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BelgIë Barst
Na de verkiezingen springt - naast de mega-
winst voor onze partij - ook het megaverschil 
in stemgedrag tussen Vlaanderen en Wallo-
nië in het oog. De PS-maffiosi, de vermomde 
communisten van Ecolo en de openlijke 
communisten van de PTB behalen een ver-
pletterende meerderheid in het zuiden; het 
boreale Vlaanderen stemt centrum-rechts en 
rechts. 

Of deze frappante discrepantie binnen het 
Belgisch carcan nog te rijmen valt, is zeer de 
vraag. Immers: de Vlaamse partijen die ter 
meerdere eer en glorie van la Belgique en het 
koningshuis nu toch nog in bed kruipen met 
dat zootje links ongeregeld uit Wallonië... 
tekenen hun electoraal doodvonnis. We ste-
venen dus af op zéér moeilijke onderhande-
lingen, mogelijk zelfs federale herverkiezin-
gen. Voor ons niet gelaten: België is aan het 
barsten.

Ondertussen bleek dat zowel bij CD&V-kie-
zers als bij die van Open VLD niet minder 
dan 57 procent stelt dat het cordon sanitaire 
moet verdwijnen. Dat zijn dus vele honderd-
duizenden Vlamingen die een rechtser beleid 
genegen zijn, maar genegeerd worden door 
de linkse partijbonzen bij CD&V en VLD. 
Het komt er nu voor onze partij en voor àl 
onze verkozenen op aan ook de harten van 
die mensen te winnen!

Als ondertussen grote verliezers zoals de 
links-liberale Gwendolyn Rutten en zetbaas-
jes van het ACW baan moeten ruimen van 
hun misnoegde achterban, dan is dat mooi 
meegenomen.

Filip De Man 
hoofdredacteur@vlaamsbelang.org
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“Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan bevechten ze je, en 
dan win je.” Weinig citaten zijn na 26 mei zo toepasselijk als dat van 
volksnationalist Mahatma Gandhi.

Het Vlaams Belang is terug. Dat is wel het minste – en eigenlijk meteen 
ook het enige – dat van de verkiezingen van 26 mei kan en moet gezegd 
worden. 810.177 Vlamingen of zowat één op de vijf kiezers koos Vlaams 
Belang, waarmee onze partij niet alleen haar score wist te verdrievoudi-
gen, maar meteen ook de grootste en enige afgetekende overwinnaar van 
deze stembusslag werd. Waar we in 2014 nog 11 parlementsleden naar 
de verschillende assemblees stuurden, zijn er dat vandaag 45. Een ver-
viervoudiging. Een ongezien resultaat in de naoorlogse geschiedenis van 
dit land. 

Sinds verkiezingsdag struikelen populismeduiders en bozeburgerken-
ners over mekaar om te duiden vanwaar het succes komt. Eén element 
wordt daarbij echter systematisch over het hoofd gezien: de belangeloze 
en onvervaarde inzet van onze leden en militanten. Van u dus. Net als in 
een huwelijk bleven jullie ons trouw in goede én in kwade dagen. Met 
niets minder voor ogen dan het ideaal van een beter, zelfstandig en sociaal 
Vlaanderen, waar onze mensen op de eerste plaats komen. Laat dat ook 
ons leidmotief zijn in de komende vijf jaar. Als het kan van in de meerder-
heid, als het moet vanuit de oppositie.

 Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

10.177

“HET VLAAMS BELANG 
IS TERUG. DAT IS WEL 

HET MINSTE DAT KAN 
GEZEGD WORDEN.”



4

TWEEDERANGS- 
BURGERS

Weer is gebleken dat een Vlaamse 
stem beduidend minder weegt dan 
een Franstalige. Zo behaalde Ecolo 
met 416.000 stemmen 13 zetels in 
de Kamer, terwijl Open VLD met 
580.000 stemmen slechts 12 zetels 
toebedeeld kreeg. De PS ver-
gaarde met 642.000 stemmen 
20 Kamerzetels, terwijl het 
Vlaams Belang voor 18 
zetels ruim 810.000 kie-
zers moest overtuigen. 
Hoe valt het aan onze 
Vlaamse kiezers uit te 
leggen dat de sp.a met 
38.000 stemmen méér 
dan Ecolo vier zetels 
minder in de wacht 
sleept? Het grondwet-
telijk gelijkheidsbeginsel 
wordt met voeten getreden 
en de Vlaming is duidelijk 
een tweederangsburger in dit 
gebelgde land.

REUS OP LEMEN 
VOETEN

Bij het ter perse gaan van dit blad 
zijn de onderhandelingen voor een 

Vlaamse regering nog volop aan 
de gang. Dat Vlaams formateur 
De Wever het nog maar aandurft 
om ook de tweede grootste partij, 
het Vlaams Belang, bij die onder-
handelingen te betrekken, stootte 
Open VLD-voorzitster Gwendolyn 
 

Rutten danig tegen de borst. 
Waarvoor de D in VLD staat mag 
Joost weten, maar mevrouw Rut-
ten vond het alvast nodig om haar 
eisen te stellen. Vlaams Belang-
voorzitter Tom Van Grieken liet 
zich niet uit zijn lood slaan en re-
ageerde prompt: “De vraag is voor 
wie mevrouw Rutten nog spreekt? 
Een ruime meerderheid van de Open 
VLD-kiezers wil dat het Vlaams Be-
lang meebestuurt. Tal van de liberale 
kaderleden pleiten voor de regerings-
deelname van het Vlaams Belang. 
Gezien de interne positie van me-
vrouw Rutten hechten wij meer be-
lang aan hun verklaringen dan aan 
die van een reus die op lemen voeten 
staat.”    

 

WINKELHIER 

Unizo lanceerde afgelopen maand 
een opmerkelijke campagne waar-
bij ze onomwonden koos voor een 
“Eigen Winkel Eerst-beleid”. On-
der de noemer ‘Winkelhier’ roept 
de zelfstandigenorganisatie op om 
lokaal te kopen. Unizo vindt de 

concurrentie uit lage loonlanden 
een bedreiging voor de Vlaam-

se kleine zelfstandigen. Een 
duizendtal winkeliers 

sloot zijn winkel het af-
gelopen jaar omdat ze 
de strijd met de grote 
ketens verloren. Neem 
daarbij de hoge lasten 
die kmo’s kwellen en 
je weet hoe laat het 
is. Of deze campagne 

de winkeluitbaters gaat 
kunnen redden is nog 

maar de vraag. Maar een 
bewustwording van de man 

en vrouw in de straat is al een 
eerste belangrijke stap. En daar 

willen we – gereserveerd weliswaar 
– hoop uit putten. 

 

“STRONT” 

Veel Vlamingen zullen wellicht 
niet naar Radio VivaCité luisteren 
en dat is maar goed ook. Radio 
VivaCité is een radiostation van 
de openbare omroep, beheerd dus 
door de RTBF. Het is zowat het 
equivalent van Radio 2 in Vlaan-
deren. Vergeleken met RTBF kan 

ACTUA KORT
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men – met een beetje goede wil – 
de VRT zelfs een objectieve zender 
noemen. Zo misbruikte de zender  
D-Day om de Vlamingen door het 
slijk te halen. “75 jaar en 364 da-
gen geleden hebben de Amerikanen 
ons uit de stront gehaald. Tien dagen 
geleden hebben de Vlamingen ons 
er opnieuw in geduwd”, stelde een 
van de presentatoren. Jules Destrée 

indachtig: “Sire, u regeert over twee 
volkeren. In België zijn er de Walen 
en de Vlamingen. Er zijn geen Bel-
gen.” Kortom: Waalse vrienden, 
laat ons scheiden. Dan hoeft u niet 
meer in de ‘stront’ te zitten. 

HET KAN ANDERS 

Terwijl de Vlaamse kiezer de soci-
alistische partij van John Crombez 
steeds verder in de marginaliteit 
en de irrelevantie duwt, gooide 
haar zusterpartij in Denemarken 
hoge ogen bij de laatste stembus-
slag. De Deense sociaaldemocraten 
van Mette Frederiksen overtuigden 
meer dan 1 op 4 kiezers. Het recept? 
Een duidelijke koppeling tussen 
immigratie en sociale zekerheid. Zo 
wil Frederiksen asielzoekers opvan-
gen in eigen regio in Noord-Afrika 
en migranten verplichten om 37 
uur per week te werken vooraleer 
ze recht hebben op een uitkering. 
Ook op de agenda van de winnaars: 
meer uitgaven voor het sociale stel-

sel en zeker géén verhoging van de 
pensioenleeftijd. Herkenbaar, niet 
waar?

HYSTERISCH 

Dat de score van het Vlaams Be-
lang bij de PS niet op applaus zou 
worden onthaald, kon niet bepaald 
een verrassing worden genoemd. 
Dat de koning de beleefdheid had 
om de grote overwinnaar Tom Van 
Grieken ook te ontvangen voor 
een beleefdheidsgesprek, was reden 
genoeg voor PS-coryfee Laurette 
Onkelinx om wild om zich heen te 
slaan. “Je suis choquée”, klonk het 
licht hysterisch, om ons vervolgens 
nog eens weg te zetten als racisten, 
xenofoben en meer van dat fraais. 
Tom Van Grieken wees in een re-
actie fijntjes op een recent arrest 
van het Antwerps Hof van Beroep 
waarin uitdrukkelijk staat dat het 
“Helemaal niet bewezen is dat de 
politieke overtuiging die gelieerd kan 
worden aan de politieke partij in 
kwestie, het Vlaams Belang, racis-
tische of discriminerende tendensen 
zou vertonen. Tot op heden kunnen 
geen acties opgestart worden tegen 
het Vlaams Belang welke toelaten die 
partij te kwalificeren als een partij 
met een racistisch gedachtengoed.” 
Het maakt de beschuldigingen van 
Onkelinx gratuit en lasterlijk. Tom 
Van Grieken diende dan ook met-
een klacht in tegen het PS-kopstuk 
wegens smaad, laster en eerroof.

