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Deze Big Brother-toestanden dreigen op middellange termijn te leiden tot de teloorgang
van onze vrije democratische samenleving.
Filip De Man
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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oop voor onze
noorderburen
Slechts een dikke week scheidt ons nog van de langverwachte stembusslag bij onze noorderburen. Een stembusgang die door de immigratielobby en de machtsbastions van de EU met argusogen zal worden gevolgd. Voor wie de Nederlandse verkiezingscampagne niet op
de voet volgt: deze verkiezing draait om één partij: de PVV van Geert
Wilders.

“OP EXISTENTIËLE
VRAGEN ZOALS:
‘BESTAAT NEDERLAND, BESTAAT
VLAANDEREN,
BESTAAT EUROPA
BINNENKORT NOG?’,
BLIJFT HET
ANTWOORD VAN DE
MACHTSPARTIJEN
UIT”

Een peiling die begin februari werd afgenomen bezorgde politiekcorrect
Nederland zowaar een hartverlamming. De PVV nam er een reuzensprong en werd veruit de grootste partij van het land. Al even opmerkelijk
als de peiling was een nieuwe Nederlandse studie die het profiel van de
PVV-kiezer onder de loep nam. Waar vroeger het vooroordeel bestond
dat kiezers van immigratiekritische of nationalistische partijen het intellectueel vermogen bezaten van een goudvis, blijkt uit het rapport het
tegendeel. Zo bleek uit het onderzoek dat bij 4000 Nederlanders werd
afgenomen dat de PVV het populairst is bij hoogopgeleiden. Het mantra
dat partijen zoals de onze enkel boze laagopgeleide mannen aantrekt is
met dit onderzoek dan ook definitief naar het rijk der fabelen verwezen.
En dat is geen toeval. Toen Wilders een jaar geleden te gast was bij het
Vlaams Belang stelde hij dat de opkomst van partijen zoals de PVV en het
Front National, en de wederopstanding van het Vlaams Belang, een teken
zijn van de tijd. De problemen waarmee de mensen vandaag kampen,
overstijgen immers de technische discussies en achterhoedegevechten in
het parlement. Een gat in de begroting kun je dichten, een wet kan je
veranderen en een belasting kan je afschaffen, weet Wilders. Maar op
existentiële vragen zoals: ‘bestaat Nederland, bestaat Vlaanderen, bestaat
Europa binnenkort nog?’, blijft het antwoord van de machtspartijen uit.
Wie wél een antwoord op die vragen heeft, dat is de PVV. Alle peilingen
wijzen uit dat de Nederlanders het eens zijn met dat antwoord. Hopelijk
vertaalt zich dat in een verpletterende verkiezingsoverwinning!
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
3

ACTUA KORT
VEERDIENST VOOR
ILLEGALEN KOST
16,5 MILJOEN EURO

VLAAMS BELANG
PIEKT OP FACEBOOK

Uit een antwoord dat Barbara Pas
bemachtigde bij het departement
Landsverdediging blijkt dat de
inzet van Belgische marineschepen in de Middellandse zee in het
kader van de immigratiecrisis de
belastingbetaler
handenvol
geld kost. Tussen mei 2015
en december 2016 voerde
de Belgische marine drie
operaties uit in de Middellandse Zee. De marineschepen Godetia,
Leopold I en LouiseMarie brachten hierbij
niet minder dan 2047
immigranten
naar
Europa. Dat kostte de
belastingbetaler niet alleen handenvol geld - zo’n
slordige 16,5 miljoen euro
- het staat ook haaks op het
gepropageerde push-back-beleid
van N-VA-voorzitter De Wever.
Of hoe ook hier de partij van de
verandering er vooral een van
woorden is, niet van daden.

Sociale media zijn niet meer weg
te denken uit de communicatie

ASIELCRISIS KOSTTE
VLAANDEREN VORIG
JAAR 104 MILJOEN
De totale factuur van de asielcrisis
heeft Vlaanderen vorig jaar 104
miljoen euro gekost, waarvan bijna
de helft naar onderwijs en vorming
vloeide. Daarnaast werden als gevolg van de asielcrisis ook 663 extra personeelsleden aangeworven.
Dat blijkt uit een antwoord van
minister-president Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams parlementslid Chris Janssens.

van onze partij. Waar we vroeger
botsten op een onverwoestbaar
mediacordon, kunnen we vandaag
onze boodschap rechtstreeks bij de
burger brengen. En dat werpt zijn
vruchten af. Met bijna 64.000 volgers is onze pagina de tweede grootste in het politieke landschap. Nog
geen fan van onze pagina? Surf dan
snel naar onze Facebookpagina en
sluit je aan bij de snelst groeiende
politieke account.

BELASTINGVERHOGING OM MIGRATIEGOLF TE FINANCIEREN
Volgens de denktank Demos zal
Zweden structurele belastingverhogingen moeten doorvoeren om
de migratiestroom te financieren.
De Statistische overheidsdienst
van Zweden berekende dat
het voor de helft van de
nieuwkomers negen en
een half jaar duurt voor
ze een job vinden. Wetende dat het Scandinavische land in 2015
163.000 immigranten
opving, maakt duidelijk hoe omvangrijk de
factuur is die de belastingbetaler krijgt voorgeschoteld.

AGRESSIE TEGEN
SOCIAAL INSPECTEURS FORS TOEGENOMEN
Uit gegevens die minister van
Sociale Zaken Maggie De Block
aan Vlaams Belang-senator Guy
D’haeseleer bezorgde, blijkt dat
het aantal gevallen van agressie tegen sociale inspecteurs de jongste
jaren fors is toegenomen. Waar er
in 2014 slechts twee feiten werden
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“Vlaanderen is tegen de sterren
op aan het walloniseren”
Professor internationale
politiek, Jonathan Holslag over
de politieke graaicultuur bij de
intercommunales, De Tijd,
28 januari 2017
“Veel media schitteren in hoogmoed, arrogantie en een gebrek
aan zelfreflectie.”
Professor Rechtswetenschap
Afshin Ellian, Elsevier,
22 februari 2017
“Wijkagenten bestaan niet of
nauwelijks meer in Frankrijk en
de speciale interventie-eenheden
die nog wel de banlieue in gaan,
zijn nogal eens het doelwit van
agressie, molotovcocktails of
zelfs beschietingen.”

gemeld, steeg dat in 2016 tot 13.
D’haeseleer vraagt de minister dan
ook dat er strengere straffen worden gesteld op bedreiging en fysiek
geweld tegen sociale inspecteurs.

EUROPEES STRAFBANKJE
België stond jaren geleden al onder Europees toezicht wegens een
buitensporig begrotingstekort van
meer dan 3 procent van het bruto
binnenlands product (bbp). Zo’n
procedure kan ook gelanceerd worden tegen een land dat zijn schuld
niet snel genoeg in de richting van
60 procent van het bbp afbouwt.
Aangezien de Belgische staatsschuld nog steeds een hallucinante
107 procent van het bbp bedraagt,
staat het buiten kijf dat het Europees strafbankje wenkt.

VBJ IN DE LIFT
De Vlaams Belang Jongeren mogen de mouwen opstropen, want
steeds meer tieners vinden hun
weg naar onze jongerenbeweging.
En dat gebeurt voornamelijk via de
sociale media. Op Facebook was
VBJ reeds lang de grootste jongerenbeweging. Maar nu doet ook
de zogenaamde meme (spreek uit:
‘miem’) een duit in het zakje. Memes
zijn een vorm van satirische internetcultuur, gewoonlijk érg politiek
incorrect. Groepen en pagina’s gewijd aan ‘Vlaams-nationalistische
memes’ schieten als paddenstoelen
uit de grond en het aantal jongeren
die bij VBJ infopakketten aanvragen stijgt exponentieel, met meer
dan een vervijfvoudiging op enkele
maanden tijd.
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Frankrijk-correspondent, Frank
Renout over het aanhoudende
geweld in de Franse banlieues,
De Standaard, 22 februari 2017
“De stormwolken pakken samen. En België staat te zwaaien
met een lange ijzeren staaf in het
midden van de vlakte. De overheidsschuld is hoog, het aantal
mensen dat aan de slag is, ligt
onvoorstelbaar laag en er is veel
te weinig ondernemerschap.”
Hoofdeconoom BNP Paribas,
Peter De Keyser, De Tijd,
28 januari 2017
“De koninklijke toespraken worden in principe politiek gedekt
door de regering, dus ook door
de N-VA.”
Politicoloog Bart Maddens over
de controversiële uitspraken van
koning Filip voor de gestelde
lichamen, ’t Pallieterke,
9 februari 2017

Regering dreigt energie
onbetaalbaar te maken
De factuurregeringen Michel en Bourgeois zorgden er al voor dat de
stroomfactuur 60 procent duurder werd. Het beleid dreigt de prijzen
de komende jaren echter door het plafond te jagen.
Uit een studie van onderzoeksinstelling EnergyVille blijkt dat een
volledige overschakeling naar hernieuwbare energie door het uitstappen uit nucleaire energie zal
uitmonden in een verdubbeling
van de productiekost van de elektriciteit tegen 2030. Uiteraard zal
dit op zijn beurt een weerslag hebben op de energiefactuur van de
gezinnen en bedrijven in Vlaanderen. Het Vlaams Belang is de enige
partij die al jaren waarschuwt voor
een te ideologisch gedreven groen
stroombeleid dat de facturen permanent de hoogte injaagt. De
door nagenoeg alle andere partijen
beoogde uitstap uit kernenergie
en de transitie naar hernieuwbare
energie vergt trouwens aanzienlijk
meer investeringen, meer afhankelijkheid van invoer én een toename
van aardgasverbruik.

ENORME MEERKOST
EnergyVille heeft nu voor het eerst
een bedrag geplakt op de geplande
‘energietransitie’. Die transitie waarbij tegen 2030 de helft van de
productie uit hernieuwbare energie
zou moeten bestaan - leidt volgens
de studie tussen nu en 2030 tot een
jaarlijkse verhoging van de meerkost met 4,38 miljard euro. Elektriciteit zou daarmee tegen 2030
dubbel zo duur worden dan nu het
geval is. De reeds bestaande subsidiëring van groene technologieën
is hier niet eens in opgenomen.
In het geval twee kerncentrales in
2030 nog worden open gehouden
en dus niet zoals gepland in 2025
sluiten, daalt die kostprijs evenwel
met 700 miljoen euro per jaar of
gemiddeld 35 euro per gezin. De

aangehaalde meerkosten zijn onder meer het gevolg van extra investeringen in zon- en windenergie, meer invoer van elektriciteit
en hoofdzakelijk meer aardgas. De
pleitbezorgers van een kernuitstap
schermen met de kostprijs van investeringen in nieuwe kerncentrales maar negeren meteen ook de
kostprijs van de stijgende invoer
van gas en de CO2-uitstoot.

