‘in de natuur’ kunnen verdwijnen, zeker in
het geval dat het om potentiële terroristen of moslimextremisten gaat.

11. HET BEKOMEN VAN DE
NATIONALITEIT BEMOEILIJKEN
Doordat er met de Belgische nationaliteit werd gesmeten, zijn heel
wat hier verblijvende radicale moslims intussen Belg. Dat bemoeilijkt
het verwijderen van deze schadelijke elementen. Om dit voor de
toekomst te vermijden, moeten de
voorwaarden voor het verkrijgen

van de Belgische nationaliteit sterk
worden aangescherpt.

De voedingsbodem
droogleggen
Ingevolge het criminele immigratiebeleid van pakweg de jongste vijftig
jaar, is er in onze samenleving een
grote moslimgemeenschap ontstaan. Een groot deel van deze moslims heeft niets met terrorisme te
maken, maar het is wel een feit dat
bepaalde van deze milieus fungeren
als kweekvijvers voor moslimextremisme, wat in een aantal gevallen
uiteindelijk uitmondt in moslim
terrorisme. Het is dus nodig deze
voedingsbodem droog te leggen.

12. DE ERKENNING VAN DE
ISLAM EN DE DAARMEE SAMENHANGENDE SUBSIDIËRING ERVAN INTREKKEN
Het Vlaams Belang wil dat de erkenning van de islam en de daaruit
voortvloeiende subsidiëring van
imams wordt ingetrokken. Zulks
belet moslims niet hun geloof hier
te belijden.

13. MOSKEEËN ONDER
PERMANENT TOEZICHT
PLAATSEN
Aangezien in moskeeën regelmatig
extremistische taal wordt gesproken, moeten deze onder permanent
toezicht worden geplaatst. Dat gebeurt best door een controlecommissie op te richten die alle moskeeën moet doorlichten op alle vormen
van islamitisch extremisme.

14. PREDIKING IN MOSKEEËN RESPECTIEVELIJK
IN HET NEDERLANDS EN
HET FRANS OPLEGGEN
Een belangrijk probleem voor de
veiligheidsdiensten bij het opsporen van moslimextremisme, is het
gebruik van het Arabisch en Turks
in de moskeeën. Voor het Vlaams

12

Belang mag daarom in Vlaanderen
enkel nog in het Nederlands worden gepreekt.

15. EXTREMISTISCHE
MOSKEEËN SLUITEN EN
SHARIAPREDIKERS BESTRAFFEN, HET LAND
UITWIJZEN EN DESGEVALLEND DE NATIONALITEIT
ONTNEMEN
Aangezien nogal wat moskeeën
fungeren als kweekoorden voor de
radicale islam, wil het Vlaams Belang dat dergelijke extremistische
moskeeën worden gesloten. Imams
die extremistische praat verkopen,
moeten het land worden uitgewezen.

16. EXTREMISTISCHE EN
TERRORISTISCHE PROPAGANDA EN TEKENS UITBANNEN
De verspreiding van de radicale islam gebeurt ook via andere kanalen,
zoals het internet, buitenlandse satellietzenders enzovoort. Dit moet
aan banden worden gelegd. Islamitische haatzenders en webstekken
moeten uit de ether en van het web
worden gehaald. Oorlogspropaganda voeren, het verheerlijken of
goedkeuren van terroristische misdrijven en het uiten van blijdschap
daarover, moeten worden bestraft.
Ook het dragen, tonen of bezitten
en verspreiden van allerlei symbolen van jihadistische groepen moet
strafbaar worden gesteld.

17. BUITENLANDSE FINANCIERING VAN DE ISLAM IN
DIT LAND DROOGLEGGEN
De islam wordt in dit land fors gesubsidieerd door een aantal buitenlandse mogendheden. Deze betoelaging moet worden verboden.

18. HET ISLAMONDERRICHT IN DE VLAAMSE
SCHOLEN AFSCHAFFEN

Aangezien het Vlaams Belang pleit
voor een intrekking van de erkenning van de islam, houdt dit meteen ook in dat er geen islamonderricht in onze Vlaamse scholen kan
worden gegeven.

Ons eigen waar
denkader terug
centraal stellen
en de samenleving
weerbaar maken
tegen islam
fanatisme
Dat het met de terreurdreiging in
dit land zover is kunnen komen,
heeft veel te maken met het feit dat
ons eigen normen- en waardenkader door de multiculturele utopie
zwaar werd ondergraven. Tevens
werd daarmee de deur opengezet
voor de vestiging van andere waardenkaders die conflicterend zijn
met de onze, zoals die van het islamisme.

19. DE VLAAMSE LEIDCULTUUR CENTRAAL STELLEN

21. PERSONEN
MET DE DUBBELE
NATIONALITEIT
(NIET-EU) UIT
REGERINGSFUNCTIES EN OPENBARE GEZAGSFUNCTIES UITSLUITEN
Werkzaam zijn bij of gezagsfuncties uitoefenen
in
overheidsdiensten
vergt een zekere loyaliteit ten aanzien van de
samenleving waarvan zij
de weerspiegeling zijn.
Men kan niet loyaal zijn
aan twee landen waarvan men tegelijkertijd
de nationaliteit heeft.
Daarom willen we mensen met de dubbele
nationaliteit (niet-EU)
weren uit het openbaar ambt en gezagsfuncties.

22. DRAGEN VAN RELIGIEUZE SYMBOLEN IN OVERHEIDSDIENST VERBIEDEN

Als we het islamisme willen terugdringen, moeten we ons eigen
waardenkader terug in het centrum
van de samenleving plaatsen. Van
wie hier definitief wil wonen en zijn
lot aan dat van de Vlaamse gemeenschap wil binden, verwachten wij
dan ook dat zij zich onze waarden
en normen eigen maken en ernaar
handelen.

Overheidsdiensten moeten neutraal
zijn. De dracht van religieuze symbolen in openbare dienst, zoals de
hoofddoek, moet dan ook worden
verboden.

20. DE MULTICULTUUR
AFWIJZEN

De overgrote meerderheid van de
islamieten zijn geen terroristen,
maar aangezien zowat alle terroristen wel degelijk uit de islamitische
gemeenschap voortkomen, lijkt
het verantwoord om van bepaalde
leden van de islamitische gemeenschap die in dit land wonen een loyaliteitsverklaring te vragen waarin
zij onder meer de sharia afzweren.

Dit impliceert onvermijdelijk dat
de multicultuur wordt afgewezen.
In Vlaanderen kan er geen plaats
zijn voor andere dan het Vlaamse
waarden en normenkader. Instellingen die van overheidswege werden opgericht om de multiculturele
dogma’s in onze samenleving te implementeren, zoals het Interfederaal
Gelijkekansencentrum,
moeten
worden opgeheven.

23. LOYALITEITSVERKLARINGEN VRAGEN VAN
ISLAMITISCHE PERSONEN
IN DIT LAND
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24. EEN CENTRAAL MELDPUNT VOOR RADICALISERING OPRICHTEN
Moslimradicalisme moet zo snel
mogelijk worden gedetecteerd. Het
Vlaams Belang wil dat er een centraal meldpunt wordt opgericht
waar aangifte kan worden gedaan.
Voor ambtenaren en leraren moet
er meldingsplicht zijn.

25. DE SAMENLEVING
INFORMEREN OVER DE
GEVAREN VAN DE ISLAM
EN ISLAMITISCHE GEBRUIKEN WEREN UIT HET
OPENBARE LEVEN
Het establishment beweert nog altijd dat de terreuraanslagen niets
met de islam te maken hebben. Het
is daarom nodig de bevolking te
informeren over de ware aard van
de islam. Ook moeten islamitische
praktijken die onze samenleving
zijn binnengeslopen en die haaks
staan op ons waarden- en normenpatroon uit het openbare leven
worden geweerd. Wij denken dan
aan het onverdoofd ritueel slachten, het serveren van halalvoeding
in onze scholen, enzovoort.

Terreurbestrijding met
communautaire agenda
om in ruil voor de voor de
hand liggende fusie van de
zes korpsen de taalvoorwaarden bij de Brusselse
politie te versoepelen. Dat
doen ze nu al, maar blijkbaar willen ze die wantoestand nu legaliseren. Het
verminderen of afschaffen van de gewaarborgde
Vlaamse aanwezigheid en
de Brusselse hoofdstedelijke raad en/of regering
staat ook op hun verlanglijst.

Je houdt het niet voor
mogelijk, maar de francofone partijen stellen in
de marge van de discussie
over veiligheid in Brussel
zowaar communautaire
eisen. Schaamteloos.