“Tot nieuw bewijs van het tegen-
deel is het Vlaams Belang anno 
2019 zonder twijfel een radicaal-
rechtse partij, maar niet racis-
tisch of ondemocratisch.”

Opiniemaker Jan Segers,  
Het Laatste Nieuws,  

27 mei 2019 

“Van alle voorzitters heeft Tom 
Van Grieken de voorbije campag-
ne de minste fouten gemaakt.”

Voormalig Kamerlid Hendrik 
Vuye, Knack, 29 mei 2019  

“Kiezers geven luide signalen 
dat ze een ander veiligheids- en 
migratiebeleid willen, maar ze 
krijgen dat niet of met mond-
jesmaat. Als dat ook de volgende 
jaren zo wordt, haalt Vlaams Be-
lang in 2024 weer een kwart van 
de stemmen.”

Opiniemaker Luc Van der Ke-
len, Het Laatste Nieuws, 17 juni 

2019 

“De linkerzijde heeft een aantal 
cruciale ideeën, zoals de kwali-
teit van onderwijs of kennisover-
dracht, losgelaten.”

OESO-topman Dirk Van Dam-
me, De Morgen, 21 mei 2019 

“Als de kiezer duidelijk zegt: wij 
willen die partij laten mee bestu-
ren, dan moet je de stap durven 
zetten. Laat het Vlaams Belang 
toe in de regering.”

Eddie De Block (broer van), Het 

Laatste Nieuws, 26 mei 2019 
Foto: Flickr - Elio Di Rupo



6

Geelzwarte vloedgolf 
Dat een overwinning honderd vaders heeft, kan na 26 mei niet als 
boutade maar met recht en reden worden gezegd. Elke militant en 
sympathisant droeg bij tot de eclatante verkiezingszege. Maar weini-
gen zullen betwisten dat de factor Tom Van Grieken en zijn vernieu-
wingsoperatie een basisingrediënt was.

Aangevuurd door het vurig en niet 
aflatend enthousiasme van onze 
jonge voorzitter is het Vlaams Be-
lang dé grote overwinnaar van de 
verkiezingen geworden. Liefst 1 
op 5 mensen kleurde op 26 mei 
het Vlaams Belang-bolletje rood. 
810.177 kiezers schonken ons hun 
vertrouwen. In tegenstelling tot 
wat menig analist ons al jaren diets 
probeert te maken, kwamen onze 
stemmen niet alleen van de partij 
van Bart De Wever. Het verhaal dat 
N-VA en Vlaams Belang commu-
nicerende vaten zijn, wier globaal 
resultaat steeds hetzelfde blijft, kan 
na deze stembusslag definitief naar 
de fabeltjesrubriek worden verwe-
zen. Zo wordt de Vlaams-natio-
nale familie in één klap de groot-
ste van het land. Waar N-VA en 
Vlaams Belang in 2014 nog 
38 procent behaalden, 
is dat vandaag ruim 
44 procent. 
Het verlies 
van de 

N-VA is maar de helft van de 
winst van het Vlaams Belang. In 
parlementszetels is het Vlaams-
nationaal resultaat zelfs nóg groter: 
liefst 47 procent of 58 van de 124 
Vlaamse parlementszitjes kleuren 
de komende vijf jaar geel en zwart. 
Een historisch record voor het 
Vlaams-nationalisme.

ABSOLUTE MEERDER-
HEID 

Dat winst voor de één niet meteen 
verlies voor de ander betekent, be-
wijst ook cijferwerk van KUL-po-
liticoloog Bart Maddens. Zo gin-
gen de Vlaams-nationale partijen 
er in 28 gemeenten 

samen op 
vooruit . 

In 81 gemeenten halen N-VA en 
Vlaams Belang zelfs samen een ab-
solute meerderheid. Dat is meer 
dan een kwart van alle gemeen-
ten. 50 daarvan bevinden zich in 
de provincie Antwerpen, 11 in 
Oost-Vlaanderen, 12 in Vlaams-
Brabant, 2 in Limburg en 6 in 
West-Vlaanderen. Tussen haak-
jes: er zijn 6 gemeenten waar de 
Vlaams-nationalisten 60 procent 
of meer halen, alle zes in Antwer-
pen. Koploper is Schilde met 65 
procent. 

In dat opzicht zijn de verklaringen 
over de politieke families overigens 
potsierlijk te noemen. Zo verklaar-
den John Crombez en Elio Di 
Rupo prompt na het aanhoren van 
hun dramatische partijresultaat dat 
de socialistische familie de grootste 
blijft van het land. Ook Gwen-
dolyn Rutten en Charles Michel 
haastten zich om te melden dat 
het blauwe huishouden de op een 
na grootste is ‘des vaderlands’. Dat 

het niveau in het onderwijs 
er stelselmatig op 

achteruit-

21,4% 20,4%
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gaat is intussen genoegzaam be-
kend. Dat het nu ook doorsijpelt 
in de Wetstraat is nieuw. Zo leert 
een eenvoudige rekensom dat de 
socialistische familie 29 Kamer-
zetels in de wacht sleept en de 
blauwe 26. Met 43 zetels steekt de 
Vlaams-nationale familie daar met 
kop en schouders bovenuit.          

MIGRATIE BLIJFT BASIS-
BEZORGDHEID 

Ondertussen worden volop ana-
lyses gemaakt over de oorzaak van 
het electoraal succes van onze par-
tij. In de weken na de verkiezingen 
schreven politicologen, commen-
tatoren en professoren hun pen 
leeg over de beweegredenen van de 
Vlaams Belang-kiezer. Feit is dat 
het migratiethema een veel grotere 
rol heeft gespeeld dan de 

m e d i a 

verwachtten. Het feit dat dit land 
jaarlijks een half miljoen migran-
ten verwelkomt en er amper in 
slaagt illegalen en uitgeprocedeer-
de asielzoekers uit te wijzen, blijft 
voor heel wat Vlamingen terecht 
een doorn in het oog. 

Toch mag ook het communautaire 
debat niet worden vergeten. De 
Vlamingen zijn immers niet dom. 
Ze weten dat de factuur van de 
sociale zekerheid en de pensioe-
nen blijft oplopen. En ze weten 
vooral dat Vlaanderen die factuur 
zal mogen ophoesten. Met een 
donkerrood, haast communistisch 
landsdeel dat werkloosheidscijfers 
voorlegt die vergelijkbaar zijn met 
die van Griekenland is dat een ka-
mikaze-opdracht. 

BELGISCHE PUINHOOP 
OPDELEN 

Het woord ‘historisch’ wordt bij 
verkiezingen al te snel bovenge-
haald, maar de verkiezingen van 
26 mei 2019 zouden wel eens de 
geschiedenis kunnen ingaan als 
het historische begin van de on-
afhankelijke Vlaamse Republiek. 
De motieven en nuances mogen 
heel verschillend zijn, de Vlamin-
gen hebben eigenlijk een giganti-
sche Vlaams-nationale ‘motie van 
wantrouwen’ tegen de huidige fail-
liete en vastgelopen Belgische Staat 
goedgekeurd. Zowat twee miljoen 
Vlamingen weten donders goed 
dat binnen België geen werkbaar 
en deugdelijk bestuur meer mo-
gelijk is. De Belgische puinhoop 
kan niet worden hervormd of gesa-
neerd: hij dient ordelijk te worden 
opgedeeld. 

Klaas Slootmans 

19,2%

14,4%

20,4%

8,3%



8

Het volk heeft gesproken, de teerlingen zijn geworpen: het Vlaams Belang kreeg het vertrouwen van meer 
dan 800.000 Vlamingen en vaardigt niet alleen een groep ervaren mandatarissen af, maar ook een lichting 
jonge wolven. Een overzicht. 

WEST- 
VLAANDEREN

VLAAMS PARLEMENT

IMMANUEL DE REUSE

47 jaar, geboren, getogen en nog 
steeds woonachtig in de Roden-
bachstad, het hart van West-
Vlaanderen: Roeselare. Ik woon 
er samen met Katelijne Blondeel 
in een samengesteld gezin met 6 
kinderen.

Reeds van jongs af aan woonde ik 
met mijn vader en grootvader de 
IJzerbedevaart bij. Van de Voer 
tot in de Panne voerde ik actie 
tegen de koning (60/40), voor  
amnestie, tegen de verfransing, te-
gen het vreemdelingenstemrecht... 

Ook versterkte ik toen de Roese-
laarse VNJ-schaar. 

Van 2001 af werd ik mandataris: 
eerst OCMW-raadslid, dan pro-
vincieraadslid en ondertussen ge-
meenteraadslid en fractieleider. 
Mijn politieke belangstelling gaat 
naast het staatkundige uit naar de 
sociale thema’s, cultuur en toeris-
me en erfgoed in de brede zin van 
het woord. 