CO2-TAKS:
NIEUWE TAX LIFT!
Tegelijkertijd wordt op federaal
vlak nagedacht over de invoering
van een CO2-taks, een koolstofheffing, die het gebruik van fossiele
brandstoffen zou belasten. Gemiddeld zou de heffing de energieprijzen voor gezinnen in 2030 met
8,3 procent doen stijgen. Onze
parlementsleden Stefaan Sintobin
(Vlaams Parlement) en Jan Penris
(Kamer) voelden de liberale energieministers Tommelein en Marghem aan de tand, die zich gedwongen voelden te beklemtonen dat
een “tax shift richting vervuiling”,
nooit een “tax lift” mag worden,
dus niet mag leiden tot een belastingverhoging.
Gezinnen en bedrijven zouden
volgens de ministers “voldoende tijd
moeten krijgen om zich aan te passen” en die CO2-taks zou eigenlijk
niets mogen opbrengen want het
doel is - zo beweren ze toch - “net
dat gezinnen en bedrijven niet meer
vervuilen”. Niemand gelooft echter
dat de burgers deze nieuwe taks
niet in hun portemonnee zullen
voelen. Ook deze taks zal dienen
om de staatskas te financieren, on6

der het mom dat men zo mensen
naar nieuwe technieken wil toeleiden. Welke belasting zal men overigens verlagen om de CO2-taks te
compenseren?

CAPACITEITSTARIEF EN
DIGITALE METERS
Er beweegt nog meer in het energiebeleid. De Vlaamse regering
wil immers een zogenaamd ‘capaciteitstarief ’ invoeren. Tot nu
toe betalen gezinnen nettarieven
- de kosten voor de stroomdistributie - op basis van hun elektriciteitsverbruik. Gezinnen die veel
verbruiken betalen veel, gezinnen
die weinig elektriciteit verbruiken
minder. Nu wil men consumenten
echter laten betalen op basis van de
zogenaamde ‘capaciteit’, de sterkte
van de aansluiting op het net. Het
is nog onduidelijk in welke mate
deze nieuwe berekeningswijze de
facturen duurder zal maken. Na
een aantal simulaties van energieregulator VREG is de grote bezorgdheid dat alleenstaanden en kleine
verbruikers wel eens het kind van
de rekening kunnen worden. Bovendien dreigt hier een omgekeerd
effect: wie de voorbije jaren zuinig is omgesprongen met energie,
dreigt zijn kosten het meest te zien
stijgen.
Ook op de planning staat de introductie vanaf 2019 van zogenaamde
‘digitale meters’. De plaatsing van
deze meters kost veel geld en het
is nu al duidelijk dat de kost zal
worden doorgerekend via de nettarieven. Terwijl de consument de
rekening betaalt, haalt de energiesector een miljoenenvoordeel uit
de slimme meters, onder meer via
het overbodig worden van meteropnemers.

ECONOMISCH
ZWAKKEREN
De alsmaar hogere elektriciteitsfacturen vormen vooral een probleem
voor armere gezinnen die vaak in
slecht geïsoleerde woningen wonen en niet de middelen hebben
om te investeren in vaak dure
maatregelen om de energiefactuur
te beperken. Ondertussen kan al
1 op 10 gezinnen de gas- of elektriciteitsfactuur niet meer betalen.
Dit hoeft niet te verbazen. Sinds
het aantreden van de factuurregeringen Bourgeois en Michel ging
de stroomfactuur met niet minder
dan 60 procent de hoogte in. Tot
overmaat van ramp dreigt ook de
volgende jaren de energiefactuur
nog eens fors te zullen stijgen.
De Vlaamse regering pronkt echter
met REG-premies - premies rationeel energieverbruik -, steun voor
wie investeert in isolatie. Stefaan
Sintobin stelde echter vast dat de

fiscale voordelen de voorbije jaren vooral ten goede kwamen van
gezinnen met midden- en hogere
inkomens. Uit een rapport van
het Steunpunt Wonen blijkt immers dat amper 3 procent van de
premies terechtkomt bij de economisch zwakste groepen. Dat heeft
natuurlijk alles te maken met het
feit dat er geen dossiers worden ingediend door die groep omdat ze
niet over de nodige financiële middelen beschikken om in te zetten
op hernieuwbare energie.

dat de onrechtvaardige Turteltaks
moet worden afgeschaft. Onze
partij vindt het bovendien ongehoord dat de groenestroomsubsidies - vaak aan bedrijven die er vele
miljoenen euro’s voor incasseren
- nog altijd voor de volle 100 procent worden doorgerekend aan de
energieconsumenten. Ook moet
de federale regering de BTW op
elektriciteit opnieuw verlagen naar
6 procent.
Kurt Ravyts

BETAALBARE ENERGIE
Het Vlaams Belang pleit voor een
realistisch energiebeleid en geen
ideologisch verstard beleid dat
energie onbetaalbaar maakt. Hoe
men het ook draait of keert, kernenergie blijft voorlopig noodzakelijk om de betaalbaarheid van onze
energie te garanderen. De kost
van een slecht beleid mag bovendien niet worden afgewenteld op
de burger. Het Vlaams Belang wil
dat ons energiebeleid sociaal blijft,
het is ronduit onaanvaardbaar dat
vooral de laagste inkomensgroepen
het eerste slachtoffer worden van
een al te voluntaristisch regeringsbeleid.
Het Vlaams Belang zal daarom
ook de volgende jaren blijven
beklemtonen

De stijging van
uw stroomfactuur:
1 januari 2015: + €65 verhoging nettarieven
1 september 2015: + €123 verhoging btw naar 21%
1 januari 2016: + €80 afschaffen gratis elektriciteit
1 januari 2016: + €49 verhoging nettarieven
1 maart 2016: + €100 Turteltaks
1 januari 2017: + €50 verhoging nettarieven
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Lage-emissiezone: perceptiemaatregel met sociale gevolgen
De hele Antwerpse binnenstad en het grootste deel van de Antwerpse
Linkeroever zijn vanaf 1 februari 2017 een zogenaamde ‘lage-emissiezone’ (LEZ) waar oudere ‘vervuilende’ wagens worden geweerd. Andere steden volgen. Voor het Vlaams Belang wegen de beperkte winsten
voor de luchtkwaliteit niet op tegen de negatieve sociale gevolgen.
Vanaf februari mogen oudere voertuigen - heel oude benzinewagens
en EURO3- en EURO2-dieselwagens - niet meer rondrijden in de
Antwerpse LEZ. Sommige oudere
wagens mogen de LEZ toch binnen, maar dan tegen betaling. De
maatregel zou moeten leiden tot
een vermindering van het fijn stof
in de Antwerpse lucht. Controle
zal gebeuren via slimme camera’s.
Een eerste overtreding levert een
boete op van 125 euro. Een tweede
en derde overtreding leiden tot hogere boetes. Andere steden schuiven aan om het Antwerpse voorbeeld te volgen. De stad Mechelen
wil tegen de zomer van 2018 een
LEZ invoeren in de hele binnenstad. Ook Brussel start in 2018.
Gent volgt in 2020 en ook SintNiklaas denkt erover na.

deel is dat er betere middelen zijn
om dit te realiseren. De invoering
van de LEZ is in de eerste plaats
een perceptiemaatregel met een

In de Antwerpse gemeenteraad
heeft het Vlaams Belang als enige
partij tegen de invoering van de
LEZ gestemd. Niet omdat het
Vlaams Belang tegen propere lucht
is, wel omdat onze partij van oor-

Het stadsbestuur schermt met een
forse verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van de maatregel,
maar
automobilistenorganisatie
VAB bestrijdt dit en verwijst naar
Duitsland waar de invoering van

“DE TERM
‘PESTBELASTING’ IS HIER
ZEKER OP
ZIJN PLAATS”
beperkt effect op de luchtkwaliteit,
maar wel met zware sociale gevolgen.

ASOCIALE MAATREGEL

de LEZ’s in de steden tot een vermindering van nauwelijks 4 tot 8
procent fijn stof leidden. Meer dan
de helft van de vervuiling van de
lucht in het Antwerpse stadscentrum komt overigens van de Ring
en aansluitende snelwegen, die niet
onder de LEZ vallen.
Het Vlaams Belang diende op
de Antwerpse gemeenteraad een
amendement in om tenminste de
inwoners van de lage-emissiezone
vrij te stellen van het betalen voor
een tijdelijke toelating. Mensen
die in die LEZ wonen en een oude
wagen hebben, mogen hun garage
immers niet eens meer uitrijden.
Maar liefst 8.500 van de 75.000
wagens die eigendom zijn van
mensen in de LEZ vallen onder
de maatregel. Vooral oudere en
armere mensen wiens geviseerde
wagen meestal hun enige wagen is
- en in veel gevallen allicht ook hun
laatste - worden getroffen. Mensen
die overigens relatief weinig rijden.
Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur deze wagens nu zo bruusk
uit het verkeer wil krijgen met alle
asociale gevolgen van dien. Het
betreft immers oude wagens die
in snel tempo op een natuurlijke
wijze uit het verkeer verdwijnen.

PESTBELASTING
Overigens zit er ook een flinke
portie hypocrisie besloten in de
maatregel. EURO3-dieselwagens
krijgen voorlopig nog wél toegang
als ze maar voldoende neerdokken:
350 euro per jaar of 20 euro per
dag. Wie voldoende betaalt, mag
Antwerpen dus nog wel ‘vervuilen’.
De term ‘pestbelasting’ is hier dus
zeker op zijn plaats.
Wim Van Osselaer

Foto: Het Geel Punt - Stad Antwerpen
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Brusselse en Europese overheid
subsidiëren islamtentoonstelling
Van Miert, gewezen SP.a-politicus
- maar mevrouw Spaak spreekt en
begrijpt nu eenmaal geen woord
Nederlands, en Van Miert is intussen al bijna 10 jaar overleden. Om
maar te zeggen dat ook de webstek
van de vzw - die voor een groot
deel enkel en alleen in het Frans te
raadplegen valt - een klein beetje
achter loopt.