De fusie van de zes Brusselse politiezones - met elk
hun afzonderlijke leiding,
hiërarchie en eigen beleid
- is noodzakelijk voor een
efficiënte handhaving van
orde en veiligheid in de
hoofdstad. Het nepargument van de Franstaligen
Minister Reynders van zijn
dat die zes zones een minikant denkt geostrategisch.
mum minimorum zijn om
Hij behoudt de solidariteit
dicht bij de bevolking te
onder Franstaligen door
staan, wordt in het buitenniet te pleiten voor een fuland weerlegd. In Londen
sie, maar hij suggereert wel
wordt de veiligheid van 7
de oprichting van een ‘gemiljoen inwoners, penwestelijk hoofdkwartier’
Het nepargument van de Franstaligen dat
delaars en bezoekers bevan de politie in Brussel
die zes zones een minimum minimorum
hartigd door één ‘Metrodat zich bezighoudt met
zijn om dicht bij de bevolking te staan,
politan Police’, onder de
de ordehandhaving bij
leiding van één korpschef.
grote evenementen, met
wordt in het buitenland weerlegd.
Door middel van ‘comde grote criminaliteit en
munity policing’, d.w.z
met terrorisme. En dan
een sterke aanwezigheid in alle wij- lijke pariteit voorzien in de hoofd- komt de kat op de koord: “De
ken, overleg met de wijkbewoners stedelijke regering en kunnen de bevoegdheid van zo’n hoofdkwaren lokale criminaliteitsbestrijding, Vlaamse gewestministers in prin- tier zou het Brusselse gewest moeten
wordt wel degelijk aandacht be- cipe bepaalde beslissingen blok- overschrijden.” Immers, er waren
steed aan het lokale wijkwerk.
keren. Daarnaast is er een gewaar- in Vlaams-Brabant ook gemeenten
borgd aantal Vlaamse gekozen in waar in november dreigingsniveau
de Brusselse hoofdstedelijke raad. 4 werd aangevraagd. Reynders verVLAMINGEN NIET
In de praktijk brengt dat niet veel meldt ook het nieuwe voetbalstaGEWENST
op, maar het steekt de ogen uit van dion in Grimbergen als argument
Natuurlijk is het de Franstaligen de francofonen en dus verkiezen ze voor zijn voorstel. Op die manier
daar niet om te doen. De 19 Brus- zoveel mogelijk bevoegdheden bij komt de Brusselse Metropolitane
selse burgemeesters staan gewoon de negentien baronieën te laten. Regio waar de Franstaligen van
niet te springen om bevoegdheden Mocht dat echter niet lukken, stel- dromen en die de oude provincie
Brabant omvat, weer een stapje
en macht af te staan. Bovendien len ze nu al communautaire eisen.
dichterbij.
willen de francofone partijen zo
COMMUNAUTAIRE
weinig mogelijk inspraak van VlaOf hoe terreur voor sommigen lomingen in het beleid. Op het ge- AGENDA
nend kan zijn.
meentelijke niveau is die inspraak
tot quasi nihil herleid, maar op het Al kort na de aanslagen in Parijs
Luk Van Nieuwenhuysen
gewestelijke niveau is er een wette- gingen er Franstalige stemmen op
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Minister Homans (N-VA) wil 50
extra moskeeën subsidiëren
Enkele dagen voor de barbaarse islamitische terreuraanslagen in Parijs
kondigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans (N-VA)
aan dat ze maar liefst 50 extra moskeeën in Vlaanderen zal erkennen.
Daarmee zou het aantal erkende moskeeën bijna verdrievoudigen.
Eens erkend kan een moskee aanspraak maken op provinciale subsidies, een salaris
voor de imams en
een tussenkomst
in verbouwingskosten. Als enige
partij die zich
verzet tegen de
islamisering
van Vlaanderen,
is het

Vlaams Belang niet te spreken over
de plannen van Homans. Chris
Janssens, fractievoorzitter in het
Vlaams Parlement, reageerde dan
ook scherp: “Deze beslissing van
minister Homans zal de belastingbetaler 2 miljoen euro per jaar kosten. Het is een schande dat in tijden
waarin aan de Vlamingen wordt gevraagd de broeksriem aan te halen,
wel vlot geld kan worden gevonden
voor de financiering van 50 bijkomende moskeeën.”

WEL GELD,
GEEN CONTROLE
Het Vlaams Belang verzet zich
echter ook principieel tegen de
betoelaging van moskeeën met
Vlaams belastinggeld. De financiering van moskeeën zal immers
leiden tot een verdere islamisering
van onze samenleving. Vooral de
kritiekloze steun van de N-VA
- Bourgeois en Homans - aan de
islam is opvallend. De partij kan
de geschiedenis ingaan als de eerste
zogenaamd ‘nationalistische’ partij
die de islamisering van het eigen
land actief organiseert. Zelfs met
de SP.a in de regering werd niet
zoveel geld uitgegeven aan de
islam. Dat door moskeeën te
financieren een soort ‘Vlaamse islam’ zal ontstaan, zoals
Homans beweert, is een fabel.
Door betoelaging van islamitische gebedshuizen zal de
islam niet vervlaamsen,
maar zal Vlaanderen
integendeel islamiseren. Controle op
moskeeën
15

is overigens nagenoeg onbestaande. Vragen van het Vlaams Belang
om een screening van moskeeën op
extremisme, werden door Homans
en co tot op heden steeds afgewimpeld.

IMAM NAAR SYRIË
Dat een doorlichting van – zelfs
erkende – moskeeën geen overbodige luxe is, bewijst echter het
feit dat recent nog een Antwerpse
imam naar Syrië trok om daar de
rangen van terreurorganisatie Islamitische Staat te vervoegen. Het
toeval wil dat één van de drie moskeeën waar de imam preekte - ‘bekeerlingenmoskee’ De Koepel uit
Borgerhout - een erkenning op zak
had van minister Bourgeois, die tijdens de vorige legislatuur bevoegd
was voor het moskeebeleid. Het is
overigens niet de eerste keer dat De
Koepel in opspraak komt. Syrië-jihadi’s Brian De Mulder en Jejoen
Bontinck zouden in deze moskee
bekeerd zijn tot het jihadisme.

SUBSIDIESTOP
Het Vlaams Belang wil dat minister Homans haar dwaze plan om
50 extra moskeeën te erkennen onmiddellijk intrekt. Onze partij wil
integendeel een subsidiestop voor
moskeeën en een verbod op buitenlandse financiering van islamitische organisaties in ons land. Onze
partij blijft er ook voor pleiten om
alle moskeeën grondig door te lichten.
Niet door weg te kijken maar door
terug te vechten, kan het moslimextremisme in ons land worden
overwonnen.
Wim Van Osselaer
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bevolking. In plaats daarvan hok
ken zij samen in getto’s, waar enk
el hun eigen wetten gelden. De autochtone bevolking zien
zij als ongelovigen en dus minder
waardig. Dit zijn dan
de mensen die de Europese land
en racisme verwijten, die dan als
reac
tie daarop de vrije
meningsuiting van hun eigen, auto
chtone burgers beknotten. De éch
te
raci
sten blijven hierbij
dus buiten schot.
In alle Europese landen zien we bov
endien dat de misdaadcijfers ges
taag blijven toenemen.
De autochtone bevolking heeft stee
ds meer angst. Indien zij een klac
ht
indienen bij de politie
over een inbraak of vandalisme, krijg
en zij vaak als antwoord dat de poli
tie niet kan beloven
de dader te vatten, aangezien ze
zoveel gelijkaardige zaken binnenk
rijg
en.
In de praktijk betekent dit dat de gewone burgers
met een kluitje in het riet worden
ges
tuur
d
en
dat criminelen
vrij hun gang kunnen gaan. Ik kan
niet anders dan vaststellen dat Euro
pes
e
poli
meer moeite en middelen steken in
tici vandaag
de opvang van moslimmigranten,
dan in de veiligheid van
de eigen burgers. Die laatsten dien
en immers enkel als cash-melkkoe.
Men moet in Europa het stuur voll
edig omgooien. Ik vergelijk deze
problematiek graag met
een computervirus. Indien een com
puter is aangetast door een agressi
ef virus, moet men niet
sentimenteel doen en palaveren. De
beste oplossing is de harde schijf
van de computer formatteren. Daardoor verlies je al je oud
e bestanden, maar je houdt er wel
een virusvrije computer
aan over. Nadien kan je dan een
antivirusprogramma installeren, om
zulke problemen in de
toekomst te voorkomen. Ook Euro
pa zou in zekere zin hetzelfde moe
ten doen. Elke radicale
moslim zou moeten uitgewezen wor
den, teneinde de Europese burgers
te beschermen. Vele
radicalen zullen dan op straat kom
en, maar dat is een tijdelijk problee
m. Op termijn zal de
Europese samenleving er beter van
worden.
Ik raad de Europese politici bovend
ien aan om de geschiedenis in deta
il te bestuderen. Neem
nu India. Het is interessant om vas
t te stellen hoe India in het verlede
n Afghanistan, Pakistan
en Bangladesh aan islamfanatici
heeft verloren. We kunnen immers
hetzelfde proces als toen
vaststellen in het Europa van vandaa
g. Jammer genoeg heb ik de indruk
dat vele zogenaamde
geleerde politici nauwelijks geschie
denis hebben gelezen. Men moe
t begrijpen dat het aantal moslims en vooral hun invloed
in elk Europees land gestaag zal
blijven toenemen. Niet
alleen door hun religie, maar ook
door de hoge geboortecijfers bij
moslimimmigranten. Op
korte termijn lijkt dit geen verschil
uit te maken maar op langere term
ijn zal het effect enorm
blijken. Stel ook samen met mij vas
t, dat indien er ‘ongelovigen’ ster
ven na een terroristische
aanslag, er geen moslimlanden hier
tegen protesteren. Ook zij zijn imm
ers voorstander van de
islamisering van Europa.
Het wordt tijd dat Europa ontwaak
t uit haar slaap en beseft dat het in
oorlog is. De strijd gaat
deze keer niet om grond, maar voo
ral over waarden en normen. Ove
r onze toekomst dus.

