
Inschrijven via 
www.vlaamsbelang.org/1mei 

of via de provinciale coördinatoren
(vermeld je naam en aantal deelnemers)

West-Vlaanderen
051/33 60 30 - west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
9u15: Brugge - Magdalenaparking · 10u00: Kortrijk 
- carpoolparking Oudenaardsesteenweg (Cowboy
Henk)

Antwerpen
015/41 18 48 - antwerpen@vlaamsbelang.org
9u40: Schoten - parking Carrefour t.h.v. Pizzahut 
· 9u40: Antwerpen - Van Maerlantstraat · 10u00:
Wommelgem - rondpunt (fruitkraam) · 10u00: Ber-
chem - kerk

Vlaams-Brabant en Brussel
02/582 91 75 - vlaams-brabant@vlaamsbelang.org
8u30: Diest - Stationsplein · 9u10: Leuven - parking 
Bodart · 9u50: Grimbergen - parking voetbalveld, 
Brusselsesteenweg · 10u15: Brussel - metrohalte 
Heizel, Keizerin Charlottelaan

Limburg
011/23 33 49 - limburg@vlaamsbelang.org
8u30: Lanaken - CC, Aan de Engelse Hof 10 · 
9u00: Hasselt - carpoolparking afrit 28 E313, rich-
ting Sint-Truiden (Hasselt-Zuid), Biezenstraat · 9u15: 
Paal (Beringen) - carpoolparking afrit 26 E313

Nationaal
02/219 60 09 - info@vlaamsbelang.org
www.vlaamsbelang.org/1mei

Schouder aan schouder
Terwijl bepaalde ministers verkondigen dat u bo-
ven uw stand leeft, graaien de systeempolitici als 
nooit tevoren. Als de saga rond de intercommuna-
les één ding duidelijk heeft gemaakt, is het wel dat 
de kloof tussen de Wetstraat en de Dorpsstraat die-
per is dan ooit.

Ex-schepenen die ‘vergeten’ dat er 30.000 euro 
op hun rekening werd gestort, een Kamervoorzitter 
die bovenop zijn wedde van 305.000 euro nog 
gretig bijverdient en gemeenteraadsleden die er 
naast hun dagtaak 58 mandaten op nahouden. 
In een land waar 1 op de 7 mensen de eindjes 
niet meer aan mekaar kan knopen, de koopkracht 
als enige in Europa daalt en de staatsschuld Zuid-
Europese proporties aanneemt, is zoiets wraakroe-
pend. Wie dacht dat de ‘kracht van verandering’ 
schoon schip zou maken met de zelfbedieningspo-
litiek, komt bedrogen uit.

Aangezien de Dag van de Arbeid naast een feest 
vooral een sociale strijddag is, neemt het Vlaams 
Belang het politieke profi tariaat in het vizier. Maar 
bovenal zetten we onze sociale eisen in de verf. Zo 
blijft de sociale dumping in de transport-, bouw- en 
dienstensector welig tieren en worden duizenden 
laaggeschoolde Vlamingen uit de markt geprezen. 
Voor die Vlamingen staat het Vlaams Belang op 1 
mei op de barricaden!

Samen met u, schouder aan schouder.

Tom Van Grieken
Voorzitter Vlaams Belang

MENSEN BESPAREN,
ZIJ GRAAIEN
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