STINKEND POTJE

De Brusselse hoofdstedelijke regering heeft in al haar wijsheid beslist
om een subsidie van 150.000 euro toe te kennen aan de organisatie
die de tentoonstelling ‘De Islam, ook onze geschiedenis’ organiseert.
De tentoonstelling kreeg ook reeds 2,5 miljoen euro van de EU, te
verdelen onder zes partnerlanden.
Voor Brussel betekent dit dus dat
de tentoonstelling kan rekenen op
meer dan 500.000 euro subsidies
in totaal. Een waanzinnig bedrag
voor een tentoonstelling die ons
wil doen geloven dat de islam een
deel van onze geschiedenis en cultuur is.

VZW VAN POLITIEKE
VRIENDEN
De organisatie die de toelage van
de Brusselse regering ontvangt is
officieel de vzw Museum van Europa of Musée de l’Europe, een
vereniging die geleid wordt door
‘prominente figuren’ als Mia De
Vits (SP.a en ABVV), Mark Eyskens (CD&V) of burggraaf Etienne Davignon, en eerder ook door
mensen als een Guy Verhofstadt en

Hugo Schiltz .
Opvallend: de vzw Museum van
Europa besteedt de organisatie
van evenementen uit aan de nv
Tempora. Een nv die niet toevallig
werd opgericht door een beheerder van… de vzw Museum van
Europa. En wie belt naar de vzw
Museum van Europa, komt ook
automatisch bij die nv terecht. Het
lijkt er dus zeer sterk op dat de vzw
en nv gewoon één pot nat zijn, en
dat de vzw enkel een dekmantel is
om massaal veel belastinggeld door
te sluizen naar een nv.
We hebben nog getracht om enige
verduidelijking te krijgen van de
personen die volgens de webstek
van de vzw de voorzitter zijn FDFster Antoinette Spaak en Karel
9

Kortom: het hele verhaal is een
potje dat op meer dan één manier
serieus stinkt. Misschien ook daarom dat Dominiek Lootens - onze
fractievoorzitter in het Brussels
parlement - hierover geen vragen
mocht stellen in het hoofdstedelijk halfrond. Er is niet alleen de
nogal bedenkelijke constructie en
vermenging van vzw en nv, en er
is niet alleen het feit dat zowel de
EU als de Brusselse regering maar
al te graag met belastinggeld smijten naar verenigingen van politieke
vriendjes; er blijft natuurlijk ook
de nogal rare vaststelling dat de
overheden het als hun opdracht
zien om tentoonstellingen te organiseren die moeten aantonen dat
de islam een deel van onze traditie,
cultuur en geschiedenis zijn.
Tenzij ze daarmee de herhaaldelijke aanvallen van de islam op Europa bedoelen (732 Poitiers, 1389
Kosovo Polje, 1529 Wenen, enzoverder) is het alvast een statement
dat historisch noch cultureel ook
maar ergens op slaat, en dat daarbij
meer dan een serieuze belediging is
voor alle Europese slachtoffers van
14 eeuwen islamitische terreur en
veroveringsdrang.
Stijn Hiers

Graaicultuur MOET stoppen!
In januari barstte in Wallonië een schandaal los rond de intercommunale Publifin. “Schandalen zoals in Wallonië kunnen zich bij ons niet
voordoen”, suste Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Homans
(N-VA) toen nog. Fout, zo bleek.
de ijsberg van een lelijke graaicultuur die ook in Vlaanderen heerst.

ZELFBEDIENINGSCULTUUR

Ortwin Depoortere haalde
in het Vlaams parlement
zwaar uit naar de graaiende
politici
Precies één week later moest Homans al bakzeil halen en toegeven
dat er ook in Vlaanderen een graaicultuur heerst. Want inderdaad, de
Gentse schepenen Tom Balthazar (SP.a) en Christophe Peeters
(Open Vld) bleken bestuurders bij
de nv Publipart, die kwistig vergoedingen rondstrooide. Homans’
partijgenoot Koen Kennis (N-VA)
bleek met 17 betaalde mandaten
een kampioen te zijn in het verwerven van extra inkomsten. NVA’er Siegfried Bracke bleek naast
zijn job als parlementsvoorzitter goed voor 305.130 euro - nog een
mandaat te hebben als ‘adviseur’
bij Telenet. Hij wilde echter niet
vertellen hoeveel hij ermee verdiende. Het is maar het topje van

Minister Homans waste haar handen echter in onschuld: “Er zijn
heel wat intercommunales die onderliggende structuren hebben opgericht. Daar heb ik geen greep op.”
In het Vlaams parlement wees ons
parlementslid Ortwin Depoortere
erop dat deze situatie jarenlang
mogelijk werd gemaakt door de
traditionele partijen. De graaicultuur kon inderdaad maar gedijen
omdat de overheden in dit land
die jarenlang gedoogden. Maar
liefst 3.653 (!) zitjes in intercommunales werden netjes onder de
systeempartijen verdeeld. Alleen
al de grootste 10 intercommunales
waren goed voor een jaarlijks duizelingwekkend bedrag van maar
liefst 3 miljoen euro aan zitpenningen. Ortwin Depoortere haalde
in het parlement uit naar de SP.a,
“de voormalige partij van de kleine
man die uiteindelijk niets meer
blijkt te zijn dan een club politici
die vetbetaalde mandaten onderling
verdeelt” en naar N-VA die in snel
tempo verveld is tot een traditionele partij. “De publieke opinie is
het terecht beu dat politici zichzelf

10

bedienen, terwijl de politiek eigenlijk het volk moet dienen”, wierp ons
parlementslid de andere partijen
voor de voeten.

MINDER MANDATEN
Namens het Vlaams Belang deed
Ortwin Depoortere ook enkele
voorstellen om komaf te maken
met de wantoestanden. Hij pleitte
ervoor om de achterpoortjes in de
wetgeving te sluiten die er nu voor
zorgen dat er bij maar liefst 85 procent van de intercommunales geen
enkele begrenzing is van presentiegelden.
Ook het aantal mandaten in de
intercommunales zelf moet voor
het Vlaams Belang fors beperkt
worden.
Ortwin Depoortere pleitte er tevens voor om dringend het debat
te voeren met betrekking tot welke
bevoegdheden nog langer moeten
worden uitgeoefend door de gemeenten. Energiedistributie moet
voor het Vlaams Belang bijvoorbeeld worden overgeheveld naar
het Vlaamse niveau, waardoor er
een einde kan gemaakt worden
aan de wildgroei aan mandaten in
intercommunales. Van een privatisering van strategische sectoren zoals Open VLD voorstelt - kan er
voor onze partij echter geen sprake
zijn.
Wim Van Osselaer

Bijstand voor de vier
windstreken

Feiten
&
cijfers
Op 26 november 2016 waren er
volgens het OCAD in dit land
116 teruggekeerde Syriëstrijders
(waarvan 10 in een doodskist),
75 kandidaat-Syriëstrijders wier
afreis is mislukt en 163 vermoedelijke kandidaat-Syriëstrijders.
(Schriftelijke vraag nr. 1176 van
Barbara Pas aan de minister van
Binnenlandse Zaken)

Wie de pensioengerechtigde
leeftijd
heeft bereikt, maar niet of onvoldoende heeft gewerkt om een wettelijk pensioen te kunnen genieten, kan een beroep doen op de inkomensgarantie voor ouderen (IGO). Dat is een bijstandsregeling
waarbij men, afhankelijk van de gezinssituatie, maandelijks tussen de
700 en de 1050 euro van de overheid krijgt om in zijn levensonderhoud te voorzien.
De jongste jaren heeft men echter
vastgesteld dat de uitgaven voor de
IGO aan het exploderen zijn. Op
10 jaar tijd zijn de kosten verdubbeld en steeg het aantal aanvragen
met 24 procent. Het feit dat ook
vreemdelingen van dit bijstandsstelsel gebruik kunnen maken, is
daar niet vreemd aan. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk dat in een
aantal gevallen personen die nooit
in België hebben verbleven zulk een
IGO kunnen aanvragen. Ook immigranten die op pensioengerechtigde leeftijd naar België komen,
kunnen zonder probleem op het
IGO een beroep doen. Daarmee
is het nogal wiedes dat het systeem
een grote aantrekkingskracht uitoefent op vreemde gelukszoekers.

EEN GELDPROBLEEM
Uit budgettaire noodzaak heeft
deze regering nu eindelijk ingezien
dat dit onhoudbaar is en heeft zij
daarom de wet veranderd. Zoals
zo vaak is de oplossing evenwel erg
halfslachtig. Voortaan zal men tien
jaar in het land moeten verbleven

hebben, waarvan 5 jaar ononderbroken, om nog van de IGO te
kunnen genieten. Dat is weliswaar
een stap vooruit, maar er is een veel
beter alternatief voorhanden. In
landen als Italië, Letland, Luxemburg, Polen, Portugal en Slovenië
wordt de IGO immers enkel uitgekeerd aan burgers met de eigen
nationaliteit.
Barbara Pas stelde dan ook voor
om die beperking hier ook in te
voeren, maar daar hadden de meerderheidspartijen geen oren naar.
Daarnaast blijft het nog altijd zo
dat wie voortaan geen IGO meer
krijgt, nog steeds een beroep zal
kunnen doen op een leefloon. Dat
betekent dat het probleem dus enkel maar wordt verschoven.
Zolang men daar niet ten gronde
aan sleutelt, zal dit land daarom
ook blijven fungeren als bijstandsverstrekker voor gelukszoekers uit
de vier windstreken.
Peter Lemmens
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***
De Brusselse regering gaf op 1
jaar tijd meer dan 150.000 euro
uit aan reizen. Tokyo, Peking,
Mexico, Kinshasa, of Quebec:
allemaal in economy class en met
luxekamers natuurlijk. (Schriftelijke vragen van Dominiek Lootens aan alle Brusselse ministers en
staatssecretarissen)
***
In 2013 en 2014 werden er
13.221 zaken voor de correctionele rechtbanken gebracht wegens illegaal verblijf in het land.
In diezelfde jaren werden er evenwel slechts 1.734 veroordelingen
(of 13,1%) voor datzelfde vergrijp
uitgesproken. (Schriftelijke vraag
nr. 480 van Jan Penris aan de minister van Justitie)
***
Als jihadisten in Syrië gewond
geraken, keren ze vaak terug naar
dit land. “5 tot 10” van hen kregen hier medische verzorging,
waarvan 4 in een ziekenhuis. Grotendeels op kosten van onze sociale zekerheid natuurlijk. (Schriftelijke vraag nr. 1057 van Barbara
Pas aan de minister van Binnenlandse Zaken)

Mensensmokkelaars liggen niet
wakker van Sophia
Terwijl de illegale immigratie naar Griekenland vorig jaar spectaculair daalde, bereikte ze in Italië een recordhoogte. Een paradox?
Vooreerst de cijfers. Volgens het
Europese grensagentschap Frontex
zetten vorig jaar 364.000 illegale
immigranten voet aan wal in Europa. Dat is niet bepaald weinig,
maar wél bijna twee derde minder
dan in het recordjaar 2015.