Saravanan, 42 jaar oud, is een activist voor hindoerechten uit Maleisië en werkt
al 12 jaar in Vlaanderen. In zijn thuisland mocht hij aan der lijve ondervinden
hoe ‘verdraagzaam’ het islamitische bestuur is ten opzichte van minderheden.
Door de jaren heen verdiepte hij zich in de geschiedenis van onder meer Maleisië en Indonesië en vooral hoe deze landen onder het juk van de islam terechtkwamen. Hij stelt met lede ogen vast dat Europa vandaag in dezelfde val trapt
als die landen vroeger. Daartoe schreef hij deze open brief aan de Europese
leiders.
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Apartheidsonderwijs in Vlaanderen

Rond 12 miljoen euro betaalde de Vlaamse Gemeenschap in het
schooljaar 2013-2014 voor de verdere verfransing van zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel.
Naast het voorrecht om in het
Frans te worden geholpen bij de
gemeentelijke administratie, kunnen de inwoners van Vlaamse faciliteitengemeenten sedert begin
jaren zestig ook in Franstalige basisscholen terecht met hun kinderen. Een aanvraag van zestien
ouders volstaat daartoe. Naast het
Oost-Vlaamse Ronse zijn er in
de zes faciliteitengemeenten rond
Brussel zes Franstalige gemeentescholen en twee vrije scholen die
door Vlaanderen worden gesubsidieerd. Wettelijk moeten die in het
derde en vierde leerjaar vier lesuren
en in de twee laatste jaren zes uren
Nederlands per week verstrekken,
opdat de leerlingen van dat Franstalig basisonderwijs probleemloos
zouden kunnen doorstromen naar
het Nederlandstalig secundair onderwijs. Echter, na de basisschool
gaan praktisch alle kinderen naar
Franstalige scholen in Brussel en
Waals-Brabant. Van inpassingsonderwijs of overgangsklassen is geen
sprake. De faciliteitenscholen zijn
privilegiescholen voor ouders die
niet wensen dat hun kinderen zich
mengen met streekgenoten. De
Vlaamse regering blijft voor die

apartheidsscholen betalen, zonder
enig zicht op of inspraak in het
schoolgebeuren.

OGEN TOE EN BETALEN
De pedagogische inspectie wordt er
immers uitgevoerd door de Franse
Gemeenschap, een gewoonte die
dateert van de tijd toen onderwijs
nog een unitair Belgische aangelegenheid was, met weliswaar een
Franstalige en een Nederlandstalige minister. Die sloten in de jaren
70 een convenant af waarin werd
afgesproken dat de Franstalige onderwijsinspecteurs de Franstalige
faciliteitenscholen zouden opvolgen. Los daarvan moest de federale
taalinspectie nagaan of de kinderen
wel degelijk in een faciliteitengemeente woonden en de onderwijs
taal ook als thuistaal gebruiken,
conform de taalwetgeving. Die
taalinspectie bleef federaal toen in
1989 de bevoegdheid over onderwijs naar de gemeenschappen werd
overgeheveld. Daardoor werd in
principe de Vlaamse onderwijsinspectie ook bevoegd voor de Franstalige faciliteitenscholen en moesten die in principe een Vlaams
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leerprogramma volgen, zij het dat
de lessen in het Frans werden verstrekt. Het Vlaams Blok wees jarenlang op die consequentie, tot
in 1996 het Vlaams Parlement
eindelijk aan de Vlaamse regering
vroeg de protocolakkoorden van
de jaren zeventig te wijzigen, want
strijdig met de Grondwet die stelt
dat enkel de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor onderwijs
in Vlaanderen. Na tien jaren van
vruchteloos onderhandelen tussen
de Franstalige en Vlaamse onderwijsministers keurde op 23 oktober
2009 het Vlaams Parlement unaniem - op de vertegenwoordiger
van de Union des Francophones
na - het zogenaamde interpretatiedecreet goed. Voortaan zouden
de Vlaamse eindtermen voor de
faciliteitenscholen gelden, het opvolgen van de leerlingen zou door
Vlaamse centra voor leerlingenbegeleiding gebeuren en het toezicht
op de onderwijskwaliteit door de
Vlaamse pedagogische inspectie.

AFWIJKING
De francofone politici holden onmiddellijk naar het Grondwettelijk
Hof. Nu moet u weten dat dit Hof
voor 50% uit Franstaligen bestaat
en dat de helft van de rechters gewezen politici zijn, zodat er al eens
politieke in plaats van juridische
redeneringen op na worden gehouden. In oktober 2010 was dat niet
anders. Het Grondwettelijk Hof
kwam met een arrest voor de dag
dat heel wat wenkbrauwen deed
fronsen. Het stelde dat de Vlaamse
eindtermen wel degelijk gelden
voor de Franse faciliteitenscholen,
dat het onderwijsdepartement die
scholen daarvan op de hoogte moet
brengen, mààr dat die scholen
vervolgens een afwijking kunnen
vragen voor het pedagogisch programma van de Franse Gemeenschap. Een uitzondering op de regel dus voor de apartheidsscholen.

De vraag daartoe moet weliswaar
worden voorgelegd aan het parlement, maar dat kan niet weigeren.
Een Vlaams parlement dat alleen ja
mag stemmen, daarvoor… moet je
een Belgisch Grondwettelijk Hof
hebben.

AL DERTIG JAAR GEEN
WAALS GELD VOOR
KOMEN
In het Henegouwse Komen, thans
een Waalse taalgrensgemeente met
faciliteiten voor Nederlandstaligen,
werd begin jaren ‘80 van de vorige
eeuw met de steun van het Nederlandstalige Rijksonderwijs met een
eigen schooltje begonnen, nadat
de Vlaamse faciliteitenschool ingevolge fel protest van lokale Wallinganten werd gesloten. Sedert de
Franstaligen de geldkraan dichtdraaiden, telt de Vlaamse Gemeenschap jaarlijks zowat een half miljoen euro neer voor het honderdtal
leerlingen van de ‘Taalkoffer’,
die thans deel uitmaakt van het
Vlaams Gemeenschapsonderwijs.
In 2007 probeerden de ouders nog
een keer een subsidieaanvraag in
te dienen bij de gemeente Komen
en de Franse Gemeenschap, maar
daar kwam nooit een antwoord op.
“Principieel is deze situatie een beetje
ongemakkelijk”, zegde onderwijsminister Crevits daarover in het
Vlaams Parlement.

De bewuste Ecole Francophone des Fourons die illegaal
gefinancieerd wordt door de Franse Gemeenschap

HAPPARTSCHOOL
IN VOEREN
Toenmalig burgemeester Happart
hevelde begin jaren ‘90 de Franstalige gemeentelijke faciliteitenschool van Voeren - tot dan toe
probleemloos door Vlaanderen
gesubsidieerd - over naar de vzw
Centre Sportif et Culturel de Fouron.
Formeel valt de school daarmee
onder het privéonderwijs of zoals
dat officieel heet: collectief huisonderwijs. Maar er staan al jaren geen
kinderen onder het huisonderwijs
geregistreerd in Voeren. Dat komt
omdat de Franse Gemeenschap de
school erkent als behorend tot haar
onderwijsnet. Immers, ze betoelaagt de school via de vzw, die ook
nog andere activiteiten voor Waalsgezinde Voerenaars organiseert. In

het budget 2016 wordt daartoe
715.000 euro voorzien. Omdat
dit een duidelijke overtreding inhoudt van het territorialiteitsbeginsel diende Vlaams Belang eind
vorig jaar een belangenconflict in,
wat bij goedkeuring de opschorting van de Franstalige begroting
met zich meebrengt. Vlaanderen
betaalt nu al een halve eeuw braaf
voor de verfransing in de Rand,
betaalt ook nog omdat de Franse
Gemeenschap in Komen haar wettelijke verplichting naast zich neerlegt en kijkt de andere kant uit als
er in Voeren onwettige initiatieven
worden genomen.
Of daar in 2016 enige verandering
in zal komen?
Luk Van Nieuwenhuysen

Koffiemok met Vlaamse Leeuw
Net als vorig jaar droeg het Vlaams Belang zijn
steentje bij tot één van de goede doelen van
de ‘Warmste Week’ van Studio Brussel. Met de
opbrengst van honderden unieke koffiemokken
steunden we de vzw Stop Darmkanker. Gezien
het succes loopt de verkoop ook na de actie
door. Voor 9,99 euro ontvangt u dit Vlaams-nationaal collectorsitem bij u thuis. Bestellen kan
via www.vlaamsbelang.org/webwinkel
of 02 219 60 09
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Asielzoekers: Onthaalouders stief-

TBC-con- moederlijk behandeld
trole faalt

In Vlaanderen is er grote nood aan kinderopvang. Die gebeurt voor
een belangrijk deel door onthaalouders, (doorgaans) vrouwen die
thuis tegen betaling een aantal kindjes opvangen. Het statuut dat zij
hebben is evenwel erbarmelijk.