FRIEDA VEROUGSTRAETE-
DESCHACHT

Geboren in Knokke-Heist in 
1968, ben ik in Oostende aange-
spoeld in 1990. Gedurende een 
twaalftal jaren heb ik gewerkt als 
gezins- en bejaardenhelpster en mij 
later omgeschoold tot commer-
cieel medewerker binnendienst. 

In 2006 werd ik verkozen in de 
gemeenteraad van Oostende en 
ook in de provincieraad tot 2012. 
Mijn interesses in de komende 
legislatuur: gezins-, bejaarden-,  
mindervaliden- en jeugdbeleid. 
Ook toerisme, cultuur, immigra-
tie- en veiligheidsvraagstukken 
genieten mijn volle aandacht, als-
mede in het algemeen gezond-
heidszorg en welzijn. Tenslotte heb 
ik ook aandacht voor buitenlandse 
politieke aangelegenheden. 

CARMEN RYHEUL

Ik ben 48 jaar, groeide op in Brug-
ge en volgde een opleiding ma-
nagement. Was bijna twintig jaar 
event manager bij de Wegwijzer 
Reisinfo en een privéfirma. 

Ik werd verkozen bij de laatste ge-
meenteraadsverkiezingen in Kor-
trijk en ben gehuwd met Janick 

ONZE MANNEN EN VROUWEN IN DE PARLEMENTEN
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Samyn, regiovoorzitter regio  
Kortrijk-Roeselare-Tielt. 

Het beloven alvast drukke maan-
den van studie en observatie te 
worden, wany ik wil me zo goed 
als mogelijk voorbereiden op mijn 
taak als volksvertegenwoordiger. 
Als politica wil ik me zoveel moge-
lijk onder onze mensen bewegen en 
luisteren wat er bij hen leeft. Ook 
wil ik mee een belangrijke trend-
breuk realiseren en het Vlaams Be-
lang ‘nieuwe stijl’ verder vorm ge-
ven. In Kortrijk wil ik actief een rol 
gaan spelen door er weer een vei-
lige stad van te maken: met name 
nultolerantie voor geweld invoeren 
en afdwingen.

YVES BUYSSE

Geboren en getogen in Brugge 
waar ik samen met mijn echtgenote 
en onze 2 zonen woon. In Brugge 
ben ik ook gemeenteraadslid voor 
onze partij. Afgestudeerd als jurist 
aan de Gentse Universiteit en be-
roepshalve vele jaren actief geweest 

bij het Vlaams Belang, sinds 2015 
op de studiedienst. Van 2001 tot 
2014 maakte ik deel uit van de Se-
naat, waar ik nu als deelstaatsena-
tor opnieuw mijn opwachting mag 
maken. Wat de toekomst brengt: 
afwachten hoe de commissies zul-
len verdeeld worden, maar mijn 
voorkeur gaat uit naar ‘Welzijn’, 

‘Werk’ en ‘Wonen’. Het zijn type-
voorbeelden van domeinen waar 
het ‘eerst onze mensen’ een inhaal-
operatie verdient.

STEFAAN SINTOBIN

Gehuwd met Sandy Welsh, samen 
met onze zoon wonen wij in hartje 
Brugge. Tijdens mijn studies lid 

van een toen nog zeer Vlaamsge-
zinde katholieke jeugdbeweging 
(KSA), daarna in Gent bij NSV! 
Op lokaal vlak was ik van 2006 tot 
2017 fractieleider voor onze partij 
in Izegem. Na onze verhuis naar 
Brugge ben ik sinds januari 2018 
fractieleider in de Brugse gemeen-
teraad. In 2004 verkozen in het 
Vlaams Parlement, waar ik vooral 
de beleidsdomeinen Landbouw, 
Toerisme en Buitenlands beleid 
volgde. Gelet op de actualiteit, 
volgde ik de laatste jaren vooral de 
beleidsdomeinen Energie, Klimaat 
en Leefmilieu. Een versterkte frac-
tie in het Vlaams Parlement en de 
gezonde mix van ervaren en nieu-
we parlementsleden geven mij een 
‘boost’ om er in te vliegen. Of zoals 
we in Brugge zeggen: “bluvn goan”. 

KAMER

WOUTER  
VERMEERSCH

Wouter was met zijn 34 jaar één 
van de jongste lijsttrekkers, is ge-
huwd met Kim en vader van Jas-
mijn (4) en Lander (2). Hij stu-
deerde af als handelsingenieur, 
had jarenlang een eigen bedrijf en 
werkte tot voor kort voor Gerolf 
Annemans als economisch advi-
seur in het Europees Parlement.

Onder zijn leiding ging het Vlaams 
Belang bij de lokale verkiezingen 
in Kortrijk van nul naar vijf zetels, 
en werd er groter dan de N-VA.

Met een persoonlijke score van 
31.127 voorkeurstemmen werd hij 
vlot verkozen in de Kamer. Hij zal 
zich daar vastbijten in de begroting 
en sociaal-economische dossiers. 
Daarnaast wil hij de illegalen- en 
transmigratieproblemen, de tekor-
ten bij de West-Vlaamse veilig-
heidsdiensten en de grenscrimina-
liteit vooraan de politieke agenda 
zetten in Brussel.

ONZE MANNEN EN VROUWEN IN DE PARLEMENTEN
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DOMINIEK SPINNE-
WYN-SNEPPE

Ik ben 45 jaar en woonachtig in 
Zedelgem. ‘Gepokt en gemazeld’ 
in de Vlaamse Beweging, zoals 
men dat zegt. Als kind ging ik al 
mee met mijn vader op plaktocht, 
toen nog voor de Volksunie. Ik was 
ook lid en leidster in het Vlaams 
Nationaal Jeugdverbond en als stu-
dente was ik bij de NSV! de eerste 
vrouwelijke praeses. Ik studeerde 
voor onderwijzeres en later gods-
dienstwetenschappen.

In 2006 zette ik de eerste stappen 
in de partijpolitiek n.a.v. de ge-
meenteraadsverkiezingen. Ik werd 
verkozen en ben ondertussen bezig 
aan mijn derde legislatuur, waar ik 
door vriend en vijand gewaardeerd 
word voor mijn dossierkennis en 
mijn korte, maar vaak krachtige 
interpellaties.

Mijn interesseveld is groot, maar 
als ik mag kiezen dan zou ik me 
graag inzetten voor sociale vraag-
stukken en ethische kwesties. En 
als ik mee kan werken aan het ver-
der doen barsten van België, zal ik 
het zeker niet laten. 

KURT RAVYTS

Ik ben geboren in Brugge en woon 
met mijn al even Vlaamsgezinde 
echtgenote in Zuienkerke, in het 
prachtige natuurschoon van de 
Oudlandpolder. Ik studeerde gods-
dienstwetenschappen en filosofie 
aan de KU Leuven en was er ac-
tief in NSV. Vervolgens werkte ik 
zeven jaar als leerkracht in het se-
cundair onderwijs en docent in het 

hoger niet-universitair onderwijs. 

Ik was tussen 2000 en 2019 frac-
tievoorzitter voor het Vlaams Be-
lang in de provincieraad. 

Uiteraard kon ik mij vanuit mijn 
functie en mandaat jarenlang ver-
diepen in materies zoals milieube-
leid, ruimtelijke ordening, land-
bouw, energie, mobiliteit, enz…. 
Ik heb in de fractie in het Vlaams 
Parlement doorheen de jaren dan 
ook vele mandatarissen met raad 
en daad bijgestaan. Nu ik verkozen 
ben in de Kamer zou ik mij dan 
ook prioritair met die bevoegdhe-
den willen inlaten die raakvlakken 
hebben met het gewestelijk beleid.

NATHALIE DEWULF

Ik ben geboren en getogen Izegem-
naar en ben nu 45 jaar, studeerde 
aan het Instituut De Pelichy en 
midden de jaren '90 startte ik bij 
B-post om er te eindigen als team-
leider.

Ik had altijd al interesse in het 
Vlaams-nationalistische program-
ma, maar werd vooral begeesterd 
door het sterk sociaal-economisch 
luik . In de Izegemse gemeenteraad 
had ik vooral aandacht voor sociale 
huisvesting, gehandicapten- en be-
jaardenzorg en armoede.

Ik ben in de politiek gestapt om-
dat er vaak teveel afstand is tussen 
de politiekers en ‘onze mensen’. Ik 
zal me dan ook op federaal niveau 
graag bezighouden met (Vlaamse) 

sociale zekerheid en pensioenen, 
zorggarantie, maar ook ijveren 
voor een eerlijke/strenge justitie. 
Onze mensen eerst, meer dan ooit!

OOST- 
VLAANDEREN

VLAAMS PARLEMENT

GUY D’HAESELEER

Guy is vijftig, een echte Ninovie-
ter en vader van Stijn. Voormalig 
RVA-inspecteur en Vlaams Belang-
secretaris voor de regio Aalst-Ou-
denaarde.

Sinds 1994 verkozen als gemeente-
raadslid van Ninove, met in 2018 
het uitzonderlijk resultaat van 
40% van de stemmen, slechts twee 
zetels verwijderd van de absolute 
meerderheid.