GRENZEN GESTELD
De instroom via Griekenland
daalde zonder meer spectaculair. Daar kwamen vorig jaar zo’n
180.000 migranten aan, zowat
80 procent minder dan het jaar
voordien. Daarbij dient nog opgemerkt dat het overgrote deel
arriveerde in de eerste drie maanden van 2016. Aan de massale instroom kwam pas een einde toen
enkele Balkanstaten op initiatief
van Oostenrijk in maart vorig
jaar beslisten een einde te maken
aan de vrije doortocht naar het
Noordwesten van Europa. Dat
besluit om letterlijk grenzen te
stellen - los van de EU en tegen
de wil in van Merkel en co - had

zo zijn gevolgen. Ook voor eigen
land, dat net zoals enkele andere
landen het aantal asielaanvragen
zag halveren…

ATTRACTIEVER DAN OOIT
Terwijl het aantal immigranten
dat in Griekenland voet aan wal
zette dus daalde, nam het cijfer
in Italië met bijna 20 procent toe.
Daar landden vorig jaar iets meer
dan 181.000 mensen, meteen een
historisch record. Dat heeft voor
alle duidelijkheid niets te maken
met een zogenaamd ‘waterbedeffect’ (als één smokkelroute wordt
afgesloten, vinden de smokkelaars
meteen een andere), want het gaat
hier om compleet verschillende
immigratiestromen. Terwijl in
Griekenland voornamelijk Syriërs
(of mensen die beweren Syriër te
zijn), Afghanen, Pakistani’s en
Irakezen aankomen, gaat het in
Italië in hoofdzaak over Afrikanen die grotendeels economische
vluchtelingen zijn en dus geen
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aanspraak kunnen maken op asiel.

VEERDIENST
De toegenomen populariteit van
de Italiëroute mag op het eerste
gezicht verbazen. Midden vorig
jaar werd immers aangekondigd
dat Europa de Middellandse Zee
“op slot ging gooien.” Aanleiding
voor dit nieuws was de beslissing
dat de EU-operatie Sophia versterkt zou worden. Deze maritieme operatie, die haar naam dankt
aan een Somalisch meisje dat in
2015 op het Duitse marineschip
Schleswig-Holstein het leven zag,
zou de criminele mensensmokkel
op de Middellandse Zee eindelijk
aanpakken en zodoende mensenlevens redden. Het minste wat
moet gezegd worden, is dat deze
missie haar doel heeft gemist. Erger zelfs: in de praktijk gebeurt net
het omgekeerde.
Zelfs de Duitse regering is ondertussen tot de bevinding gekomen
dat de grootscheepse en goedbedoelde reddingsacties de mensensmokkelaars in de kaart spe-

len. Die laatsten sturen namelijk
steeds meer migranten op steeds
gammeler bootjes in de richting
van de Europese marineschepen
die op enkele tientallen kilometers van de Libische kust liggen te
wachten. Dit alles in de verwachting dat zij voor hen de veerdienst
naar Europa organiseren. Hun rekening gaat in de meeste gevallen
ook op. Dat geldt overigens in alle
betekenissen van het woord: de
kortere reistijd zorgt voor minder
kosten en garandeert een grotere
vraag - en bijgevolg een maximale
winst.

PERVERS EFFECT
De georganiseerde mensenhandel is er niet alleen in geslaagd
Europese regeringen en instanties in haar businessmodel in te
schakelen, maar kan ook rekenen
op de medewerking van enkele
niet-gouvernementele organisaties. In een niet-publiek rapport
beschuldigde Frontex eind vorig jaar ngo’s die actief zijn in en
rond de Middellandse Zee er zelfs
van samen te spannen met men-

sensmokkelaars om immigranten
over te zetten naar het Europese
vasteland. Daarover ondervraagd
door Vlaams Belang-Kamerlid
Barbara Pas stelde staatssecretaris
voor Asiel en Migratie Francken
dat de reddingsoperaties van deze
ngo’s voor de kusten van Libië als
pervers effect hebben dat steeds
meer migranten de oversteek wagen en ook steeds meer mensen
het leven laten. Op de vraag of de
regering derhalve bereid is de subsidiëring stop te zetten van ngo’s
die daaraan meewerken, kwam
helaas geen antwoord. Een open
vraag blijft bovendien waarom de
veerdienst die door Europese overheden wordt verzekerd niet eenzelfde aanzuigend effect zou hebben als degene die door de ngo’s
wordt ingelegd.

TREURIGE PARADOX
Hoe men het ook draait of keert:
operatie Sophia heeft niet geleid
tot een daling van de illegale immigratie, in zoverre dat ooit al de
bedoeling is geweest natuurlijk.
De deur voor de illegale immigra-
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tie via de Middellandse Zee werd
niet “op slot gegooid”, maar verder
opengezet. Van het terugdringen
van het aantal dodelijke slachtoffers op de Italiëroute is helaas geen
sprake, wel integendeel. Midden
vorige maand nog noemde de
directeur van het Europese grensagentschap Frontex, Fabrice Leggeri, het een treurige paradox dat
nooit eerder zoveel schepen aan
het zoeken waren naar immigranten, terwijl het aantal doden nooit
hoger was. Een slag voor de mensensmokkel kan Sophia al evenmin worden genoemd, tenzij dan
een slag in het water.
Wanneer Europa het zakenmodel
van de geraffineerde mensenhandel wil kraken, moet het eindelijk
het signaal de wereld insturen dat
wie inscheept in Libië geen automatisch toegangsticket koopt tot
het Beloofde Continent.

Dirk De Smedt

“

e raken on
Op 2 februari stelde de Nederlandse journalist
Joost Niemöller, onder andere bekend van de boeken Het immigratietaboe en De verschrikkelijke
Janmaat, zijn nieuwe boek voor: Kwaad (Uitgeverij Van Praag). Het boek loopt als een trein, en het
feit dat niemand minder dan PVV-leider Geert
Wilders het eerste exemplaar in ontvangst nam,
zit daar zeker voor iets tussen. Maar er is meer
aan de hand, en dus belden wij Joost Niemöller
op voor een interview.
Voor uw boek deed u een uitgebreid interview
met 31 mensen in Nederland. Waarom dit boek?
Het simpele antwoord: omdat het er niet was. Veertig jaar massamigratie in Nederland en nog nooit is
vastgelegd wat dit betekent voor de oorspronkelijke
bevolking. We zien in de media veel kreten, veel oppervlakkige straatinterviewtjes. We zien de meningen in de sociale media. Maar nooit eerder kwam
een journalist op het idee om eens aan Nederlanders
te gaan vragen wat dit voor persoonlijke impact op
hen heeft als hun buurt veranderde, als ze uit de grote stad verdreven werden, wat honderdduizenden arbeiders overkwam omdat de sociale woningbouw ter
beschikking kwam voor de immigranten... Of wat
het betekent voor leraren die merken dat de etnische
samenstelling van hun klas verandert, waardoor bijvoorbeeld zoiets als ‘Nederlandse geschiedenis’ nauwelijks nog een rol speelt. Of het feit dat de kinderen
van de Joodse slachtoffers uit de oorlog een vergeten
groep werden. Enfin, zoveel onvertelde verhalen.
Wat is de rode draad in Kwaad?
De Nederlanders zien in hoog tempo dat Nederland

Joost Niemöller
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nze identiteit kwijt”

“

zijn identiteit kwijtraakt en de samenleving
fragmenteert. Er is, zo
merkte ik, vooral sprake
van een identiteitscrisis.
De diepte van het onbehagen in Nederland, en
ik denk ook in Vlaanderen, of Duitsland, of
Frankrijk, wordt niet
gemeten. Dit onbehagen is existentieel. In
de liberale visie, die nu
domineert, is de mens
in de eerste plaats een
individu. Maar de mens
is een gemeenschapsdier. Wanneer hem de
gemeenschap ontvalt, verliest de mens zijn oriëntatie
op wie hij is. Het probleem waar we sinds de almaar
voortgaande massamigratie mee te maken hebben,
is er een van onthechting en vervreemding. Al het
gepraat over ‘populisme’ zus en ‘populisme’ zo raakt
de kern niet. Dat ging ik me pas echt goed realiseren
door de vaak lange gesprekken die ik voerde bij deze
Nederlanders thuis.

De moslimaanslagen zijn
slechts het
begin van iets veel
ergers.

Vindt u kwaadheid iets positiefs?
Ja, ik vind woede een positieve
emotie. Het is beter dan lethargie.
Kwaadheid kan natuurlijk tot verschrikkelijke dingen leiden. Maar
bij de mensen die ik sprak zag ik
nergens de neiging tot geweld.
Zijn de mensen die u sprak representatief?

Ik heb deze mensen geselecteerd
op de aanwezigheid van dit onbehagen, aan de hand van bijvoorbeeld Twitter, maar ook via
via. Veel mensen waren trouwens
bang om mee te werken. Binnen die groep heb ik zo
ruim mogelijk gekeken: laag- en hoogopgeleid, jong
en oud, man en vrouw, stad en platteland, homoseksueel en heteroseksueel.
Hoeveel procent van de mensen in Nederland
loopt met die gevoelens rond, denkt u?
Het onbehagen is volgens onderzoek van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP) aanwezig bij wel 70%
van de Nederlandse bevolking, maar een kleiner deel
is echt kwaad. Dat gaat dan denk ik om zo’n twee
miljoen mensen (bijna 12%, SvR).