Uit het antwoord van Vlaams
minister van Volksgezondheid
Vandeurzen op een vraag van
Vlaams parlementslid Anke Van
dermeersch blijkt dat de Dienst
Vreemdelingenzaken en Fedasil de systematische screening op
TBC - die normaal gezien wordt
uitgevoerd - door de grote toestroom niet meer aankunnen. Met
als logisch gevolg dat een aantal
asielzoekers naar de opvangcentra
worden doorgezonden zonder dat
zij op TBC worden gecontroleerd
en dus een ernstige bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Onthaalouders hebben al heel lang
een slecht statuut. ‘De politiek’
is zich daar al geruime tijd terdege van bewust. Daarom werd in
2003, in afwachting van een definitieve regeling, een voorlopig statuut uitgewerkt. Dit laatste is beter
dan helemaal niets, maar het is nog
altijd erg onvoldoende. Zo biedt
het geen volwaardige socialezekerheidsrechten. Men ontvangt geen
loon, maar een netto-uurvergoeding en heeft daardoor geen recht
op een vakantiepremie, een eindejaarspremie en dergelijke meer.
Het biedt ook geen zekerheid op
een werkloosheidsvergoeding als
men ermee stopt. Men kan zelfs
geen lening aangaan. Enzovoort.

Nochtans ligt het aantal TBCbesmettingen een pak hoger bij
asielzoekers dan bij de eigen burgers. Van 2010 tot 2014 waren er
jaarlijks gemiddeld 20.000 asielzoekers, maar zij waren wel verantwoordelijk voor een tiende van
alle gedetecteerde gevallen. Dat
betekent dat zij 60 maal meer kans
hebben om drager te zijn van de
besmettelijke ziekte dan eigen ingezetenen.
Naast onze sociaal zekerheid is de
massieve asielstroom richting dit
land dus ook een bedreiging voor
onze volksgezondheid.
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De definitieve regeling, die tegen
2006 was beloofd, bleef evenwel
uit. Nochtans werd ze in de federale regeerakkoorden van zowel
2008, 2011 als 2014 ingeschreven.
Het probleem is, zoals zo vaak in
dit onzalige land, dat dit in overleg
tussen de verschillende regeringen
moet worden geregeld en daar zit
het dus tot op heden strop.
Inmiddels heeft tussen 2009 en
2014 een kwart van de onthaalouders er de brui aan gegeven. Barbara Pas drong er bij minister van
Werk Peeters in de Kamer dan ook
op aan om hier spoedig werk van
te maken. Die toonde zich ter zake
helaas weinig ambitieus. Wordt
vervolgd…

EU-asieltoppen:
nutteloos en hopeloos
Vanop Lampedusa klaagde het Vlaams Belang het EU-wanbeleid inzake de asielcrisis aan. Nu het water aan de lippen staat, volgen de Europese asiel- en migratietoppen elkaar snel op. Zonder resultaat, tenzij
dat de chaos alleen maar groter werd.
Op 15 september kwamen de
ministers van Binnenlandse Zaken van de EU-lidstaten bijeen in
Brussel. Daar werd de relocatie van
asielzoekers over de lidstaten afgesproken waarbij in totaal 160.000
asielzoekers die zich in Italië, Griekenland en Hongarije bevonden,
zouden verspreid worden over de
andere lidstaten. Anderzijds was er
toch op zijn minst sprake van operationele en financiële middelen
voor de lidstaten aan de buitengrenzen, een betere beveiliging van
de buitengrenzen en ja, zelfs een
‘effectiever terugkeerbeleid’. Maar
tegelijk moest de ‘legale’ immigratie worden aangemoedigd, u weet
wel, van ‘hooggekwalificeerde’ migranten.
Op 9 november kwamen de ministers van Binnenlandse Zaken opnieuw bijeen om vast te stellen dat
er van de maatregelen nog niet veel
in huis was gekomen en om af te
spreken dat wat ze twee maanden
voordien hadden afgesproken nu
maar eens moest uitgevoerd worden... “We zijn bij elkaar om het
tempo van de uitvoering op te drijven,” aldus de Nederlandse staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
En dan was er de EU-Afrikaanse
Migratietop in Valletta op het zonnige eiland Malta. Daar werd op
12 november, naast 1,8 miljard
euro extra geld voor Afrika, alweer
een ‘actieplan’ gepresenteerd dat
geen enkel nieuw element sinds
de immigratietop van een half jaar
daarvoor bevatte. Toen werd één
doortastende nieuwe maatregel
met veel tromgeroffel aangekon-

digd, namelijk het tot zinken brengen van schepen van mensensmokkelaars. Sindsdien heeft niemand
daar ooit nog iets van gehoord.
Het plan getuigde tegelijk van een
verbijsterende wereldvreemdheid
wanneer het stelde dat het ging

gewoon! Het probleem van uw opeenvolgende toppen, is dat u, zoals de
tovenaarsleerling in de gelijknamige
Disney-tekenfilm, de excessen van
een vrij verkeer van personen niet
meer onder controle krijgt en dat u
verder prutst op grond van hetzelfde
concept, altijd maar weer opnieuw.”
Daar zit de kern van het probleem:
sinds de Top van Tampere in 1999,
waar een ‘Unie van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid’ werd

Een vertrouwd beeld in Lampedusa
over “het verkeer in twee richtingen:
van Afrika naar Europa, en omgekeerd.” Het zou bijna grappig zijn
als de situatie niet zo dramatisch
was.
Over heel deze soep van slechte
en geldverslindende maatregelen
pakte Gerolf Annemans de hoge
vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid
Federica Mogherini aan in het Europees Parlement: “Vorige keer ging
u te vuur en te zwaard de vaartuigen
van de mensenhandelaars tot zinken
brengen. Deze keer ging u even de
leiders en de dictators in Afrika tot
betere inzichten brengen. Belachelijk
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uitgevonden, is het debat inzake
het Europese asiel- en migratiebeleid nauwelijks of niet geëvolueerd.
Ondertussen wordt de Europese
burger steeds minder vrij, steeds
minder veilig en steeds minder
rechtvaardig behandeld.
De EU brengt geen oplossingen,
maar is zelf een deel van het probleem. Ten bewijze daarvan en als
klap op de vuurpijl ging de EU op
29 november op een nieuwe top
plat op de buik voor de grillen van
ene Erdogan.
Dimitri Hoegaerts

De grenzen van een grootmacht
Geconfronteerd met de harde feiten, nam Zweden eind vorig jaar
noodgedwongen afscheid van een - spreekwoordelijk geworden - ultralaks immigratiebeleid.
Decennialang presenteerde Zweden zich aan de wereld als een ‘humanitaire grootmacht’. Het land
klopte zichzelf daarvoor niet alleen
uitbundig op de schouders, maar
voelde zich ook geroepen anderen
op tijd en stond de les te lezen.
Ook toen afgelopen zomer voor
zowat iedereen duidelijk werd dat
de illegale immigratie naar Europa
ongeziene proporties had aangenomen, liet de rood-groene regering
in Stockholm weten dat alle vluchtelingen in Zweden asiel mochten
zoeken. “Mijn Europa bouwt geen
muren”, zo voegde de socialistische premier Stefan Löfven er nog
hooghartig aan toe.