Sinds 2012 ook lid van het 
OCMW en sedert 2018 lid van het 
Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst.

Van 1999 lid van de Kamer tot 
2014 en sedert 2014 lid van het 
Vlaams Parlement. Naast de tra-
ditionele onderwerpen zoals mi-
gratie, Vlaamse onafhankelijkheid 
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en een kordate aanpak van de 
veiligheid vooral geïnteresseerd in 
de sociale dossiers (sociale wonin-
gen, pensioenen, werkgelegenheid, 
OCMW-beleid). 

Politieke missie: het doorbreken 
van het cordon sanitaire in 2024.

ADELINE  
BLANCQUAERT

Ik ben 23 jaar, afkomstig uit een 
Vlaamsgezind nest in Kalken en 
reeds sinds mijn zestiende lid van 
VBJ. Sedert januari zetel ik als 
jongste gemeenteraadslid in Gent, 

de stad waar ik samen met mijn 
vriend woon. Na deze - toch wel 
- grote stap kijk ik er enorm naar 
uit de belangen van de Vlaming in 
het parlement te verdedigen. Het 
wordt hoog tijd dat we de post-
jespakkers aan de kant schuiven 
en aan politiek gaan doen waar 
het écht om draait: namelijk onze 
mensen. Van armoedebeleid en 
inburgering, naar binnenlands be-
stuur en onderwijs: ik ben alvast 
klaar om uw stem te laten weer-
klinken in het parlement!

FILIP BRUSSELMANS

Ik ben afkomstig uit Stekene en 
met 21 jaren het jongste parle-
mentslid ooit in het Vlaams Par-
lement. Al van jonge leeftijd ben 
ik actief binnen de brede Vlaamse 
Beweging, ondermeer in het be-
stuur van Jong en Vlaams, de 
jongerenafdeling van de Vlaamse 
Volksbeweging. Toen ik politieke 
wetenschappen ging studeren aan 
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de Universiteit Antwerpen, vond 
ik al snel mijn plaats binnen het 
KVHV-Antwerpen en werd er 
praeses. Door het organiseren van 
lezingen en debatten, raakte ik in 
contact met de verschillende par-
tijen en al snel was duidelijk dat 
maar één partij een rechts én so-
ciaal programma had. Bij de zeer 
geslaagde ‘Mars tegen Marrakesh’, 
was ik mede-organisator en woord-
voerder en zie... enkele maanden 
later heb ik nu de eer om mezelf 
hier voor te stellen, als uw volks-
vertegenwoordiger.

KRISTOF SLAGMULDER

Ik ben 39 jaar en woonachtig in 
Denderleeuw. In 2001 werd ik 
voor het eerst verkozen tot ge-
meenteraadslid. Voor ik in 2007 
bij onze Uitgeverij Egmont aan 
de slag ging, heb ik eerst 4 jaar als 
vacatureconsulent gewerkt bij de 
VDAB. Na de verkiezingen van 
2014 werd ik provinciaal coördi-
nator in de provincie Oost-Vlaan-
deren. Lid van Voorpost en van Pro 
Flandria, een netwerk van Vlaamse 
ondernemers en academici. Vlak 
na de vorige gemeenteraadsverkie-
zingen is onze Vlaams Belangafde-
ling in Denderleeuw gestart met 
het project ‘Vlaams Solidair Den-
derleeuw’, waarbij we op regelma-
tige basis voedselinzamelingsacties 
organiseren en voedselpakketten 
aan huis leveren voor mensen die 
het moeilijk hebben. Armoede be-
staat helaas ook nog altijd bij onze 
eigen mensen. Vaak is dat verdo-

ken armoede en er zijn echt wel 
schrijnende gevallen. Mijn poli-
tieke interesses gaan vooral uit naar 
migratie, de Europese politiek en 
sociaaleconomische thema’s zoals 
tewerkstelling.

ILSE MALFROOT

Ilse is 41 jaar, afkomstig van  
Ninove, gehuwd en mama van 
2 kinderen. In 2012 werd ze ver-

kozen als gemeenteraadslid. Zij 
werkte jaren bij de Vlaamse over-
heid binnen het departement Wel-
zijn Volksgezondheid en Gezin als 
financieel inspecteur. 

In het Vlaams Parlement wil ze zich 
vooral bezighouden met de thema’s 
Welzijn en Werk. Uiteraard wil ze 
ijveren voor voldoende en betaal-
bare kinderopvang, een betaalbare 
rusthuisfactuur, een maximale on-
dersteuning van mantelzorgers…
Ook wil zij zich inzetten voor 
de ondernemers, en meer adem-
ruimte creëren voor de horecaon-
dernemers door een verlaging van 
de lasten op arbeid, meer adminis-
tratieve vereenvoudiging. In deze 
sector is het vooral belangrijk dat 
mensen die willen werken, ook 
daadwerkelijk aan het werk kun-
nen worden gezet. 

JOHAN DECKMYN

Johan Deckmyn is 51 jaar en was 
reeds Vlaams Parlementslid van 

2004 tot 2014. Beroepshalve is 
hij ondernemer en vennoot in een 
Gents bedrijf. Deckmyn was actief 
in de KSA, waar hij ook in de lei-
ding zat. In zijn studententijd was 
hij lid van VSG (Vlaamse Studen-
ten Gent) in de periode toen de 
NSV (tijdelijk) niet meer bestond 
in Gent. 

Johan Deckmyn stond samen met 
enkele andere jongeren mee aan de 
wieg van de eerste VBJ-afdeling in 
Gent. In 1994 was hij even pro-
vincieraadslid in Oost-Vlaanderen 
en van 1995 tot 2000 was hij frac-
tieleider van Vlaams Belang in het 
OCMW.

Sinds 1995 zetelt Johan Deckmyn 
ook in de Gentse gemeenteraad, 
waar hij thans voorzitter is van een 
vierkoppige Vlaams Belangfractie.
Hij heeft interesse in internatio-
nale politiek en geschiedenis.

KAMER

BARBARA PAS

Barbara Pas is moeder van twee 
dochters. Na haar studies handels-
ingenieur aan de KULeuven kwam 
zij als medewerker op de Vlaams 
Belang Kamerfractie terecht. Sinds 
2007 vertegenwoordigt ze de 
Oost-Vlaamse kiezer in de Kamer 
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en in 2013 volgde zij Gerolf An-
nemans op als fractieleider. Zij is 
tevens nationaal ondervoorzitter 
van onze partij.

Ondertussen is Barbara ook frac-
tievoorzitter van een vijfkoppige 
Vlaams Belangfractie in de ge-
meenteraad van haar thuisstad 
Dendermonde. In de Ros Beiaard-
stad werd Vlaams Belang op 26 
mei met 25% de grootste partij.
Barbara ontpopte zich tot één van 
de actiefste parlementsleden en 
legde zich de voorbije legislatuur 
toe op het straffeloze justitiebe-
leid, het grenzeloze migratiebeleid, 
de barslechte sociaaleconomische 
resultaten en de communautaire 
stilstand. Haar droom: een wel-
varend, veilig, en onafhankelijk 
Vlaanderen.

ORTWIN DEPOORTERE

Ik ben 48 jaar, vader van 2 tieners 
en al 24 jaar actief bij het Vlaams 
Blok/Vlaams Belang. 

Actief in het VNJ en in mijn stu-
dentenperiode praeses NSV! in 
’94-’95. Later ook nog voorzitter 
van de Gentse Voorpost-afdeling. 
Op 25-jarige leeftijd ging ik aan de 
slag bij de senaatsfractie.

In 2000 werd ik voor de eerste 
maal gemeenteraadslid in Gent en 
vanaf 2004 lid van de Kamer waar 
ik de dossiers opvolgde in de com-
missie ‘Bedrijfsleven’. Momenteel 
ben ik - samen met Olaf Evrard 

- gemeenteraadslid in de fusiestad 
Deinze-Nevele.

Omdat ik mij de afgelopen vijf 
jaar vooral heb beziggehouden met 
de sociale thema’s, zou ik dit werk 
graag verder behartigen in de Ka-
mer. Maar ook de noodzakelijke 
infrastructuurwerken die zo nood-
zakelijk zijn in Oost-Vlaanderen 
wil ik op de voet volgen. Maar hét 
belangrijkste leidmotief moet en 
zal zijn: een sterke sociale zeker-
heid voor onze mensen, in een land 
waar ze zich veilig en thuis kunnen 
voelen.

STEVEN CREYELMAN

De 46-jarige handelsingenieur uit 
Buggenhout zetelt sinds 2006 in 
de gemeenteraad. 

Na zijn studies ging hij in 1995 aan 
de slag op de studiedienst, waar hij 
zich voornamelijk bezig hield met 
de sociaal-economische dossiers. 
Na een omzwerving via de fractie 
in het Vlaams Parlement startte 
Steven samen met enkele collega’s 

de nationale webstek en werd ver-
antwoordelijk voor de ICT. 

In de Kamer wil hij zich vooral 
gaan bezighouden met verkeer en 
infrastructuur, maar zijn interesses 
gaan ook uit naar volksgezond-
heid, buitenlandse betrekkingen 
en landsverdediging. 

“Laat ons zeggen dat door al die do-
meinen het veiligheidsaspect de rode 
draad is”, stelt ons kersvers Kamer-
lid.