Onbehagen, zegt u, maar zijn ze ook boos?
‘Boos’ vind ik een kinderachtig woord. Dat zeg je
over kinderen. ‘Onbehagen’ is een algemener begrip,
iets onbestemds wat leeft in een veel grotere groep
mensen. Maar deze mensen zijn toch echt kwaad. Ze
zijn niet verbitterd of rancuneus, ze staan energiek in
het leven.

Met nu reeds de derde druk loopt uw boek als een
trein, hoe komt dat denkt u?
Wat ik hoor, afgaande op de reacties die ik krijg, is dat
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kunnen zeggen op de radio. Hier en daar verschenen
wat stukken in Nederlandse kranten. Maar de belangstelling bij de buitenlandse pers is overweldigend: de
VS, Frankrijk, Duitsland, Japan, … allemaal vragen
ze zich af hoe het toch komt dat Wilders zo hoog
in de peilingen staat. Door Nederlandse journalisten
wordt het onbehagen alleen maar van een afstandje
beschreven. Mijn boek komt hen domweg niet uit,
want de mensen die kwaad zijn, blijken een stuk diverser dan journalisten denken, zowel qua leeftijd als
opleiding als geslacht. Bij Nederlandse journalisten
ontbreekt het aan de essentie van wat een journalist
zou moeten bezitten: nieuwsgierigheid.
Bepaalde boekhandels weren uw boek, andere
niet. Hoe komt dat?

velen het gevoel hebben: de verhalen van deze mensen zijn ook ónze verhalen. Het wordt gezien als een
bevrijding. Men kan uit de eenzaamheid ontsnappen,
die is ontstaan door de politiek correcte gevangenis
waarin men leeft. Het is heel ontroerend om deze reacties te horen. Het boek lijkt wel een therapeutische
werking te hebben.

Van mijn uitgever hoor ik dan dat ze Wilders niet in
de kaart willen spelen. Je kunt mijn boek bestellen,
maar ze willen het niet al te zichtbaar in de winkel
leggen. Grote winkelketens als Bruna weigeren het
centraal in te kopen. Het overgrote deel van de verkoop gaat via bestellingen op het internet. Op Twitter lees ik bij kopers dat boekhandelaren soms niet
van het boek hebben gehoord, ook al staat het in de
bestsellerlijsten hoog genoteerd. Dat is dan kennelijk
desinteresse.

De meeste mensen in uw boek wilden anoniem
blijven. Hoe komt dat?
Angst. Om soms letterlijk contacten binnen de familie kwijt te raken. “Als je nog een keer over de islam
begint, mag je je kleinkinderen
niet meer zien.” Angst soms
dat de buren zullen horen dat
je Wilders stemt. Deze angst is
vooral sterk bij de hoger opgeleiden. Het is angst voor sociale
uitsluiting, maar ook angst voor
baanverlies. Op universiteiten
en in ambtenarenkringen speelt
dit nog het sterkst. Ook in artistieke kringen.

Bent u somberder na het
schrijven van dit boek?
Ja. Niemand ziet de situatie met
de massamigratie nog ten goede
keren. Ze verwachten allemaal
dat Europa in een amorfe staat
van burgeroorlog terecht komt.
Voor een belangrijk deel omdat
de conflicten uit het MiddenOosten en Afrika naar Europa
geïmporteerd zullen worden.
De
moslimaanslagen
zijn
slechts het begin van iets veel
ergers. Eerlijk gezegd deel ik die
sombere toekomstvisie. Ik denk
niet dat de politiek het tij nog
kan keren.

Waarom nam Geert Wilders
het eerste exemplaar van uw
boek in ontvangst?
Omdat ik het hem vroeg. Ik
heb hem een mailtje gestuurd
en hij zei meteen ja. Daar was ik
erg blij mee, want de overgrote
meerderheid van de mensen in
mijn boek zijn van plan om op
Wilders te gaan stemmen.

Wat is uw inschatting van de
nakende verkiezingen in Nederland?
Een klinkende overwinning
voor Wilders. Dan hangt het
van de zetelverdeling af of men
met hem wil regeren. Nu zeggen de andere partijen
dat ze dat niet willen. Maar politici zeggen zoveel.

In tegenstelling tot buitenlandse media krijgt u amper
aandacht in de Nederlandse pers. Hoe komt dat?
Bij de televisie van de publieke en commerciële kanalen word ik genegeerd. Ik heb sporadisch mijn verhaal

Opgetekend door Sam van Rooy
16

NSV!-betoging door Antwerpen
Donderdag 16 maart vindt in Antwerpen de jaarlijkse manifestatie
van de Nationalistische Studentenvereniging plaats. Dit jaar betogen
de rechtse studenten onder het motto “Europa ontwaakt, het establishment kraakt!” Wij vroegen nationaal voorzitter Dennis Bels om
toelichting.

Dat klopt. Het afgelopen jaar heeft
het establishment stevige klappen mogen incasseren: de Brexit,
het presidentschap van Trump, de
opmars van patriottische partijen
in Europa. En ook in Vlaanderen
zullen we ongetwijfeld een dergelijke omwenteling zien. Uit een recent onderzoek blijkt dat nog maar
23% van onze jongeren vertrouwen heeft in de media, en amper
22% in de politiek.
Is dat wantrouwen terecht?
Zeker. De mainstream media hebben hun geloofwaardigheid verloren. Ze zijn vertegenwoordigers
van de politieke correctheid, verspreiden fake news en negeren feiten die hen slecht uitkomen. En de
traditionele politiek is al even wereldvreemd: in plaats van het volk
te vertegenwoordigen, proberen ze
het met een moraliserend vingertje
te vertellen wat ze moeten denken.
Maar wanneer er te graaien valt,
zijn die morele principes plots ver
zoek. Dat wordt niet langer gepikt.

teert tegen ‘ongewenste meningen’,
of de aanval in de media tegen
Sputnik en Russia Today. Daarvoor
is het in elk geval te laat, de bal is
aan het rollen.
Jullie hebben ook een alternatief
voor het establishment?
Ons alternatief is een ‘Europese
lente’. Onze volkeren moeten af
van hun zelfhaat en schuldcom-

Ten slotte: waar worden we precies verwacht?
Op de Stadswaag in Antwerpen,
donderdag 16 maart om 20u. Komen is goed, iemand meebrengen
is beter!
Meer informatie via www.nsv.be

Europa
ontwaakt
Het establishment kraakt!

vu. NSV vzw. Kabbeekvest 16, 3300 Tienen

“Het establishment kraakt”, dat
is een duidelijke toespeling op de
actualiteit?

plexen. Laat ons opnieuw trots zijn
op onze identiteit. Laat ons opnieuw onze belangen behartigen in
plaats van hen te saboteren. Of het
nu gaat om migratie, economie of
cultuur: we hebben nood aan een
‘Vlaanderen eerst’-politiek.

Waarom komt daar nu plots verzet tegen?
Deels is dat de verdienste van alternatieve en sociale media. Die
stellen mensen in staat om zaken
te weten te komen, die anders verzwegen werden. Denk maar aan de
verkrachtingen in Keulen, of de
straatoorlog van de voorbije weken
in Frankrijk. Het regime probeert
deze de kop in te drukken, denk
aan de censuur die facebook han-
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Vrijheid voor Europa
Onder het motto ‘Vrijheid voor Europa’ vond op 21 januari in de
Duitse stad Koblenz het eerste ENV-congres plaats.
Tijdens deze bijeenkomst, die kon
rekenen op massale persbelangstelling, spraken vertegenwoordigers
van de verschillende partijen die
deel uitmaken van de Europese
fractie een enthousiast en talrijk
opgekomen publiek toe. Naast
gastvrouw en AfD-voorzitter Frauke Petry bestond de affiche onder
meer uit Marine Le Pen (FN),
Geert Wilders (PVV), en Matteo
Salvini (Lega Nord). De Oostenrijkse FPÖ werd vertegenwoordigd
door Europees parlementslid Harald Vilimsky, terwijl Gerolf Annemans een groet uit Vlaanderen
bracht.

EENHEID IN
VERSCHEIDENHEID
Uit de verschillende toespraken
bleek andermaal dat - hoe onderscheiden de partijen ook mogen
zijn - er heel wat is dat hen bindt.
Dat geldt niet in het minst voor
de strijd voor het behoud van de
identiteit en de verworvenheden

van de Europese volkeren, en het
verzet tegen massa-immigratie en
tomeloze EU-centraliseringsdrift.

JAAR VAN DE HOOP
Al even eensgezind betitelden de
verschillende ENV-vertegenwoordigers 2017 als het jaar van de
hoop. Zowat overal in Europa voltrekt zich immers een maatschappelijke klimaatverandering. Overal
in Europa komt de bevolking in
opstand tegen de politiekcorrecte
betutteling. Overal in Europa is de
bevolking het beu te moeten horen
dat wat ze ziet, er eigenlijk niet is.
Overal in Europa is de bevolking
het beu te moeten horen dat ze eigenlijk alleen maar geplaagd wordt
door ‘irrationele angsten’. De kalenderwijsheden en vermanende
vingertjes van het establishment
zullen niet langer volstaan om dit
proces te keren.

VERKIEZINGEN
2017 is hoe dan ook een belangrijk jaar, want in heel wat landen
vinden verkiezingen plaats. Te
beginnen in Nederland, waar de
Partij Voor de Vrijheid van Geert
Wilders in de peilingen hoge ogen
gooit. Even later in Frankrijk, waar
een nieuwe president wordt gekozen en de politieke klasse met ingehouden adem uitkijkt naar de score
die Marine Le Pen zal neerzetten.
En, last but not least, zijn er in september verkiezingen in Duitsland,
waar de AfD zijn intrede zal doen
in de Bondsdag en daarmee zonder
meer geschiedenis zal schrijven.

KANTELMOMENT
In die zin kan 2017 een kanteljaar
worden. Een jaar waarin een grondig debat op gang komt over meer
democratie in plaats van politiekcorrecte bevoogding, een terugkeer
naar meer nationale bescheidenheid in plaats van post-nationale
globaliseringswaan, en over gedeelde identiteit als basis voor solidariteit en verbondenheid.