ALLE RECORDS
GEBROKEN

Foto: Fredrik Rubensson - Flickr

Nauwelijks drie maanden later
controleerden Zweedse politieagenten de grenzen en kondigde
de regering zelfs aan desnoods de

Oresundbrug – de 8 kilometer
lange brug die Zweden met Denemarken verbindt en internationale bekendheid verwierf door de
krimireeks ‘The Bridge’ – te zullen
sluiten om toestroom van illegalen
in te dammen. Daarmee kwam een
abrupt einde aan de Scandinavische variant van de Duitse ‘Willkommenspolitik’. Als gevolg van
deze politiek was het aantal geregistreerde asielaanvragen in november vorig jaar reeds opgelopen
tot liefst 150.000. Dat waren er
toen reeds bijna dubbel zoveel dan
in heel het recordjaar 2014, toen
op 80.000 dossiers werd afgeklokt.
Duizelingwekkende cijfers, die de
draagkracht van een land dat nauwelijks 9,8 miljoen inwoners telt,
ver te boven gaan. Geconfronteerd
met de harde feiten, restte de roodgroene regering niets anders dan
openlijk te verklaren dat de grens
– in alle opzichten – bereikt was.
Behalve de herinvoering van grenscontroles, werden ook strengere

immigratieregels aangekondigd.
Asielzoekers werd bovendien gevraagd niet langer naar Zweden te
komen, maar ‘in Duitsland te blijven’. Als klap op de vuurpijl presteerde de regering het andere EUlidstaten vriendelijk te verzoeken
mee op te draaien voor de gevolgen van haar ‘ruimhartige’ politiek
en asielzoekers uit Zweden over te
nemen.

WERELDKAMPIOEN
De koerswending van de roodgroene regering is naar Zweedse
normen zonder meer revolutionair
te noemen. Al even revolutionair
is het feit dat het maatschappelijk
debat over de immigratiekwestie
ondertussen stilaan op gang lijkt te
komen. Tot voor kort genoot Zweden immers niet alleen bekendheid
als ‘humanitaire grootmacht’, maar
ook als onbetwistbare wereldkampioen van de politieke correctheid.
Over de gevolgen van de permanente immigratie van grote groepen uit sterk verschillende culturen heerste een absolute omerta.
De problemen werden er daardoor
niet kleiner op. De aanhang van
de ‘Zweden Democraten’ (SD),
de enige partij die het aandurft
het immigratiethema aan te kaarten, wordt almaar groter. De SD,
die in 2010 met een score van 5,7
procent voor het eerst haar intrede
deed in de Zweedse Rijksdag, wist
vier jaar later haar resultaat zowat
te verdubbelen. Momenteel is de
partij in de peilingen zelfs goed
voor 20 tot 25 procent.
De kans is groot dat 2015 de
Zweedse politieke geschiedenis zal
ingaan als het jaar waarin duidelijk
werd dat er aan alles grenzen zijn.
Niet alleen grenzen aan wat een
land kan, maar ook grenzen aan
wat een volk wil.

Zweden: land in oog van de asielstorm
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Dirk De Smedt

De vrouw van één miljoen
de voormalige DDR verscheen
naar aanleiding van het tiende conaantal asielzoekers het miljoen.
gres (1981) van de communistische eenheidspartij SED. De dame
De wereld heeft naar Merkel ge- voor deze propagandacampagne
luisterd, zoveel is duidelijk. Maar poseerde, lijkt opmerkelijk sterk
Merkel heeft duidelijk niet naar op Angela Merkel, in die mate zelfs
haar volk geluisterd. Indien ze dat dat het hier zou kunnen gaan om
wel had gedaan, zou ze immers we- een foto uit haar jonge jaren. Maar
ten dat het ongenoegen en de onge- daarbij houdt de gelijkenis niet op.
rustheid over haar politiek in brede Ook de slagzin ‘Das schaffen wir’
lagen van de bevolking groeit. Als lijkt als twee druppels water op
de Duitse politieke klasse deze sig- het ‘Wir schaffen das’ van Angela
nalen nog langer negeert, dreigt zij Merkel – de slogan waarmee zij de
vroeg of laat op een even pijnlijke bevolking op gebedsmolenachtige
manier te ontwaken als het Polit- wijze blijft voorhouden dat Duitsland de massale toestroom
in cultureel en economisch
Een affiche uit 1981:
opzicht aankan. Beide sloopvallende gelijkenissen.
gans lijken overigens niet
alleen woordelijk op elkaar. Net zoals het ‘Das
schaffen wir’ van de SED,
is het ‘Wir schaffen das’
de uitdrukking van een
wereldvreemd en onverantwoord maakbaarheidsoptimisme dat – om het
zacht uit te drukken – op
gespannen voet staat met
de realiteit.

In haar ijver om de wereld te redden, zet Merkel haar land op het spel.
Begin december riep het Amerikaanse magazine ‘Time’ de Duitse
bondskanselier Angela Merkel uit
tot persoon van het jaar. Aanleiding daarvoor was niet zozeer het
feit dat Merkel in 2015 de tiende
verjaardag van haar kanselierschap
vierde, maar veel meer haar rol in
de vluchtelingenkwestie. Wat men
ook van de keuze van Time mag
denken, onmiskenbaar is dat Merkel een cruciale rol heeft gespeeld
in de ongeziene immigratiecrisis
waarmee Europa wordt geconfronteerd.

ALLEN NAAR
DUITSLAND
Haar politiek werd in het
Midden-Oosten, Azië en
Afrika immers begrepen
als een open uitnodiging
om naar Europa af te
zakken en heeft dan ook
gewerkt als een brandversneller. Het begon met
haar eenzijdige beslissing
om – tegen alle bestaande
regels en verdragen in –
de Duitse grenzen open
te zetten. Het ging verder
met haar verklaring dat er
geen bovengrens bestaat
op asiel – een verklaring
die zij meermaals herhaalde en waarop ze koppig
weigert terug te komen.
De selfies van ‘Mutti’ met
immigranten uit de halve
wereld deden de rest. De
cijfers spreken duidelijke
taal. Tijdens de eerste jaarhelft werd ervan uitgegaan
dat in totaal zo’n 400.000 asielzoekers naar Duitsland zouden afzakken. Eind oktober was dat cijfer al
opgelopen tot 760.000. Alleen al
in november kwamen er daar nog
eens meer dan 200.000 bovenop.
Begin december overschreed het

“DEUTSCHLAND
SCHAFFT SICH AB”

bureau van de Oost-Duitse SED
in 1989.

“WIR SCHAFFEN DAS”
De voorbije weken dook bij onze
oosterburen een affiche op die in
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Onder het motto ‘Wir
schaffen das’ voert Merkel
de facto een politiek die,
net zoals eertijds het marxistische maatschappelijke
experiment, tot mislukken is gedoemd. Indien
het roer van de Duitse
asiel- en immigratiepolitiek niet dringend wordt
omgegooid, dreigt datgene
waarvoor Thilo Sarrazin enkele
jaren geleden in zijn brandbrief
‘Deutschland schafft sich ab’ waarschuwde, bittere werkelijkheid te
worden.
Dirk De Smedt

Hongarije als voorbeeld
“Er is nog hoop! Een bezoek aan Hongarije is een verademing.” Dat
concludeert Kamerlid Filip Dewinter in zijn ‘Dagboek Hongarije’
(te lezen via www.fdw.nu). Eind vorig jaar bevonden Filip Dewinter,
Anke Van dermeersch en Jan Penris zich een vijftal dagen in Hongarije.

dat jihadisten meereizen met de
massale stromen aan migranten, van
wie we niet weten waar ze vandaan
komen, wie ze zijn en wat ze willen.”

“Geen ideologie of economisch belang mag ons het leven van Europese
burgers in gevaar doen brengen.”

“Niet iedereen die naar hier komt,
is een terrorist. Maar we weten niet,
en niemand is in staat om dat te zeggen, hoeveel terroristen hier tot
dusver zijn gearriveerd en hoeveel er elke dag arriveren. Zelfs
één terrorist is er één te veel.
Het doet pijn om erover na te
denken hoeveel terroristen er
wellicht ons land hebben doorkruist.”

Ze waren er op uitnodiging van
burgemeesters van enkele Hongaarse grensdorpen en deden ook
de buurlanden van Hongarije aan. Conclusie: het
controleren, sluiten en bewaken van landsgrenzen is
niet alleen niet zo moeilijk,
maar ook de enige oplossing.

PREMIER ORBÁN
Wie de knappe toespraak
van de premier van Hongarije Viktor Orbán heeft
gehoord naar aanleiding
van de islamitische jihad
in Parijs en Europa, kan er
niet rond: deze man vertoont inzake asiel en migratie meer gezond verstand dan
het gros van de gezagsdragers in
de Europese Unie. Zo stelde hij in
het Hongaarse Parlement: “Wij,
Hongaren, sloten de grenzen tegen de
vloedgolf vanuit Afrika en het Midden-Oosten. Wij werden daarvoor
‘inhumaan’ genoemd. Maar wat is
inhumaan? De grenzen sluiten tegen
de illegale grensoverschrijdingen, of
het leven riskeren van onschuldige
Europese burgers?”

“De EU worstelt krampachtig in
een web van ideologieën in plaats
van te handelen op basis van gezond
verstand en onze eigen culturele tradities.”
“De EU beweert nog steeds dat immigratie iets positief is. Immigratie
is geen win-winsituatie, maar een
lose-losesituatie.”
“Het kan nooit worden uitgesloten
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“Voor elk normaal denkend
persoon is het duidelijk dat Europa zoveel mensen niet aankan. We weten allemaal dat
de Europese economie bezwijkt
onder een dergelijke druk.
Maar naast de economische en
financiële realiteit brengt massa-immigratie drie gevaren met
zich mee: terrorisme, criminaliteit
en een bedreiging van onze cultuur,
onze levenswijze, gewoonten en tradities.”
“De verplichte quota om migranten
op te nemen, zijn niet Europees. Het
staat in schril contrast met de geest
van Europa. Het verergert de asielcrisis, werkt als een uitnodiging voor
steeds meer migranten en verspreidt
het terrorisme over heel Europa.