PIETER DE SPIEGELEER

De interesse voor politiek in het 
algemeen - en voor het Vlaams 
Belang (Vlaams Blok) in het bij-
zonder - koesterde ik al sinds mijn 
prille tienerjaren. Ik liep school 
in Aalst en zag een Vlaanderen in 
verandering, eigenlijk gewoon een 
vervreemding. 

Mijn engagement reikt verder dan 
Haaltert: de verbrusseling van 
het Denderbekken is een sociaal-
demografische tendens die je al 
jarenlang aanvoelt en waar noch 
lokale, noch regionale of federale 
politiek een antwoord op heeft - of 
meer zelfs: geen antwoord op wil 
hebben.

Mijn campagne spitste zich dan 
ook vooral toe op deze tendens, 
een tendens waardoor onze Vlaam-
se, volkse en groene Denderstreek 
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onder zware druk komt te staan. 
Iets wat ik niet met lede ogen wil 
ondergaan, integendeel: ik zal hier 
keihard op de rem gaan staan!

ANTWERPEN

VLAAMS PARLEMENT

FILIP DEWINTER

Na als journalist gewerkt te hebben 
voor de krant Het Volk volgde in 
1987 de verkiezing tot volksverte-
genwoordiger in het federaal par-
lement. Vanaf 1997 tot 2012 was 
ik fractieleider in het Vlaams Par-
lement. Om mij voluit op de Ant-
werpse gemeenteraadsverkiezingen 
te kunnen voorbereiden, nam ik in 
april 2012 ontslag uit deze functie. 
Bij de verkiezingen van 2014 werd 
ik verkozen als Kamerlid. 

Sinds 1995 ben ik fractieleider in 
de Antwerpse gemeenteraad, in 
2006 en 2012 werd het Vlaams 
Belang de grootste partij voor Ant-
werpen met meer dan 34% van de 
stemmen. 

Vijfentwintig jaar zetelde ik in het 
Vlaams Blok/Belang partijbestuur, 
leidde er ontelbare verkiezingscam-
pagnes en niet te vergeten: onder-
getekende was de bedenker van de 
historische slogan Eigen volk eerst! 
Samen met mijn echtgenote heb-
ben wij drie kinderen: Veroniek, 
An-Sofie en Karolien. Ondertus-
sen ben ik ook de trotse grootvader 
van Lucas, Feline en Jack.

ANKE VAN DERMEERSCH

Anke Van dermeersch is van op-
leiding advocate en fiscaliste. Als 
voormalige Miss België was zij de 
eerste bekende Vlaming die inging 
tegen het cordon mediatique en sa-
nitaire rond het Vlaams Blok.

Anke is onder meer ‘de moeder’ 
van het Europese boerkaverbod 
en ander wetgevend werk in het 

belang van vrouwen, kinderen en 
minderbedeelden.

Als Antwerpse volgde Anke ook 
nauwlettend alle dossiers op die de 
provincie Antwerpen en haar stad 
aangaan qua mobiliteit, openbare 
werken, onderwijs, wonen, werk 
en economie. 

Als gemeenschapssenator en frac-
tieleidster heeft Anke sinds 2003 
reeds heel wat initiatieven geno-
men om Vlaanderen op weg te zet-
ten naar onafhankelijkheid. Anke 
kent als geen ander de werking 
van de Senaat en de specifieke be-
voegdheden van deze assemblee, 
die vooral toegespitst zijn op de 
Grondwet en wetgeving over de 
organisatie en de werking van de 
federale staat en van de deelstaten.

BART CLAES

Bart Claes is 30 jaar oud en afkom-
stig uit Rumst, waar hij sinds janu-
ari ook zetelt als gemeenteraadslid. 
Door als adolescent de gevolgen 
van de opgedrongen multicultu-
raliteit van dichtbij mee te maken 
raakte hij geboeid door politiek. 
Als student was hij actief bij de 
NSV!-Antwerpen en het KVHV-
Gent. De voorbije jaren was Bart 
verantwoordelijk voor de strategie 
op sociale media. Door een on-
conventionele aanpak slaagde hij 
erin om van het Vlaams Belang 
op Facebook de grootste partij te 
maken. Op deze manier kunnen 
we elke dag duizenden Vlamingen 
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bereiken en overtuigen van onze 
standpunten, zonder hiervoor be-
roep te doen op de traditionele me-
dia. Daarnaast is Bart sinds 2016 
de nationale voorzitter van de 
Vlaams Belang Jongeren. Onder 
zijn bewind zette VBJ met succes 
in op de zogenaamde cultuurstrijd: 
jongeren vertrouwd maken met 
onze politieke standpunten door 
deze te implementeren in de popu-
laire (internet)cultuur. 

Zijn politieke voorbeelden zijn 
Ronald Reagan en Jean-Marie Le 
Pen. In het Vlaams Parlement zal 
hij zich voornamelijk toespitsen op 
mobiliteit en energie.

WIM VERHEYDEN

Geboren en getogen Bornemnaar 
die ondertussen 11 jaar voorzitter 
is van de afdeling Klein-Brabant, 
naast penningmeester van de re-
gio Mechelen-Lier. Sedert 2006 
gemeenteraadslid en zes jaar later 
zelfs lijstrekker. Vorig jaar kwam 
mijn politieke loopbaan in een 
stroomversnelling: het Vlaams Be-
lang was de grote winnaar van de 
gemeenteraadsverkiezingen in Bor-
nem en als bonus kwam daar een 
provincieraadszetel bovenop. In 
de Antwerpse provincieraad gaan 
mijn interesses uit naar ruimtelijke 
ordening, onderwijs en mobiliteit. 
Mijn intrede in de provincieraad 
blijkt nu echter van korte duur te 

zijn, en dus hoop ik me ook in het 
Vlaams Parlement op deze onder-
werpen te kunnen focussen. Maar 
ook Binnenlands Bestuur en eco-
nomie behoren tot mijn interesses.

SAM VAN ROOIJ

Ik ben 34 jaar en geboren en ge-
togen in Antwerpen, industrieel 
ingenieur bouwkunde, in die hoe-
danigheid een viertal jaar actief 
in de wegenbouw en in 2011 be-
leidsmedewerker in de Nederland-
se Tweede Kamer voor de PVV 
van Geert Wilders. In 2012 ben 
ik actief geworden in het Vlaams 
Belang omdat ik onze vrije, wel-

varende samenleving en Vlaamse, 
Europese cultuur wil redden van 
de ondergang. De heersende oi-
kofobie of zelfhaat enerzijds en 
de massa-immigratie anderzijds, 
die met name de islamisering van 
onze samenleving tot gevolg heb-
ben, zijn bezig onze cultuur te ver-
nietigen (Wie mijn recentste boek 
en tevens mijn politiek-ideologisch 
manifest ‘Voor vrijheid dus tegen 
islamisering’ leest, begrijpt wat ik 
bedoel. Naast boeken publiceer 
ik regelmatig artikelen, vooral op 
Doorbraak.be. 

We moeten (weer) trots zijn op 
onze eigen cultuur en op onze ver-
worvenheden, en we moeten die 
koste wat het kost verdedigen. Het 
is een kwestie van gezond verstand 

en rechtvaardigheid dat onze eigen 
mensen op de eerste plaats komen 
en dat criminelen, moslimfunda-
mentalisten en sociaaleconomische 
profiteurs keihard aangepakt wor-
den. Als Vlaams volksvertegen-
woordiger ben ik gekozen om de 
Vlamingen te vertegenwoordigen 
en op te komen voor hún belan-
gen.

ELS STERCKX

Eerst en vooral mijn oprechte dank 
voor jullie steun en stem!

Ik ben al 10 jaar zelfstandige en 
was voordien militair geweest bij 
de medische dienst. Wellicht niet 
het klassieke profiel voor iemand 
die zal zetelen in het Vlaams Par-
lement. Mijn politieke leven begon 
22 jaar geleden toen ik verhuisde 
naar Herentals. Ik ben er toen 
bij het bestuur gaan aankloppen 
en werd algauw ‘lid van de club’. 
Ondertussen ben ik al bezig aan 
mijn vierde legislatuur als gemeen-
teraadslid. Ook ben ik een legisla-
tuur OCMW-raadslid geweest en 
zetelde ik in het bijzonder comité. 

Dierenwelzijn, milieu, wonen, 
kansarmoede en onderwijs: dit zijn 
de thema’s waar ik me de volgende 
vijf jaar 100% voor ga inzetten. 
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KAMER

TOM VAN GRIEKEN

Ik ben sinds 2014 voorzitter van 
het Vlaams Belang, vandaag bo-
vendien een zeer trotse voorzitter: 
het Vlaams Belang is de tweede 
partij van Vlaanderen. 

Ook de enige partij die thema’s 
aankaart waar de andere partijen 
over zwijgen: vervreemding, im-
migratie, criminaliteit. De men-
sen slikken bovendien de praatjes 
van de traditionelen niet meer: 
beloften van voor de verkiezingen 
belanden na de verkiezingen in 
de prullenmand. Vlaams Belang 
is rechtlijnig: de enige partij die 
zowel voor als na de verkiezingen 
hetzelfde zegt. 

Ik wil er voor zorgen dat de poli-
tiek weer naar de mensen luistert. 
En het is duidelijk wat de mensen 
willen: een strenger migratiebeleid, 
een eerlijk pensioen en een beleid 
waar onze mensen op de eerste 
plaats komen. Dat ga ik, samen 
met de andere parlementsleden, 
blijvend op de politieke agenda 
plaatsen. 