Massale persbelangstelling op het ENV-congres in het Duitse Koblenz
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Videotoespraak Tom Van Grieken

Frauke Petry flankeert
Gerolf Annemans

vlnr Geert Wilders, Marine Le Pen, Frauke Petry en Gerolf Annemans
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De islam voor ongelovigen.
Het korangeloof in de praktijk
zijn boek wil hij dan ook zowel de integratieproblemen met moslims als “het diepere veroveringsproject”
van de islam behandelen. Het siert hem ook dat hij
het obsessieve anti-Israëlisme en antizionisme - de palestinisering van onze samenleving - kadert in de islamisering van onze cultuur. Ook geeft Elst een terechte
sneer aan de nationalisten die in de islam niets slechts
zien maar louter (weliswaar terechte) kritiek hebben op ons
gebrek aan “zelfwaardering”
die “de leegte schept die de islam
zoekt te vervullen”.

Prof. dr. Koenraad Elst is oriëntalist en filosoof,
met een bijzondere kennis van het hindoeïsme en
van (de bloedige geschiedenis van de islam in) India. Hij werkte als politiek journalist en senaatsmedewerker. Wie zijn werken leest en hem volgt op
Facebook, staat versteld van zijn uitgebreide kennis, inzichten en heldere analyses. De nagelnieuwe
uitgeverij Doorbraak publiceerde zijn boek De islam
voor ongelovigen. Het korangeloof in de praktijk, dat is opgedragen aan de recent overleden professoren Arabistiek en
Islamkunde, Hans Jansen en
Urbain Vermeulen. Het is een
geactualiseerde versie van De
islam voor ongelovigen, dat
Koenraad Elst - in tempore
non suspecto - publiceerde in
1997.

Wat Elsts boek zo goed maakt,
zijn de glasheldere logische
conclusies, ik geef slechts drie
voorbeelden: “Voor zover christenen en joden aan meer godsdienstig geweld schuldig zijn dan
aan louter zelfverdediging, is dat
nog niet hetzelfde als de agressie
die moslims van Arabië tot in
Poitiers (nederlaag tegen Karel
Martel 731) gebracht heeft. En
in het bijzonder: de rol daarin
van de respectieve Heilige Boeken
is niet hetzelfde.” En: “Strijd zal
heersen tussen gelovigen en ongelovigen totdat iedereen moslim is,
zo stelt de Koran.” En: “Het ware
gelaat van de islam krijgt men
(…) pas te zien zodra de moslimgemeenschap in de meerderheid
is. Er bestaat geen enkel land met een moslimmeerderheid
waar volledige gelijkheid der burgers ongeacht hun religie
heerst.”

De citaten die het binnenwerk
sieren liegen er alvast niet om,
bijvoorbeeld: “(…) De islam is
nooit verkeerd begrepen. Want de
islam zélf is het probleem” (Waleed Al-Husseini). Ook islamcriticus Wim van Rooy verwijst
in zijn woord vooraf naar de
talloze intellectuelen uit de islamitische wereld wier conclusie over de islam vernietigend
is en die voor dé islam termen
gebruiken als “haat”, “geweld”, “ziekte” en “fascisme”.
Deze moedige mensen worden, aldus Van Rooy, “door
onze academische en culturele elites verraden”. Zijn
woord vooraf is een terechte lofzang op auteur Koenraad Elst, die “als eminent kenner van de islam op een
bevattelijke én erudiete, erg leesbare én inzichtelijke manier, vertelt wat er precies aan de hand is”. Omdat Elst
zich richt tegen de perverse islamofilie en oikofobie
heeft hij “een hoge tol betaald”, want hij werd miskend
en gebroodroofd. Ergo: Koenraad Elst is een integer
en moedig man.

Elst legt de vele tactieken en manieren bloot die zowel moslims als niet-moslims aanwenden om te liegen
over de islam. Feilloos weerlegt hij ook de gangbare
misvattingen en leugens die nog steeds het islamdebat
beheersen. Zo fileert Elst met verve de leugen dat ‘jihad’ niet ‘heilige oorlog’ of ‘gewapende strijd voor de
islam’ zou betekenen, maar ‘zich persoonlijk voor iets
inspannen’. Dat doet hij soms ook op een leuke, herkenbare manier, zoals wanneer hij laat zien dat ‘God is
(naasten)liefde’ wel in de Bijbel maar niet in de Koran
staat: “En om dat te weten, hoefde Bart Peeters die in een
liedje naar aanleiding van de jihad-aanslagen de onzin
verwerkte dat “God is liefde” in de Koran staat zelfs niet

In zijn inleiding merkt Elst terecht op dat de recente
jihad-aanslagen in Europa slechts het veiligheidsvraagstuk op de agenda hebben doen zetten, maar nog altijd
niet “de ideologische sleutel tot de problemen van zowel
terrorisme als de haperende integratie: de islam”. Met
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de Koran te lezen. De Standaard volstaat: als zoiets ontwapenends in de
Koran zou staan, dan zou het elke
dag op het voorblad of in het hoofdartikel van die ‘kwaliteitskrant’ aangehaald worden. En als het daar niet
geciteerd wordt, dan staat het met
zekerheid nergens in de Koran.”
Elst, zo concludeert Van Rooy terecht in zijn woord vooraf, “toont
via een scrupuleuze lezing van Koran, ahadith, sira’s en sjari’a-handboeken, dat het islamisme gewoon de
islam in actie is.” Na lezing van dit
werk kan de objectieve lezer dan
ook alleen maar besluiten dat de islam in de eerste plaats een wettisch
en vaak onbarmhartig systeem is
dat nauwelijks ethiek bevat maar
wél oorlogszucht à volonté, twee
kenmerken die in alle landen waar
deze ‘religie’ werkzaam is overheersend zijn. Van Rooy stelt zelfs dat
het lezen van dit boek “genezend
kan werken”. Wie gelooft in de oprukkende nieuwe politieke correctheid, namelijk dat het zogenaamde
‘salafisme’ hét probleem is en dat
dit kan worden bestreden met een
zogenaamde ‘Europese islam’ als
tegenverhaal, moet dit boek van
Koenraad Elst lezen. Hij toont immers aan dat een ‘Europese islam’
net zoals een ‘eurocommunisme’
gedoemd is om te mislukken.
Toch is Elst niet pessimistisch. Samengevat ziet hij twee problemen:
“Een uitwendige islamdreiging en
een inwendige beschavingscrisis”,
maar in zijn inleiding bij de eerste uitgave van dit werk (in 1997)
schreef hij: “Het is volstrekt zeker
dat de islam zal verdwijnen, en ik
maak me sterk dat de cruciale wending in die evolutie slechts enkele decennia van ons verwijderd is.” Nu,
bijna twee decennia later, schrijft
hij in zijn nieuwe inleiding dat zijn
“opvattingen de laatste decennia niet
wezenlijk veranderd zijn”, en stelt
hij zijn hoop op de “de-islamisering
van moslims” (gezien de demografische evolutie), die moet worden
versneld door “het stilaan opdrogen
van petrodollars” en “de opmars van
de informatisering, waardoor de

juiste gegevens over de islam voor alle
moslimgeborenen binnen handbereik
komen”. De recente vaststelling,
bijvoorbeeld, dat in moslimwijken in Frankrijk vrouwen uit het
openbare leven worden verbannen,
maakt mij ietwat minder hoopvol
dan Elst. Bovendien is het maar
de vraag hoeveel slachtoffers en
bloedvergieten het nog zal vergen
alvorens we echt kunnen spreken
van een kentering. Mijns inziens is
een de-islamisering van moslims,
laat staan een duurzame oplossing,
onmogelijk zonder immigratiestop
voor moslims of een zogenaamde
‘Muslim ban’, waar nu zoveel om
te doen is terwijl het overgrote deel
van de moslims nog altijd de VS
van Trump binnen kan.

de ervaringsdeskundige en Bengaalse schrijfster Taslima Nasreen,
van wie overigens de postmoderne
westerse zogenaamde ‘feministen’
veel kunnen leren, staat dan ook
terecht prominent in Elsts boek:
“Wat de moslimwereld nodig heeft
zijn geen gematigde moslims, maar
ex-moslims.” Dat geldt evengoed
voor het Westen, waar ex-moslims
worden geïntimideerd en bedreigd
en onder de radar blijven uit begrijpelijke angst om te worden gemolesteerd of vermoord. Voor die
mensen moet het boek van Koenraad Elst een ware verademing zijn,
want door veruit de meeste academici, journalisten en politici worden ze op lafhartige en decadente
wijze in de steek gelaten.

De bekende uit Somalië afkomstige islamcritica, Ayaan Hirsi Ali, die
af en toe door Elst wordt geciteerd,
is zelf geëvolueerd van ‘de islam is
niet te hervormen en moet in zijn
geheel in de vuilnisbak worden gekieperd’ naar een pragmatischere
koers, namelijk: ‘de islam moet
worden hervormd zodat alleen de
islam zoals die bestond ten tijde
van Mekka (toen die nog tolerant
en vredelievend was) overblijft’.
Zij koos voor die piste omdat ze
– niet geheel onterecht – tot het
besef kwam dat de meeste moslims
niet zonder god kunnen en een
bekering tot het christendom een
te grote stap is. Ik wil hier best in
meegaan, en ik denk Koenraad Elst
ook, maar dat kan enkel slagen als
de gezaghebbende en prominente
islamitische instituten, organisaties, rechtsscholen, geestelijken en
landen deze fundamentele hervorming gezamenlijk aankondigen en expliciet doorvoeren, door
met name de sharia te verwerpen
en de Koran en de Hadith van
talloze intolerante en tot geweld
aansporende en oproepende passages te ontdoen. Niet alleen klinkt
dat inderdaad totaal onrealistisch,
bovendien zou de islam dan onthoofd zijn en verweesd en zonder
zijn fundamenten achterblijven.
De islam zou, kortom, de islam
niet meer zijn. De conclusie van