Laten we het spreidingsplan en de
quota van de EU afwijzen en zélf
beslissen wie we willen binnenlaten,
met wie we willen samenleven en
met wie niet.”
“We hebben een nieuwe Europese
politiek nodig en daartoe moeten we
open kunnen spreken, wars van dogma’s en politieke correctheid. Ik stel
voor dat we de wereld van de ideologieën laten voor wat hij is en terugkeren naar het gezond verstand.”
Door de Hongaarse grenzen te
controleren, sluiten en bewaken,
voert premier Orbán een strikt,
veilig, rechtvaardig én humaan
asiel- en immigratiebeleid, en dat
konden Filip Dewinter, Anke Van
dermeersch en Jan Penris middels
een ‘fact-finding mission’ ter plaatse vaststellen.

‘FACT-FINDING MISSION’
De delegatie werd onder meer
ontvangen door burgemeesters
van grensstadjes in Hongarije zoals
Ásotthalom, Beremend, Villány
(Baranya comitaat) en Lendava (in
buurland Slovenië), alsook door
de regeringspartij van premier
Viktor Orbán: Fidesz of MPSZ
(Hongaarse Burgerunie). In een
Hongaars transitcentrum voor
asielzoekers werden ze gebriefd
door majoor Vedo Attila en kapitein Peter Kallai van de grenspo-

litie. Ook de Sloveens-Kroatische
grens werd bezocht. Tot slot stond
er een bezoek aan het Hongaars
parlement op het programma,
waar een ontmoeting plaatsvond
met de voorzitter van de Commissie van Buitenlandse Zaken.

‘DAGBOEK
HONGARIJE’
Federaal volksvertegenwoordiger
Filip Dewinter hield een lezenswaardig dagboek bij, waaruit blijkt
dat de politiek correcte dogma’s
over het sluiten en bewaken van
grenzen niet kloppen. Wie de feiten in het dagboek leest, kan niet
rond de conclusie: landsgrenzen
controleren door ze fysiek te sluiten en te bewaken, is de enige effectieve en duurzame methode
om onze sociaaleconomische en
culturele veiligheid te garanderen.
Dat is dan ook de reden dat na
Hongarije steeds meer CentraalEuropese buurlanden, zoals Slovenië, hun grenzen effectief sluiten.
Het grenshek van Hongarije wordt
overigens bewaakt door de zogenaamde ‘Visegrádgroep’ (Hongarije, Polen, Slovakije en Tsjechië):
een mooi voorbeeld van Europese
samenwerking waar de EU een
puntje aan kan zuigen!
Filip Dewinters interessante ‘Dagboek Hongarije’ kan worden gelezen op zijn website: www.fdw.nu.
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EXCUSES
Naast het Hongaarse grenzenbeleid steunt het Vlaams Belang ook
de Hongaarse ambassadeur, Tamas
Ivan Kovacs, die zijn beklag deed
over de deelname van Vlaamse
scholen aan een briefschrijfactie
van Amnesty International. Die
actie had tot doel het Hongaarse
vluchtelingenbeleid aan te vallen.
Fractieleider Chris Janssens bood
in een persbericht excuses aan bij
de ambassadeur en stelde: “Blijkbaar mogen organisaties met hulp
van scholen kinderen voor een politiek karretje spannen, zolang dat
karretje maar links, multicultureel
en pro open grenzen is. Men durft
zich niet voorstellen welke hysterie er
zou uitbreken mochten kinderen op
dezelfde wijze meegesleurd worden
in een actie tegen immigratie.”
Onze voorzitter en Vlaams Parlementslid Tom Van Grieken riep
hierover minister van Onderwijs
Hilde Crevits stevig op het matje.
Crevits moest toegeven dat Van
Grieken een punt heeft over het
feit dat politiek niet thuishoort in
het klaslokaal, maar verbond daar
vervolgens - hoe kan het ook anders - geen daadkrachtige gevolgen
aan.

Sam van Rooy

Klimaathysterie
Sinds 1995 organiseren de nutteloze VN elk jaar een al even nutteloze
klimaatconferentie. Die van dit jaar in Parijs was vooral nuttig om
de aandacht af te leiden van een échte bedreiging: de islamitische
terreur.
evolueren. Daar bestaan gewoon
geen wetenschappelijke modellen
voor. Laat u zeker niet bang maken
door simplistische grafiekjes van
de klimaatlobby, die eindigen met
een steil stijgende lijn die steeds
hogere temperaturen aangeeft. Een
wetenschappelijk verantwoorde
grafiek zou moeten eindigen met
een sterke daling van de temperatuur en een nieuwe ijstijd. Alleen
weet niemand of die afkoeling binnen tien, honderd of duizend jaar
zal komen. Maar komen zal ze…
Ook binnen de huidige interglaciale periode hebben zich grote veranderingen voorgedaan. Tijdens
het ‘Middeleeuwse Klimaatoptimum’ was het in Europa gemiddeld iets warmer dan nu. Men
plantte wijnranken in Engeland en
perziken in Vlaanderen. De Vikingen konden het zuiden van Groenland koloniseren. Vanaf de vijftiende tot halfweg de negentiende
eeuw was het dan weer veel kouder
dan nu. De gletsjers werden groter
en de winters strenger. Men noemt
dit De Kleine IJstijd. Wij leven nu
in een ‘lenteperiode’ na die Kleine

FOUTIEVE
VOORSPELLINGEN
Een rapport van het ‘Inter-Governmental Panel on Climate
Change’ beweerde dat de meeste
gletsjers in de Himalaya tegen
2035 gesmolten zouden zijn en
dat rivieren als de Ganges en de
Brahmaputra daardoor zouden
droogvallen, met massale hongersnoden tot gevolg. Maar die
datum van 2035 was een foutje.
Het was 2350. En erger nog, het
rapport bleek niet gebaseerd te zijn
op wetenschappelijk onderzoek.
Het was samengesprokkeld uit
artikels van het World Wild Life
Fund, een populairwetenschappelijk tijdschrift en een verslagje

Foto: COP PARIS - Flickr

Al een miljoen jaar lang doet zich
op aarde iedere honderdduizend
jaar een ijstijd voor. Dat betekent
niet dat er overal ijs ligt, wel dat
er permanente ijskappen zijn, die
ook in de zomer niet verdwijnen.
Zulke ijstijden bestaan uit twee
glaciale perioden – de échte ‘ijstijden’ - waarin het zeer koud is en de
ijskappen enorm aangroeien, met
daartussenin een minder koude
interglaciale periode van ongeveer 20.000 jaar. Tijdens de meest
recente glaciale periode kwam
de ijskap tot in het noorden van
Duitsland, tijdens de twee vorige
zelfs tot diep in Nederland. We
leven nu op het einde van een interglaciale periode. Niemand kan
verklaren hoe die glaciale perioden begonnen zijn, en het is nog
veel raadselachtiger hoe ze zijn geëindigd. Er zijn vele hypothesen,
maar niemand weet het echt. De
klimaatwetenschap staat nog in
haar kinderschoenen. Laat u dus
niet intimideren door wetenschappers – en zeker niet door journalisten en politici! - die beweren
dat zij kunnen voorspellen hoe het
klimaat de komende decennia zal

IJstijd, met stijgende temperaturen, kleinere gletsjers en minder
Noordpoolijs. De hoeveelheid ijs
op de Zuidpool neemt echter nog
steeds toe. Ja, op één klein stukje
na, het zogenaamde Antarctische
Schiereiland, kalft de ijskap in de
zomer af en kan men schrikwekkende documentaires maken over
massa’s ijs die in zee storten. Al die
opnames zijn op dezelfde plaats
gemaakt, op een schiereiland dat
voor een stuk buiten de eigenlijke
poolcirkel ligt. Het echte Antarctica smelt helemaal niet.

Voorzitter van de klimaattop, Laurent Fabius
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Gaat
Vlaanderen
overstromen?
Nee
hoor. Sinds 1880 is
de zeespiegel ongeveer
20 centimeter gestegen. Nog geen 2 millimeter per jaar dus.
Satellietmetingen
gaven van 1993 tot
2003 een stijging van
3,1 millimeter per jaar. Dit zijn
harde feiten, geen onbewezen theorieën. Vergeet de propaganda van
de klimaatlobby over de zee die
zal oprukken tot in Gent, Aalst en
Mechelen. Dat alarmerend kaartje
is gebaseerd op een stijging van vijf
meter, terwijl zelfs pessimistische
wetenschappelijke schattingen uitgaan van een zeespiegelstijging van
maximaal 90 cm tegen 2100. Ongeveer één centimeter per jaar dus.
Volgens de prognoses van de klimaatfanatici zal de gemiddelde
temperatuur elk jaar een beetje
stijgen. Maar volgens satellietmetingen is de opwarming al in
2004 (!) gestopt. De theoretische
klimaatmodellen blijken er volledig naast te zitten. Maar de media
hadden geen belangstelling voor
zo’n nuchter, geruststellend cijfer.
Ze ontkenden het niet eens. Ze
negeerden het gewoon. De aarde
warmt niet meer op. Maar de klimaatconferenties zullen nog wel
een tijdje doorgaan.