ELLEN SAMYN

Mijn politieke interesse wakkerde 
aan in het laatste jaar humaniora 
en tijdens mijn studententijd ging 
ik bij de NSV! in Gent. Achttien 
jaar geleden kreeg ik dan de kans 
om bij de partij aan de slag te gaan. 
Sinds 2001 ben ik assistente van 
Gerolf Annemans, eerst in de Ka-
mer van volksvertegenwoordigers, 
daarna in het Europees parlement. 
Sinds 2002 woon ik in Brasschaat 
en ben er 12 jaar OCMW-raadslid 
geweest. Onder het motto ‘Eerst 
onze mensen’ heb ik me ingewerkt 
in sociale dossiers en ik weet dat 
er zelfs in ‘welvarende’ gemeenten 
vaak verborgen armoede bestaat. 
Door mijn werk in het Europees 
parlement ken ik de mensenrech-

tensituaties in de wereld. ‘Vergeten’ 
dossiers zoals de situatie in Tibet of 
de Plaasmoorde in Zuid-Afrika wil 
ik in de Kamer mee op de agenda 
plaatsen. Hoewel het communau-
taire ‘in de koelkast’ verdween, wil 
ik ook dat de Vlaams-nationale 
thema’s opnieuw in het parlement 
worden besproken.

RECCINO VAN LOMMEL

Reccino Van Lommel (33) werd 
geboren in Turnhout en sloot zich 
op zijn 17de aan bij het Vlaams 
Blok omwille van een groot recht-
vaardigheidsgevoel. De toenemen-

de vervreemding, maatschappe-
lijke ongelijkheid, het streven naar 
Vlaamse autonomie en de duide-
lijke taal van de partij waren voor 
hem belangrijke beweegredenen. 
Als handelsingenieur bekleedde hij 
een belangrijke positie in een toon-
aangevend bedrijf, als manage-
mentconsultant helpt hij vandaag 
bedrijven met hun operationele 
groei. Reccino zetelt sinds 2012 in 
de Turnhoutse gemeenteraad en is 
er sinds 2019 fractievoorzitter na-
dat hij er bij de laatste verkiezingen 
met zijn team 17,5% haalde. Als 
Kamerlid wil hij zijn ervaring uit 
het bedrijfsleven gebruiken.

HANS VERREYT

Ik ben 38 jaar, gelukkig getrouwd 
en trotse vader van twee kinderen; 
Rube en Imme. Ik ben een kind 
van de Vlaamse Beweging: VNJ, 
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NJSV en NSV. Ik was nationaal 
voorzitter van de NSV en VBJ. 

Ik woon sinds 2005 in Boom, waar 
ik al 13 jaar fractievoorzitter ben. 
Nu reeds is meer dan de helft van 
de kinderen onder de 18 jaar van 
vreemde afkomst. Een Bomenaar 
moet je echt niet meer waarschu-
wen voor de gevaren van de ver-
vreemding. Hij/zij stelt dat iedere 
dag met zijn eigen ogen vast.

De Kamer van Volksvertegenwoor-
digers is bevoegd voor de hardere 
politieke thema’s: migratie, defen-
sie, politie, justitie. Hier spelen 
ook de communautaire en ideolo-
gische tegenstellingen het meest. 
We moeten er voor zorgen dat de 
vele immigratiemogelijkheden af-
gesloten dan wel verstrengd wor-
den en dat criminaliteit opnieuw 
kordaat kan worden aangepakt 
door politie én justitie.

MARIJKE DILLEN

Van bij de oprichting van onze par-
tij heb ik de eer gehad te mogen 
meewerken aan de groei en bloei 
eerst van het Vlaams Blok, daarna 
Vlaams Belang. De kiezers heb-
ben mij – als lijstduwer - een groot 
vertrouwen geschonken, waarvoor 
ik hen zeer dankbaar ben. Met 
mijn ervaring in de gemeenteraad 
(Antwerpen, daarna Schilde), in 
de Kamer en daarna het Vlaams 
Parlement heb ik vooral de ambitie 
om een ondersteunende rol te spe-
len en onze nieuwe mandatarissen 
mee te coachen. Het is nu taak van 

deze jongeren om zich binnen hun 
interessevelden te profileren om zo 
naambekendheid te verwerven met 
het oog op de volgende verkiezin-
gen. Hen hierbij steunen is volgens 
mij de belangrijkste opdracht van 
alle ‘anciens’. 

VLAAMS- 
BRABANT

VLAAMS PARLEMENT

KLAAS SLOOTMANS

Ik stam uit een Volksunienest, 
maar toen de partij op het linkse 
baanvak begon te rijden onder 
Bert Anciaux was de keuze snel 
gemaakt. Mijn eerste Vlaams Blok-
partijlidkaart dateert van 1998, bij 
de aanvang van mijn studies aan de 
VUB had ik al wat politieke kilo-
meters op de teller: eerst binnen de 
lokale VB-afdeling en later in de 
NSV! De basisstelling dat elk volk 
het recht heeft op een eigen staat, 
waar het baas is over zijn eigen cen-
ten, grenzen en toekomst is daarbij 
steeds mijn drijfveer geweest. 

Als inwoner van de Rand is het 
mijn plicht de verbrusseling, ver-
vreemding en verstedelijking van 
mijn regio tegen te gaan. De ge-
volgen op het vlak van grond- en 
woonprijzen, mobiliteit, onder-

wijs, veiligheid en maatschappelijk 
weefsel zijn immers alarmerend. 
Zowat alle indicatoren staan er op 
rood. Het is dan ook mijn politie-
ke missie om het land van Breugel 
en Teirlinck in ere te herstellen. 

SUZY WOUTERS

Ik ben 51 en gehuwd met Philip 
Vervloesem die ook actief is binnen 
onze partij. Ik ben de trotse mama 
van een dochter, Jill en schoon-
zoon Lars. Reeds 7 jaar ben ik een 
heel actief bestuurslid in Scherpen-
heuvel-Zichem en sinds januari 
OCMW- en gemeenteraadslid.
Ik wil me inzetten voor een sociale 
en rechtvaardige maatschappij in 
Vlaanderen. Voor een sociaal-eco-
nomisch beleid waarbij onze hard-
werkende Vlamingen krijgen waar 
ze recht op hebben: een eerlijk 
loon, een goed pensioen, een so-
ciaal vangnet voor onze zieken en 
hulpbehoevenden, maar ook voor 
mensen die het financieel moeilijk 
hebben.
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Ook de aanpak van de feitelijke 
straffeloosheid in dit land is drin-
gend nodig. Het recht op veilig-
heid is een elementair mensenrecht 
dat opnieuw door de overheid 
moet worden gegarandeerd!

JAN LAEREMANS

Ik stam uit een Vlaams-nationale 
familie, stapte als scholier al mee 
in betogingen en richtte in 1980 
NSV-Brussel op. Op mijn twin-
tigste werd ik ook actief in het 
arrondissementeel bestuur van 
Brussel-Halle-Vilvoorde, waarna 
de verkiezing volgde in de provin-
cieraad.

Beroepshalve was ik leraar Ne-
derlands-Duits in een middelbare 
school in Sint-Genesius-Rode. 

In het parlement wil ik graag ze-
telen in de commissie Brussel en 
Vlaamse rand, want met de ver-
fransing, vervreemding, onbe-
strafte criminelen en peperdure 
woonprijzen worden we elke dag 
geconfronteerd in onze streek. 
Uiteraard ook in de commissie 
Onderwijs: ik heb heel wat beden-
kingen bij het onderwijsbeleid in 
Vlaanderen en vraag me af wan-
neer er eindelijk eens geluisterd 
wordt naar de leerkrachten zelf en 
wanneer er eens een minister aan 
het hoofd komt met praktijkerva-
ring…

KAMER

DRIES VAN LANGENHOVE

Mijn grote kennishonger deed 
mijn ouders meer dan eens zuch-
ten: ik nam nooit iets zomaar aan 
en mijn favoriete woordje als kind 
was ‘waarom?’. De interesse voor 
de politiek kreeg ik niet van huis 
uit mee, toch kreeg de politieke 
microbe mij in zijn greep en vanuit 
mijn interesse voor de samenleving 
zocht ik zelf mijn weg via boeken, 
documentaires en de actualiteit. 
Vanuit mijn rechtvaardigheidsge-
voel werd ik Vlaams-nationalist. 
De rest is geschiedenis.

Ik heb in het leven twee doelen. 
Ten eerste, een gelukkig en gezond 
gezin stichten. Ten tweede, met 
alle talenten die mij zijn gegeven 
een zo groot mogelijke politieke 
verandering teweegbrengen om de 
toekomst van de Vlamingen te ver-
zekeren.

KATLEEN BURY

Ik ben juriste, 35 jaar, mama van 
3 jongens en 1 meisje. Tijdens 
mijn studententijd actief in LVSV 
Leuven, van 2009 tot 2014 werk-
zaam op het kabinet van minister 
Geert Bourgeois, bevoegd voor de 
Vlaamse Rand. De groei van N-VA 
leidde niet naar een onafhankelijk 
Vlaanderen, zelfs het confedera-
lisme werd niet gerealiseerd. Het 
Marrakech-pact was de druppel. 