De grote kracht van De islam voor
ongelovigen is dat de auteur zijn
grondige kennis van de islamitische bronnen en geschiedenis
combineert met een klemmende
logica, praktische en recente voorbeelden van islamisering, herkenbare kritiek op traditionele media
en politiek én een vlotte schrijfstijl.
Koenraad Elst is een moedige intellectuele vrijdenker die het opneemt
voor vrijheid en voor dissidenten,
en voor wie waarheidsvinding bovenaan op de agenda staat. Wie
hem kent weet dat hij bovendien
zeer bescheiden en gewoon is, in de
allerbeste betekenis van dat woord.
Koenraad Elst is iemand om naar
op te kijken. Helaas is hij sinds het
overlijden van Urbain Vermeulen
en Hans Jansen een van de laatste
ware academische islamcritici in de
lage landen. Koop dit boek en lees
het, en u zult elke discussie over de
islam gemakkelijk winnen.
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4 februari 1917:
een Raad voor Vlaanderen
De Eerste Wereldoorlog betekende voor de Vlaamse strijd een belangrijke mijlpaal. De Vlaamse Beweging groeide uit van een tot dan
toe vrij serviele beweging naar een assertieve speler op het Belgische
schaakbord.
Enerzijds was er in de loopgraven
aan de IJzer de Frontbeweging,
waar onder impuls van voornamelijk jonge Vlaamse intellectuelen
werd ingegaan tegen het francofiele bastion dat het Belgisch leger
- met 85 procent Franstalige officieren - toen was en tegen de wijze
waarop die de ongeveer 70 procent
Vlaamse frontsoldaten vaak met
misprijzen behandelden. Vlamingen werden overal achteruit gesteld, behalve dan in de vuurlinie.
Maar de Frontbeweging bleef niet
beperkt tot het aanklagen van
de wantoestanden waaronder de
Vlaamse soldaten in de loopgraven gebukt gingen. De Fronters
lieten vanaf 1917 hun eisen via
‘open brieven’ en door middel van
affiches tijdens zogenaamde ‘vliegtochten’ verspreiden. Veeleer dan
tot muiterij op te roepen, werd er
aangestuurd op een politieke oplossing voor hun verzuchtingen.
Toen bleek dat daartoe bij de legerleiding noch bij de Belgische
overheid enige bereidheid bestond
en de leden van de Frontbeweging
integendeel het voorwerp uitmaakten van repressie, richtten de Fronters hun aandacht in toenemende
mate op de idee van ‘zelfbestuur’,
weliswaar nog altijd binnen een
Belgische federatie. Het document
‘Vlaanderens Dageraad aan de IJzer’, dat in oktober 1917 werd
gepubliceerd, was daar de uitdrukking van.

MET DUITSE HULP
Aan de andere zijde van de frontlinie bevonden zich in het door de

Duitsers bezette deel van Vlaanderen de ‘activisten’, Vlamingen die
hoopten om met de hulp van de
Duitsers een aantal Vlaamse verzuchtingen te verwezenlijken die
hen door de Belgische overheid

dus. Daardoor kwam het activisme
in 1917 in een stroomversnelling
terecht. Na onderhandelingen
tussen verschillende activistische
organisaties werd op de Vlaamse
Landdag van 4 februari te Brussel
door zo’n 125 aanwezigen de Raad
van Vlaanderen opgericht, een
centraal orgaan dat het voortouw
moest nemen van een politieke samenwerking met de Duitse bezettingsautoriteiten. De Raad keurde
een motie goed waarin werd geponeerd dat het oude België niet
mocht worden hersteld en dat een
vredesverdrag waarborgen voor de
Vlamingen moest bieden. Peter
Tack was de eerste voorzitter van
de Raad, die aanvankelijk een vijftigtal leden telde. Tegen eind 1917
waren er dat 81.

BESTUURLIJKE AFSCHEIDING, MAAR GEEN ONAFHANKELIJKHEID

al meer dan tachtig jaren werden
ontzegd, zoals hoger onderwijs
in het Nederlands. In 1916 werd
door toedoen van de Duitsers de
Franstalige universiteit van Gent
vernederlandst. (Na de wapenstilstand viel alles terug in de oude
plooi en vervolgde de Belgische
justitie degenen die hun medewerking hadden verleend aan de
vernederlandste universiteit, zowel
docenten als studenten). Sommige
activisten wensten nochtans meer.
Na de Duitse overwinning op Roemenië eind 1916, leek de mogelijkheid te bestaan dat het tot een
onderhandelde vrede zou komen.
De activisten wilden dat Vlaanderen als een volwaardige entiteit
aan die onderhandelingen zou
kunnen deelnemen, los van België
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Voor sommigen, zoals voor de Nationale Jong-Vlaamse Beweging
moest de Raad uitgroeien tot een
heus parlement voor Vlaanderen,
dat ook wetgevende bevoegdheden zou uitoefenen. De Raad zou
daarnaast ook een soort van regering van de toekomstige soevereine
Vlaamse staat moeten vormen. Dat
ging de gematigde activisten te ver.
Die streefden vooral met Duitse
steun de verwezenlijking na van
een aantal specifieke strijdpunten
van de Vlaamse Beweging. Er waren binnen de Raad dus wel degelijk verschillende inzichten vertegenwoordigd.
Een eerste opvallend initiatief bestond uit het zenden van een delegatie van zeven raadsleden, met onder andere dr. August Borms, die
op 3 maart voor een gesprek werd
ontvangen door de toenmalige

Duitse rijkskanselier Theobald von
Bethmann-Hollweg. Die erkende
de noodzaak van de volledige bestuurlijke afscheiding van Vlaanderen, hetgeen een administratieve
opdeling inhield, echter geen politieke. Geen onafhankelijkheid dus,
dat hadden de Duitsers al meteen
duidelijk gemaakt. Het nieuws
van het bezoek werd gelekt en er
verschenen foto’s van de ontvangst
die, aangewakkerd door de tegenstanders van de Vlaamse ontvoogding, de nodige verontwaardiging
ontlokten. Generaal von Bissing,
hoofd van de militaire regering
van België, ondertekende finaal
een besluit dat België indeelde in
twee taalgebieden en waarbij de
ministeries werden opgesplitst. De
Waalse ministeries verhuisden naar
Namen.

DE VLUCHT VOORUIT

VERRAAD?
Of het activisme al dan niet een
goede zaak was, blijft tot op vandaag voorwerp van discussie. De
vraag die men zich kan stellen is
of er na de oorlog sneller aan de
Vlaamse verzuchtingen zou zijn
voldaan als het activisme niet
had bestaan. De wijze waarop de
Vlaamse Fronters die loyaal in het
Belgisch leger streden, werden behandeld, laat vermoeden van niet.
Hebben de activisten hun land
verraden? Frontaalmoezenier Paul
Vandermeulen stelde alvast van
niet. Verraders zijn immers degenen die hun land nadeel berokkenen ten voordele van de vijand,
was zijn stelling. Wat er ook van
zij, zowel het activistische avontuur als de Frontbeweging lagen
aan de basis van een Vlaams reveil
en van de partijpolitieke organisatie van het Vlaams-nationalisme,
te beginnen met de stichting in
1919 van het ‘Vlaamsche Front’,
beter bekend als de Frontpartij.
Dat reveil dommelt nu weer eens
in, dan weer flakkert het op. Vandaag verkeert het min of meer in
een kunstmatige coma. Uitdoven
zal het pas helemaal als Vlaanderen
een volwaardige natie met een eigen staat is geworden.
Luk Van Nieuwenhuysen

Foto: Bormshuis, Antwerpen

Na het overlijden van von Bissing
in april 1917 liet de greep van de
Duitse militaire top op de politiek
zich steeds meer gevoelen. Bij die
militairen leefden overwegend annexionistische ideeën. Die militaire greep werd nog versterkt toen de
Duitse rijkskanselier ontslag nam.
Dat had ook voor de Raad van
Vlaanderen gevolgen. Mede onder
invloed van vooral August Borms
en dichter René de Clercq stemde

de Raad er op 22 december 1917
mee in om de politieke zelfstandigheid van Vlaanderen uit te roepen,
ten einde zo de Duitsers voor een
voldongen feit te plaatsen en hen
ertoe te bewegen de Vlaamse onafhankelijkheid alsnog te erkennen. Volgens sommige bronnen
gebeurde de stemming binnen de
Raad in verwarring. Toch vond
de formele uitroeping van de zelfstandigheid plaats op 20 januari
1918 in Brussel en op 3 februari
in Antwerpen. De Duitsers hapten echter niet toe. Met het oog op
mogelijke vredesonderhandelingen
werd hun ‘Flamenpolitiek’ opzijgezet ten voordele van een herstel
van België. Daaraan vermocht de
tweede Raad van Vlaanderen, die
intussen na een volksraadpleging
tot stand was gekomen, niet verhelpen. Toen midden 1918 duidelijk werd dat het laatste grote
Duitse militaire offensief mislukt
was, gaf de Duitse overheid iedere
verdere aanspraak op België op.
Begin november bestond de Raad
niet langer en de Vlaamse eisen
kwamen niet ter tafel tijdens vredesonderhandelingen. Er waren
immers geen onderhandelingen.
De wapenstilstand kwam tot stand
onder de voorwaarden van de geallieerden. In België werden de activisten vervolgd.

Raad van Vlaanderen
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Geen hand, geen vervolging
een tweede klacht.
Na ruim twee weken nadenken
volgde er opnieuw een diepgaand
antwoord. Het Gelijkekansencentrum liet weten dat ze daar “slechts
gevallen van (vermeende) discriminatie behandelen en verder opvolgen
indien ze beschikken over de toestemming van het vermeende slachtoffer.”
Deckmyn moest dus maar “namens
de man” – men bedoelde Sofie
Bracke - klacht indienen.

Gents Vlaams Belang-boegbeeld
bond de kat de bel aan
Of hoe sociaal onaanvaardbaar moslimgedrag pijnlijk blootlegt hoe
het Gelijkekansencentrum met twee maten en twee gewichten werkt.
We schrijven 14 oktober 2016.
In de trouwkapel van het laat-gotische Gentse stadhuis zou VLDschepen Sofie Bracke het huwelijk
voltrekken van een koppel allochtonen. Van de bruidegom, een
derde generatie-migrant, kreeg
ze evenwel geen hand. Wel kreeg
ze van hem de droge mededeling
“ik geef vrouwen geen hand”. Van
Gentenaars zou men in zo’n geval,
samen met Hyoens en Artevelde,
dan minstens kunnen verwachten
dat ’t land in nood is, dat de gilden
zullen komen aangetogen en ’t volk
gewapend toegevlogen… Maar
niets daarvan. Het incident werd
door blauw Sofietje blauwblauw
gelaten. Van een klacht - toch wel
het minste - wou ze absoluut niets
weten. Omdat zulks “de gemeenschappen tegen elkaar zou opzetten”.
Wie wel gepaste verontwaardiging
toonde, was onze Gentse fractieleider Johan Deckmyn. Verontwaar-

diging over het discriminerende
moslimgedrag en over de janushouding van de schepen. Men kan
zich goed inbeelden wat er zou gebeuren mocht een autochtoon dergelijk gedrag vertonen. Op 27 oktober deed Deckmyn Brackes werk
en diende hij tegen de bruidegom
een klacht in bij het Interfederaal
Gelijkekansencentrum UNIA.