ALLIANTIES
Hoe ijstijden beginnen, weten we
niet juist, maar van klimaatconferenties weten we het wel: door
een onheilige alliantie van lobby’s
en drukkingsgroepen. Socialisten
die de strijd tegen de klimaatverandering willen gebruiken om de
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van Unesco. Er klopte
niets van. Maar toch
werd dat paniekbericht door alle media
rondgebazuind.

In de marge van de klimaattop werd België
verkozen tot fossiel van de dag
vrije markt en het vrije ondernemerschap te vervangen door rigide
economische systemen die geleid
worden door de staat. Groene partijen die paniek zaaien in de hoop
meer kiezers te lokken. ‘Links’ en
‘groen’ samen controleren in Europa een flink deel van de media
en die slepen op hun beurt andere politieke stromingen mee in
de hysterie. Niemand durft nog
weerwerk bieden. De ontwikkelingslanden ruiken hun kans om
hun eigen falen toe te schrijven
aan westers industrieel wanbeleid,
en extra steun (100 miljard dollar!)
los te peuteren voor het opvangen
van ‘klimaatrampen’. Zelfs het
schatrijke Saoudi-Arabië probeert
nu uit dat vaatje te tappen.
De universiteiten hebben al lang
hun vroegere onafhankelijkheid
opgegeven. Zij laten zich betalen
om studies af te leveren, die – o
wonder - altijd de ideeën van hun
opdrachtgevers bevestigen. Universiteiten zijn afhankelijk van
overheidssubsidies en zij volgen
dus meestal angstvallig de politieke
consensus, hoe onwetenschappelijk die ook is. Bestelt de olielobby
gemanipuleerde studies? Natuurlijk. Maar ook de milieulobby in
ruimere zin van het woord, met de
machtige producenten van zonnepanelen en windmolens, die beseffen dat zij eigenlijk niet zozeer
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afhankelijk zijn van
wind en zonnewarmte, maar van subsidies.
En terzijde: in heel de
discussie gaat men
gemakshalve voorbij
aan het feit dat ook
de bio-industrie zeer
veel broeikasgassen
uitstoot.

WAAROM CHINA
NIET?

Naar verhouding tot
hun BBP zijn de Chinezen zonder enige concurrentie de grootste vervuilers ter wereld. Toen de
westerse landen met veel kosten
en moeite de uitstoot van cfk’s
hadden teruggedrongen om de afbraak van de ozonlaag te stoppen
– dat was wèl een reëel gevaar! –
ging het positieve effect daarvan
voor een deel verloren doordat de
uitstoot van cfk’s in China drastisch toenam. Hetzelfde gebeurt
nu met de klimaatmaatregelen. Als
de politici echt geloven dat we aan
de rand van een klimaatcatastrofe
staan, waarom laten zij dan China
ongemoeid? Als het hen echt om
de klimaatverandering te doen
is, dan moeten zij China het mes
op de keel zetten met invoerheffingen op Chinese producten, tot
de Chinezen hun extreem vervuilende industrieën saneren, in het
bijzonder hun steenkoolcentrales.
Maar dat gebeurt niet. Terwijl ze
in het westen onze industrie allerlei beperkingen opleggen ‘om het
klimaat te redden’, gaan we zorgeloos verder met het massaal importeren van Chinese goederen, die
geproduceerd zijn met volkomen
minachting voor alle milieu- en
klimaatregels. Achter de retoriek
van de klimaatconferenties gaat
duidelijk een ideologische agenda
schuil…
Marc Joris

Maatpakken voor heren

Splits.be gaat
digitaal.

Retouche bij verkoop

Leuvensesteenweg 4,
1210 Brussel
02 230 90 53
aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

U volgt toch ook?

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Voor wie communautair op de hoogte wil
blijven, is een gratis digitaal abonnement
op Splits.be een echte aanrader. Elke maand
brengt Splits.be via zijn digitale nieuwsbrief
communautair nieuws heet van de naald in
uw elektronische brievenbus.
Abonneer u door u in te schrijven via het
invulformulier op www.splits.be of stuur een
e-postbericht naar info@splits.be

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

hans.couttenye@telenet.be

Bestel dit profetische boek

‘Het Legerkamp
der Heiligen’

vertaald door Jef Elbers
15 euro
(+verzendkosten)

www.uitgeverijegmont.be

(Le Camp des Saints)

van de vele malen gelauwerVan Le Camp des Saints, het boek
werden meer dan een miljoen
de Franse schrijver Jean Raspail,
roman blijft voor de rechexemplaren verkocht. Zijn visionaire
terzijde een standaardwerk.

reacties op; Raspail
Anderzijds roept het bij links hysterische Zijn waarschuwing
werd zelfs voor de rechtbank gedaagd. vanuit de ondertsunami
voor de dreigende demografische
le utopisten niet. Dit
ontwikkelde landen bevalt de multiculture - na de Engelse,
reden om het boek
vormt voor Egmont al een voldoende
en Duitse vertalingen - nu ook in
Spaanse, Portugese, Italiaanse, Afrikaanse
het Nederlands uit te geven.
meer:
effectief op gang kwam, is dat nog
Maar de wetenschap dat de tsunami
handelen, wordt ons continent inderdaad
als de Europeanen niet dringend
AIDSen, economische vluchtelingen,
overspoeld door politieke vluchteling en klimaatvluchtelingen. Een heuse
milieuvluchtelingen en straks ook nog
n door hun miljoenental onze beschaving
zondvloed waarbij de immigrante
vegen.
dreigen weg te

Jean Raspail

HET LEGERKAMP
DER HEILIGENs
Le Camp des Saint

Le Camp des Saints

u zoekt een vakman?
voor een moeilijke klus of lastige karwei?
Help! uw man is een klusser?
aan een eerlijke en betaalbare prijs?
en liefst zo snel mogelijk?

Het legerkamp der heiligen

Het legerkamp der heiligen

Filip De Man
Uitgever Egmont

Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,
Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Jean Raspail vertaald door Jef Elbers

Karweiwerken - www.tibo.eu

vertaling door Jef Elbers
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Kommer en kwel in het koninkrijk
Door Nerdom