Vandaar mijn overstap naar het 
Vlaams Belang.

Tijdens de afgelopen campagne 
heb ik gemerkt dat er veel onvrede 
heerst bij de bevolking. De men-
sen op straat zijn het beu dat er 
niet naar hen geluisterd wordt. Al-
les wordt boven de hoofden van de 

mensen beslist. Als volksvertegen-
woordiger wil ik er zijn om de stem 
van de bevolking te laten horen. Ik 
zou mij enorm graag verdiepen in 
Justitie. De hervormingen die wer-
den doorgevoerd analyseren, maar 
vooral de straffeloosheid aanpak-
ken.

LIMBURG

KAMER

ANNICK PONTHIER

“Ga niet uit van het haalbare, maar 
van het denkbare!”. Deze quote van 
Pim Fortuyn, voor mij een van de 
meest inspirerende politici, is dé 
leidraad doorheen mijn politieke 
loopbaan. Als er voor een visie 
geen draagvlak is en die visie is het 
waard om voor te vechten, dan is 
het aan ons om dat draagvlak te 
creëren. Met die ingesteldheid 
probeer ik de standpunten van het 
Vlaams Belang dag na dag te ver-
dedigen, zowel in mijn politieke 
mandaten als daarbuiten. 
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Ik doe dat sinds 2007 als gemeen-
teraadslid in mijn thuisstad Bilzen 
en ik deed dat als volksvertegen-
woordiger in de Kamer. Ik wil 
zo een steentje bijdragen aan een 
rechtvaardige maatschappij, waar 
wij ons als Vlaming thuis voelen, 
waar wij onze identiteit en cultuur, 
onze waarden en normen voorop-
stellen. 

Het is onze plicht om de welvaart 
die onze voorouders opbouwden, 
te bewaren. Om de sterke sociale 
zekerheid waar zij al die jaren aan 
hebben bijgedragen, niet te grabbel 
te gooien aan mensen die zelf niets 
hebben bijgedragen. 

FRANK TROOSTERS

Frank Troosters uit Hasselt, 48 
jaar, studeerde bedrijfsmanage-
ment-financiewezen en is onze 
fractieleider in de gemeenteraad. 

We voeren er oppositie tegen een 
bestuurscoalitie van NVA - sp.a - 
Groen en Open VLD, waarbij we 
ons hevig verzetten tegen de bouw 
van een mega-moskee.

Mijn interesseveld is breed: immi-
gratie, sociale zaken, de tekorten 
en lange wachtlijsten in de zorg, 
de Vlaamse zaak, mobiliteit, veilig-
heid... 

De rode draad in mijn overtuiging 
valt perfect samen te vatten onder 
de verkiezingsslogan ‘eerst onze 
mensen’. Onze mensen vooropstel-
len, ijveren voor behoud van onze 
culturele waarden, normen en onze 
Vlaamse identiteit.

ERIK GILISSEN

Ik ben 50, programmeur en tot 
voor kort operationeel manager in 
een productieafdeling. 
Mijn politieke interesses gaan 
vooral uit naar verkeer en mobili-
teit, onze wegen zijn de slagaders 
van onze economie. Een goede 
verkeersinfrastructuur met vlotte 
doorstroming is essentieel voor 
een goede economie. Degelijk 
onderwijs is ook een belangrijk 
punt, aangezien onze scholen moe-
ten zorgen voor goed geschoolde 
werknemers die broodnodig zijn in 
onze bedrijven.

Tevens moet er een streng migratie-
beleid komen. Mensen die niet 
willen integreren en zich dus niet 

naar onze normen en waarden wil-
len gedragen, horen hier niet thuis. 
Het is zowel voor hen als voor de 
Vlamingen beter als ze zich hier 
niet vestigen.

VLAAMS PARLEMENT

CHRIS JANSSENS

Na mijn studies vertaler-tolk en 
rechtspraktijk begon mijn loop-
baan in het notariaat. In 2008 ging 
ik werken voor de studiedienst van 
onze partij en het jaar nadien werd 
ik verkozen voor het Vlaams Par-
lement, waar ik sinds 2014 voor-
zitter ben van de Vlaams Belang-
fractie.

Mijn aandachtspunten: onze cul-
turele identiteit, strijden voor het 
behoud van onze Europese en wes-
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terse waarden, een harde aanpak 
van de criminaliteit. Sinds 2007 
ben ik gemeenteraadslid in Genk, 
een van de meest vervreemde ste-
den van Vlaanderen. De andere 
partijen steken hun kop in het 
zand en promoten de diversiteit 
en multiculturaliteit, het Vlaams 
Belang is de enige partij die onze 
identiteit wil beschermen. Dat zul-
len we ook in de komende legisla-
tuur in het Vlaams Parlement, met 
een sterk uitgebreide fractie, blij-
ven benadrukken.

ROOSMARIJN BECKERS

Toen ik 15 jaar was, ging ik voor 
het eerst mee op zomeruniversiteit 
met de VBJ. Een jaar later mocht 
ik de kleuren van onze partij ver-
dedigen in het televisieprogram-
ma Bracke & Crabbé. Ik had de 
politieke microbe te pakken en 
ook tijdens mijn studentenjaren 
in Leuven, waar ik geschiedenis 
studeerde, bleef ik actief bij het 
Vlaams Belang. Voor mijn drie 
dochters besloot ik de politiek 
even achter mij te laten, maar de 

kinderen werden groter en gaan 
naar school. Daar werd ik al snel 
geconfronteerd met alle problemen 
die zich in ons Vlaams onderwijs 
stellen. Toen Chris Janssens me 
vroeg voor het Vlaams Parlement 
was ik zeer gelukkig: eindelijk kon 
ik iets doen voor ons onderwijs en 
de stem vertolken van onze leraren. 
Daar wil ik ervoor ijveren dat ons 

onderwijs snel terug tot de top van 
de wereld behoort en onze leraren 
opnieuw het respect krijgen dat ze 
verdienen.

LEO PIETERS

Geboren en getogen Maaseikenaar, 
opgegroeid in het Volksunienest 
Pieters-De Pelsmaeker. Mijn vader 
was 24 jaar gemeenteraadslid en 
6 jaar schepen. Mijn nonkel Piet 
mede-oprichter van de Vlaamse 
Volksbeweging in Limburg. Ook 
langs moederszijde was het Vlaams 
gedachtengoed aanwezig. Ge-
huwd en 5 kinderen, sedert 2004 
gemeenteraadslid, Vlaams volks-
vertegenwoordiger van 2007 tot 
2009. Ik heb interesse voor natuur 
en leefomgeving, maar ook on-
derwijs. Waar ik bijzonder fier op 
ben is de decreetwijziging die ik er-
door kreeg inzake de verschuiving 

van de rooilijn bij verbouwingen. 
Goede politiek voeren schuilt ook 
in kleine verwezenlijkingen!

BRUSSELS  
PARLEMENT 
DOMINIEK LOOTENS

Als vader van vier kinderen is Do-
miniek erg begaan met de veilig-
heid en leefbaarheid in onze hoofd-
stad. Maar ook de grote omvolking 
– de vervreemding en islamisering 
- baart hem zorgen. In het Brussels 
Parlement was hij de afgelopen ja-
ren de enige die wat dat betreft de 
dingen bij naam durfde te noemen 
en die opkwam voor de belangen 
van de echte Brusselaars.

Nog een van zijn stokpaardjes is 
de niet-naleving van de taalwetten 
in onze hoofdstad. Met de regel-
maat van de klok interpelleerde hij 
hierover de Brusselse regering, en 
weinigen in het halfrond kennen 
het dossier zo goed als hij. In de 
Vlaamse Gemeenschapscommissie 
– het parlement voor de Brusselse 
Vlamingen – zal hij blijven ijveren 
voor een absoluut voorrangsbeleid 
in onze Vlaams-Brusselse scholen 
voor Nederlandstalige kinderen 
en voor een assertiever beleid om 
de positie van de Vlamingen in de 
hoofdstad te versterken.

De komende jaren dreigt het in 
het Brussels halfrond opnieuw een 
één-tegen-allen verhaal te worden, 
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maar dat was ook zo de voorbije 
legislatuur en het heeft er hem 
niet van weerhouden om één van 
de actiefste parlementsleden in het 
Brussels parlement te zijn.

EUROPEES  
PARLEMENT
GEROLF ANNEMANS

Op 26 mei werd Gerolf Annemans 
als lijsttrekker opnieuw verkozen 
voor het Europees Parlement en 
krijgt hij er maar liefst 2 collega’s 
bij.

Als partijvoorzitter zette Gerolf de 
verjonging en de vernieuwing van 
de partij op de rails. In de Kamer 
had hij voordien al de fractievoor-
zittershamer doorgegeven aan de 
jonge Barbara Pas. Bij zijn aan-
treden als partijvoorzitter spraken 
vijf jonge Vlaams Belangers op het 
congres, schaarde hij twee jonge 
ondervoorzitters aan zijn zijde en 
de helft van zijn partijbestuur be-
stond uit nieuwe leden. Hij gaf hen 
op die manier tijd en ruimte om 
politiek te groeien.