LANG NADENKEN
Na een kleine maand nadenken gaf
de opvolger van het beruchte Centrum-Leman de Vlaams Belanger
als antwoord dat het niet bevoegd
was. Het zou immers gaan om genderdiscriminatie, waarvoor men terecht kan bij de Vlaamse Ombudsdienst. Daar het in casu echter om
een discriminatie op grond van
geloof en levensbeschouwing gaat,
domeinen waarvoor Unia wel degelijk bevoegd is, liet Deckmyn het
hier niet bij. En prompt kwam er
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Een eigenaardig argument toch,
zeker wanneer men op de websites van de stad Gent en van Unia
zwart op wit kan lezen dat men ieder geval van discriminatie ook namens een ander kan indienen! Het
antwoord van Unia was trouwens
naast de kwestie. Johan Deckmyn
interpelleerde reeds in de gemeenteraad over het incident, en het was
in zijn hoedanigheid van gemeenteraadslid en in zijn bevoegdheid
om het schepencollege te controleren, dat hij als een betrokken partij de klachten indiende. Dus voor
een derde keer deed hij aangifte bij
onze linkse Unia-vrienden.
Na een kleine maand nadenken
kwamen ze daar opnieuw tot het
besluit om niet te gaan vervolgen.
Nu heette het dat de betrokkene
niet gehoord was…
Maar niet getreurd, zolang wordt
nagelaten de zaak ten gronde te
behandelen, zullen onze klachten
blijven komen. Wordt dus vervolgd.
Het is alleszins een heel eigenaardige houding vanwege een instelling
die bij elk geval van vermeende
discriminatie vanwege autochtonen in zeven haasten op zoek gaat
naar de hoogste boom om er de
vermeende booswichten aan op te
kunnen knopen.
Frederik Pas

ZWEEDSE PUZZEL
Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos
laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadministratie@vlaamsbelang.org.
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VORIGE MAAND
Roger Daneels, Deurne
Ruben Cremers, Maaseik
Gilbert Kesteloot, Blankenberge
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www.traiteursigrid.be
Recepties

Communiefeesten

Evenementen

Trouwfeesten

Zakenlunches

Privé diners

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

+32 (0)485 73 08 18 • traiteursigrid@hotmail.com

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

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

hans.couttenye@telenet.be

10% korting bij vertoon van deze advertentie

2 april, oude kwaremont | mee bevlaggen? info@vbj.org | 02 219 27 28

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?

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang

Karweiwerken - www.tibo.eu

twitter.com/vlbelang

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

www.vlaamsbelang.org

0485/11.00.32 - info@tibo.eu

youtube.com/VlaamsBelang
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Kalender
VRIJDAG 3 MAART
SINT-KATELIJNE-WAVER. Kaas- en
wijnavond met Chris Janssens in Parochiezaal van Hagelstein, Patersweg (vlak
naast politiegebouw op de Berlaarbaan
227) om 19u. Org.: Vlaams Belang SintKatelijne-Waver. Inl.: Jos Moeyersons,
0477 95 48 92.
KESSEL-LO. Boekvoorstelling ‘De
communautaire leegte’ met Barbara en
Fré Pas in de bovenzaal van Café Tempo,
Baron August de Becker Remyplein 52,
Leuven om 20u. Org.: Vlaams Belang
Leuven. Inl.: Jan Meulepas, 0495 26 76
83.
ZONDAG 5 MAART
BOORTMEERBEEK. Eetdag in De
Gildezaal, Hanswijkstraat 2a om 11.30u.
Inl.: Eddy Mortier, 0486 29 46 49.
ITEGEM. Jaarlijkse eetdag in Grote Parochiezaal, Schoolstr., Heist-op-den-Berg
om 11.30u. Inl.: Diana van Beughem,
016 53 61 61 of 0497 85 45 79.
BALEGEM. Eetfestijn in Ganzenhof,
Houte 33, Oosterzele om 12u. Inl.: Marc
Parewijck, 0498 77 91 13.
MAANDAG 6 MAART
ANDERLECHT.
Ontmoetingsmoment senioren in zaal Familia, Adolphe
Willemynsstr. 113 om 14u. Org.:
Vlaams Belang Brabants Seniorenforum
Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499
31 80 86.
VRIJDAG 10 MAART
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Lokaal Steenstraete, Nieuwstr. 86 om 20u.
Inl.: Hugo Pieters, 0479 64 16 49.
ZATERDAG 11 MAART
HUMBEEK. Eetfestijn in Parochiaal
Centrum, Meiskensbeekstr., Grimbergen om 17.30u. Org.: Vernieuwing en
Vlaams Belang Grimbergen. Inl.: Jan
Laeremans, 02 269 00 73.
ZONDAG 12 MAART
BRASSCHAAT.
Ontbijtgesprek
‘Brood en Spreken’ met Barbara Pas in
Salons De Groene Jager, Bredabaan 889
om 10.30u. Inl.: Ellen Samyn, 0478 99
01 08.
HUMBEEK. Eetfestijn in Parochiaal
Centrum, Meiskensbeekstr., Grimbergen om 11.30u. Org.: Vernieuwing en
Vlaams Belang Grimbergen. Inl.: Jan
Laeremans, 02 219 37 79.

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 20 maart

MAANDAG 13 MAART
KACHTEM. Driedaagse lentereis naar
de Elzas en Straatsburg. Org.: Vlaams
Belang Seniorenforum West-Vlaanderen.
Inl.: Hilde De Lobel, 0478 48 68 18 of
Jan Deweer, 0486 22 90 43.
VRIJDAG 17 MAART
GREMBERGEN. Knaptandkwis in
Café De Sportvriend, Dokter Haekstr.
1, Dendermonde om 20u. Inl.: Frederik
Pas, 0475 39 06 06.
BORNEM. Pensenkermis in Zaal
Kloosterheide, Kloosterstr. 71 om 18u.
Org.: Vlaams Belang Klein-Brabant. Inl.:
Wim Verheyden, 0478 90 90 75 of Francis Colman, 0479 89 02 49.
ZATERDAG 18 MAART
WIJNEGEM. Voorjaarsreceptie met
Chris Janssens in Conferentiezaal, CC
‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199 om
15.30u. Org.: Vlaams Belang WijnegemSchilde. Inl.: Glenn Gené, 0496 95 90
21.
IDDERGEM. 25ste Stoempfestijn in
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 1, Denderleeuw om 18u. Inl.:
Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
ZONDAG 19 MAART
BRAKEL. Eetfestijn in Zaal De Vierklaver, Groenstraat 1 om 11.30u. Inl.: Veronique Lenvain, 0478 79 68 85.
IDDERGEM. 25ste Stoempfestijn in
Parochiezaal Sint-Antonius, Sint-Antoniusstraat 1, Denderleeuw om 11.30u.
Inl.: Kristof Slagmulder, 0476 22 64 97.
KORTRIJK. Bezoek Revue ‘De Spatjes zient oal vrandr’n’ in Par. Centrum
Sint-Elooi, Sint-Amandsplein 5 om 16u.
Org.: Vlaams Belang Seniorenforum
Leie-Schelde. Inl.: Mark Vandenberghe,
0477 21 61 85 of Jan Deweer, 0486 22
90 43.

ZONDAG 2 APRIL
EDEGEM. Lentediner met Tom Van
Grieken in Feestzaal De Basiliek, Trooststr. 20-22 om 11.30u. Inl.: Anita Saey,
0478 46 19 08.
BRASSCHAAT. Actie voor een fietspad! (fietstocht van Brasschaat naar
Wuustwezel). Samenkomst: Gemeentehuis Brasschaat om 10u. Inl.: facebookpagina Vlaams Belang Brasschaat en
Wuustwezel.
MAANDAG 3 APRIL
BALEN. Vlaams Belang-stand op Jaarmarkt vanaf 8u. Org.: Vlaams Belang
Balen-Laakdal-Meerhout. Inl.: Jan Haepers, 0494 93 54 13 of Mannu Dox,
0475 46 17 53.
ANDERLECHT.
Ontmoetingsmoment Senioren in zaal Familia, Adolphe
Willemynsstr. 113 om 14u. Org.:
Vlaams Belang Brabants Seniorenforum
Anderlecht. Inl.: Louis Bogemans, 0499
31 80 86.
ZATERDAG 8 APRIL
HAM. Spaghettifestijn en Vlaamse
zangavond in Buurthuis Genendijk,
Kerkstr. om 17u. Inl.: Michel Moreels,
0477 42 06 12.
NIEUWPOORT. Breughelfeest in De
Beiaard, Recollettenstr. 47 om 19u. Inl.:
Johan Vanblaere, 0495 22 80 72.
ZONDAG 9 APRIL
HEIST-AAN-ZEE.
Aperitiefgesprek
met Gerolf Annemans en Philip Claeys
in Royal aan Zee, Vlamingstr. 18, Knokke-Heist om 11u. Org.: Vlaams Belang
Seniorenforum Regio Brugge. Inl.: Renaat Van Steen, 0495 79 35 36.
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Zondag 26 maart 2017 14u30

Lotto-Arena Antwerpen

ZATERDAG 25 MAART
GENT. 11de Steakfestijn met Johan
Deckmyn in De Buurtloods, Patrijsstr. 10
om 19u. Org.: Vlaams Belang Koepel Gent.
Inl.: Johan Deckmyn, 0476 26 97 38.
ZONDAG 26 MAART
WEERDE. Ontbijtgesprek met Philip
Claeys in d’ Oude School, Damstr. 46,
Zemst om 10u. Inl.: Patrick Van Den
Bosch, 0496 62 42 54.
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Philip Claeys, Gerolf Annemans
Barbara Pas, Janice Atkinson
Nicolas Bay, Dominiek Lootens

“Niet op VRT, maar
ongecensureerd
op internet”
Rechtstreeks te bekijken op

facebook.com/MENLeuropa

BENV wordt gedeeltelijk gefinancierd door het Europees Parlement en heeft de uitsluitende verantwoordelijkheid voor deze inhoud.