Het was een grote dag vandaag, want de minister van Oorlog en Landsverdediging en Defensie ging langskomen voor een stand van zaken, zeker nu het koninkrijk onder druk van bommenleggers, messentrekkers en
dolle schutters is komen te staan.
Voor de gelegenheid had hij zijn ‘battledress’ aangetrokken en zijn sabel aan zijn broeksriem gehangen. Ook
zijn helm was opgepoetst en zijn ‘combat shoes’ blonken als nooit tevoren. En zijn verrekijker hing parmantig
om de nek. Ja, hij was voortaan wat meer waakzaamheid aan de natie verplicht nadat hij onlangs in volle
terreurdreiging aan veel lekkers had zitten slurpen en lurken in het verre Bretagne. Vanaf nu zou hij mee in
de frontlinie staan, maar liefst niet te ver vooraan, want hij wist niet meer precies hoe hij zijn geweer moest
hanteren. En bovendien kuist hij dat ook niet zo graag nadien omdat hij de stukken meestal niet meer op de
juiste plaats krijgt. Vandaar de sabel dus.
De deur van de grote ontvangsthal ging open en de minister van Bommen en Buskruit kwam olijk binnengewandeld. De koning sprong in ‘geef acht’ en groette aan het voorhoofd. De minister fronste even de wenkbrauwen, maar zijn gelaat ging snel over in een begripvolle, vriendelijke glimlach. “Wachtwoord!”, riep de
koning grappend. “Fristi,”, zei de minister kurkdroog. Waarop de koning zijn gelaat vertrok en stamelde: “Hoe
weet gij dat?” De minister knipoogde even en zei zachtjes, het hoofd naar ’s konings oor neigend: “Ik ken alle
staatsgeheimen.” Waarop de kabinetschef van de koning zich zwetend uit de voeten maakte… Daarop wees
de koning naar de gastenzetel, waarna hij zelf plaatsnam op een speciaal
aangebrachte veldkoffer, met de rechter ellenboog op de knie leunend en
een scherpe arendsblik aannemend.
De minister bracht dan zijn verhaal over de maatregelen die men
in het land aan het nemen was en hij bezwoer hem niet bang te
zijn, maar juist een voorbeeld voor het volk. Bovendien zou de
regering hem goed laten bewaken.
Ja, natuurlijk! Hij was blij met zo’n trouwe regering – de
beste in jààààren - en beloofde weer vaker onder het volk
te komen. Hij zou een toonbeeld van verzet worden tegen de dreigende overweldiger. Hij stelde voor om elke
maand een toespraak op de televisie te geven met praktische tips voor de burgers. Gelukkig kon de minister
dit afwenden door hem te overtuigen dat discretie
misschien wel de beste aanpak is.
“En wanneer kan ik dan nog eens op reis
gaan?”… De minister haastte zich daarop naar
buiten, veinzend dat hij over enkele minuten
op het kernkabinet werd verwacht. Met een
diepe zucht plofte hij zich in zijn haastig wegscheurende dienstwagen. De rotste job van de
week zat er weeral op…
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Kalender
VRIJDAG 8 JANUARI
DENDERLEEUW.
Gespreksavond
met Tom Van Grieken en Bart De Valck
(VVB) met aansluitend nieuwjaarsreceptie in Café De Standaard, Guido
Gezellestr. 3 om 20u. Inl.: Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZATERDAG 9 JANUARI
SCHOTEN. Glühwijnstand VBJ op de
wekelijkse zaterdagmarkt in Gelmelenstr.
t.h.v. oud politiekantoor om 9u. Inl.: Giannni Peeters, 0497 35 66 96.
ZONDAG 10 JANUARI
ANTWERPEN.
Nieuwjaarsreceptie
met Filip Dewinter en Jan Penris in
Zaal De Lelie, Kioskplaats 84 om 11u.
Org.: Vlaams Belang Koepel Antwerpen.
Inl.: Nancy Verrijke, 03 216 92 13.
OOSTENDE. Nieuwjaarsreceptie met
Barbara Pas in Café Tivoli, Dr. E. Moreauxlaan 101 om 11u. Inl.: Christian
Verougstraete, 0477 62 75 53.
S C H E R PE N H E U V E L - Z I C H E M .
Nieuwjaarsreceptie met Tom Van Grieken in Zaal ‘t Klaverke, Houwaartstr. 325
om 14u. Org.: Vlaams Belang Regio Leuven. Inl.: Jan Meulepas, 0495 26 76 83.
VRIJDAG 15 JANUARI
LIER. Nieuwjaarsreceptie met Chris
Janssens in De Lispenaar, Voetbalstr. 23
om 20u. Org.: Vlaams Belang Lier-Koningshooikt. Inl.: Bart Verhoeven, 0496
28 32 06.
ZONDAG 17 JANUARI
WONDELGEM. Nieuwjaarsreceptie
met Chris Janssens in Het Biljarthuis,
Morekstr. 609, Gent om 11u. Org.:
Vlaams Belang regio Gent-Eeklo. Inl.:
Johan Deckmyn, 0476 26 97 38.
DINSDAG 19 JANUARI
ANDERLECHT. Nieuwjaarsreceptie
met Dominiek Lootens in café ‘Het
Rad van de Metro’, Bergensestwg. 1104
om 20u. Inl.: Louis Bogemans, 0499 31
80 86.
DONDERDAG 21 JANUARI
ROESELARE. Bezoek Arhus, De Munt
8 om 14u. Org.: Vlaams Belang Seniorenforum Mandel. Inl.: Gerda Phlypo,
0493 55 19 12.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 18 januari

ZATERDAG 23 JANUARI
DEURNE. Nieuwjaarsreceptie met
Chris Janssens in taverne The Grey Corner, Lakborslei 8 om 17u. Org.: Vlaams
Belang Deurne-Borgerhout. Inl.: Jan Van
Wesembeeck, 0477 20 86 06.
ZONDAG 24 JANUARI
ZARLARDINGE. Nieuwjaarsreceptie
met Barbara Pas in café/feestzaal Bij Bé,
Zarlardingestr. 100, Geraardsbergen om
11u. Inl.: Stéphan Bourlau, 0475 35 07 05.
OVERIJSE. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in Den Blank, Begijnhofstr. om 11u. Org.: Vlaams Belang
regio’s Halle en Vilvoorde. Inl.: Eddy
Longeval, 0494 17 39 19.
SINT-NIKLAAS.
Nieuwjaarsreceptie met Chris Janssens en aansluitend
nieuwjaarsbuffet in Zaal Familia, Truweelstr. 138 om 11.30u. Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
VRIJDAG 29 JANUARI
ANTWERPEN. Marijke Dillen kookt
zuurkool met worst in Van Maerlant,
Van Maerlantstr. 14 om 12.30u. Inl.:
Caroline Drieghe, 03 231 08 45.
HAALTERT. Nieuwjaarsreceptie met
Chris Janssens en Barbara Pas in Café
Ankerhof, Huytstr. 36 om 19.30u. Inl.:
Pieter De Spiegeleer, 0477 56 73 59.
ROESELARE. Vormingsavond: ‘De rol
van de vrouw in de Islam’ met Anke
Van Dermeersch in De Gezelle, Stationsplein 48 om 20u. Inl.: Filip Deforche,
051 24 54 12.
ZATERDAG 30 JANUARI
BRUSSEL. VBJ-congres ‘Terug naar
de bron’ met Tom Van Grieken en Reccino Van Lommel in De Schelp - Vlaams
Parlement, Hertogstr. 6 om 14u. Org.:
Vlaams Belang Jongeren. Inl.: VBJ, 02
219 27 28.
ROLLEGEM. Uittesten parfums voor
Valentijn in Zaal ‘Café De Platse’, Rollegemplaats 13, Kortrijk om 14.30u. Org.:
Vlaams Belang Seniorenforum LeieSchelde. Inl.: Linda Kerkhove, 0471 73
06 92.
BRUSSEL. Nieuwjaarsreceptie met Jef
Elbers, Dominiek Lootens en Bob De
Brabandere in het Raadsgebouw van
de Vlaamse Gemeenschapscommissie,
Lombardstr. 67 om 16u. Org.: Vlaams
Belang regio Brussel-19. Inl.: Bob De
Brabandere, 02 219 37 79 (NL) of 02
219 34 67 (FR).

31

HERENTALS. Nieuwjaarsreceptie in
Sint-Antoniuszaal, Kapucijnenstr. 7 om
19u. Org.: Vlaams Belang Regio Kempen. Inl.: Danny Neel.
TEMSE. Nieuwjaarsreceptie met Barbara Pas in De Gulden Cop, Hoek
Markt-Kasteelstr. om 19.30u. Inl.: Annemie Peeters-Muyshondt, 0478 34 87 12.
ZONDAG 31 JANUARI
SINT-ANDRIES. Nieuwjaarsreceptie
met Ortwin Depoortere in Parochiaal
Centrum Sint-Willibrord, Keurvorst K.
Theodoorstr. 4, Brugge om 11u. Org.:
Vlaams Belang regio Brugge. Inl.: Provinciaal Secretariaat, 051 33 60 30.
ZWIJNDRECHT. Nieuwjaarsreceptie
met Filip Dewinter en Anke Van dermeersch en boekvoorstelling ‘Waarover men niet spreekt’ door Wim Van
Rooy in Brasserie De Kroon, Michel
Vergauwenstr. 1 om 11u. Org.: Vlaams
Belang Zwijndrecht-Burcht. Inl.: Mariette Voogd, 03 216 92 13.
MORTSEL. Nieuwjaarsreceptie met
Tom Van Grieken in Mess Officieren in
het binnenfort van fort IV te Mortsel om
15u. Org.: Vlaams Belang Mortsel, Edegem, Borsbeek, Hove, Boechout. Inl.:
Anita Saey, 0478 46 19 08.
ZATERDAG 6 FEBRUARI
NEDERENAME. Nieuwjaarsreceptie
in Zaal Paviljoen, Oudstrijdersstr. 68,
Oudenaarde om 18.30u. Inl.: Michèle
Rédelé, 0495 49 27.
ZONDAG 7 FEBRUARI
KONTICH. Nieuwjaarsreceptie met
Gerolf Annemans in Kapel Cultuurpunt
Altena, Antwerpsestwg. 79 om 15u.
Org.: Vlaams Belang Kontich-Waarloos.
Inl.: Marleen Van Den Eynde.
MAANDAG 8 FEBRUARI
GENT. Bingonamiddag met koffie en
taart in Zaal De Buurtloods, Patrijsstr. 10
om 13.30u. Inl.: Joris De Rynck, 0495
60 82 16.
19 TOT EN MET 21 FEBRUARI
HASSELT.
VBJ-Winteracademie
‘Identiteit’ in Hasselt. Org.: Vlaams Belang Jongeren. Inl.: VBJ, 02 219 27 28.
VRIJDAG 19 FEBRUARI
TURNHOUT. Leeuwenquiz in Zaal
Sint-Pietershoek, Schoolstr. 1 om 20u..
Org.: Vlaams Belang Turnhout.
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