In het Europees Parlement werkte 
Gerolf de voorbij 5 jaar samen met 
jarenlange bondgenoten zoals Ras-
semblement National van Marine 

Le Pen, de Lega van Matteo Sal-
vini, de FPÖ en de PVV. Samen 
vormden zij de ruggengraat van 
de Europese fractie ‘Europa van 
Naties en Vrijheid’ (ENV). In de 
aanloop naar de laatste verkiezin-
gen gaf hij dit Europees samenwer-
kingsverband verder politiek en 
organisatorisch gestalte en op die 
manier stond hij mee aan de basis 
van de nieuwe Europese fractie ID, 
‘Identiteit & Democratie’, die uit-
gebreid werd met de Duitse AfD, 
de Finse Partij, de Esten van EKRE 
en de Deense Volkspartij.

De nieuwe fractie pleit voor een 
radicale hervorming en beperking 
van de EU tot de essentie: een 
vrijwillige samenwerking tussen 
soevereine natiestaten waar het een 
meerwaarde oplevert. Deze essen-
tie vatte Gerolf ook samen in zijn 
laatste boek ‘De Ontvoering van 
Europa’.

FILIP DE MAN

Onze hoofdredacteur werd mas-
ter in de letteren en wijsbegeerte 
aan de VUB en was daar - toen al 
- hoofdredacteur van het studen-
tenblad Klauwaert en Geus. Filip 
was Kamerlid van 1991 tot 2014 
en werd er benoemd als onder-
voorzitter en tevens voorzitter van 
de commissie Landsverdediging. 
Tijdens het vragenuur op donder-
dag viel hij op door zijn kritische 
analyse van de multicul, z’n plei-
dooi voor de harde aanpak van cri-
minaliteit en de uitbouw van Fort 
Europa. 

Hij is auteur van talloze partijbro-
chures en vier boeken: ‘De Zaak 

Demol, een commissaris geflikt’, 
‘De Eeuwige Strijd. Hellas, Rome 
en Europa in het juiste perspec-
tief ’, ‘L’Etat-PS. De Maffia aan de 
Macht’ en ‘De Eeuwige Strijd II. 
Europa: van Dageraad tot Avond-
land’. Hierin laat De Man zich gel-
den als een tegenstander van cul-
tuurrelativisme en egalitarisme, hij 
kiest partij voor de visie van gene-
tici, sociobiologen en evolutionaire 
psychologen. 

TOM VANDENDRIESSCHE

Ik ben 40 jaar, gehuwd, vader van 
Storm en Wolf. Van opleiding li-
centiaat politieke wetenschappen 
en master bedrijfseconomie. Oud-
praeses van het KVHV en beroeps-
matig tot voor kort auditor bij Au-
dit Vlaanderen. 

In het Europees Parlement zal ik 
mijn bekommeren om de demo-
grafische uitdagingen, de mas-
samigratie, maar ook de libe-
rale economische politiek van de 
voorbije decennia die een enorme 
druk op onze brede middenklasse 
geeft. Als verkozene des volks wil 
ik de belangen van mijn Vlaamse 
volksgemeenschap dienen. En hoe 
bedreigend de gevolgen van massa-
migratie en globalisering ook zijn, 
wil ik een boodschap van hoop 
vertolken: wij zijn maar verslagen 
als wij het zelf opgeven. Net zoals 
een vader de kleine natie van het 
gezin beschermt, heeft een politi-
cus de opdracht de grote natie van 
de volksgemeenschap te bescher-
men.
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Voor Europa, tegen deze EU
Op 26 mei trokken we niet alleen naar de stembus voor een nieuw 
Vlaams en federaal parlement, maar bepaalden we ook wie ons de vol-
gende vijf jaar op Europees niveau zal vertegenwoordigen. 

In Vlaanderen kreeg de nationale 
uitslag onmiskenbaar een Europees 
verlengstuk: het Vlaams Belang 
klokte immers af op 19 procent (+ 
12) en veroverde daarmee 3 zetels 
(+ 2) in het Europees Parlement. 

VERDUBBELING

Ook in verschillende andere Eu-
ropese landen konden ‘identitaire’ 
partijen (forse) winst boeken. De 
meest spraakmakende score was 
zonder twijfel die van de Italiaanse 
Lega die onder leiding van haar 
boegbeeld Matteo Salvini liefst 
34 procent van de stemmen in de 
wacht sleepte, goed voor 28 zetels. 
Behalve naar Italië, werd ook met 
spanning uitgekeken naar Frank-
rijk, waar Marine Le Pen in een 
duel verwikkeld was met zetelend 
president Macron. Met 23 procent 
van de stemmen kwam het Rassem-
blement National (voorheen Front 
National) als overwinnaar uit de 
stembusslag. 

In Oostenrijk hield de FPÖ – on-
danks de zogenaamde ‘Ibiza-affai-
re’ – met 17,2 procent verrassend 
goed stand. In Duitsland wist de 
AfD met een score van 11 procent 
(+ 3,8) haar zetelaantal (11) gevoe-
lig op te krikken. Winst was er ook 
nog voor de Finse Partij (voorheen: 
Ware Finnen) die 13,8 procent uit 
de brand sleepte.

Samen met de Deense Volkspartij, 
het Estse EKRE en de Slowaakse 
SPD vormden alle voornoemde 
partijen vorige maand 
de fractie Identiteit en 
Democratie (ID). In 
totaal is dit nieuwe 
Europese samenwer-
kingsverband goed 
voor 73 zetels, zowat 
een verdubbeling in 
vergelijking met de 
vorige fractie (Europa 
van Naties en Vrij-
heid) die 36 zetels 
telde. 

ANDERE TIJDEN

Los van de onderlinge verschillen, 
houden de deelnemende partijen 
er op een aantal belangrijke domei-
nen gemeenschappelijke opvattin-
gen op na. Dat geldt in het bijzon-
der waar het gaat om het behoud 
van de identiteit van de Europese 
volkeren, de afwijzing van de mas-
sa-immigratie en het verzet tegen 
de concentratie van (nog) meer 
macht op EU-niveau en de evolu-
tie naar een Europese superstaat.

Niet onbelangrijk is dat ID na de 
brexit en de herverdeling van de 
zetels de groenen zullen voorbij-
steken en de vierde grootste fractie 
in het Europees Parlement zullen 
worden. ID kondigde bovendien 
al aan dat het zal proberen in som-
mige dossiers samen te werken met 
andere potentiële bondgenoten uit 
andere groepen. 

Het belang van dit alles kan nau-
welijks onderschat worden, zeker 
nu de twee gevestigde machtsblok-
ken in het Europees Parlement – 
socialisten enerzijds en christende-
mocraten anderzijds – de komende 
vijf jaar over geen meerderheid 
meer beschikken. De tijd waarin zij 
stilzwijgend onder elkaar de dienst 
konden uitmaken en de gang van 
zaken bepalen, is voorbij.

Dirk De Smedt
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stuur uw oplossIng voor 19 augustus 
met vermeldIng van naam en adres naar 

vlaams Belang-redactIe • madoupleIn 8 Bus 9 • 
1210 Brussel of puzzel@vlaamsBelang.org

WINNAARS VORIGE MAAND
Dr. Wilfried Bervoets, Deurne 

Filip De Lange, Maldegem
Nicole Bouckenooghe, Beselare

André Ballekens, Kortrijk
Luc Huybrechts, Merksem

KRUISWOORDPUZZEL

C
onform

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

 m
et u in com

m
unicatie te treden. U

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

it kan per brief naar V
laam

s Belang, M
adouplein 8/9, 1210 Brussel of per e-post naar ledenadm

inistratie@
vlaam

sbelang.org.
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SUBTOTAAL
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5 93 7 112 6 104 8 12 HORIZONTAAL
A Consequentie voor de partij bij een 

verkiezingsnederlaag
B Organisatie van de Verenigde Naties 

- Naar zich toehalen
C Brusselse gemeente - Buitenste atmo-

sfeer om de zon
D Gymnastiektoestel - Gids op het 

water - Internetlandcode voor Dene-
marken

E Hielenlikkende - Beryllium
F Noodweer in een welbepaald seizoen
G Jongensnaam - Flauwe wind
H Spraken kleinerend over iets of ie-

mand
I Bestaat - Niet één - Frans pers. vnw.
J Gegraveerde prent - Te koop - Op-

vangcentrum
K Neon - Deel van een bloem - Hevig 

of sterk
L Infanterist die zich per paard ver-

plaatste en te voet vocht - Later dan 
iets anders

VERTICAAL
1 Met onaangenaam werk een loon 

ontvangend
2 Exclusief - Weekdier
3 Snaarinstrument bespelen
4 Aan de fletse, magere kant zijnd - Se-

aborgium
5 Ongearticuleerde klanken uitstoten - 

Sociaal afgezonderde woonwijk
6 Familielid - Niet aanwezig zijn terwijl 

dit wel zou moeten
7 In code omzetten - En dergelijke
8 Voormalige benaming van Zimbabwe 

- Engels bier
9 Uit Scandinavië afkomstige jongens-

naam - Muzikale toonafstand
10 International Labour Organization - 

Houtduif
11 Geheel gelijk - Lidwoord
12 Verlang heftig - Filipijnse hoofdstad
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Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 
twitter.com/vlbelang

www.vlaamsbelang.org

youtube.com/VlaamsBelang

hans.couttenye@telenet.be

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

Maatpakken voor heren
Retouche bij verkoop

10% korting bij vertoon van deze advertentie

Leuvensesteenweg 4,  
1210 Brussel
02 230 90 53

aryo-m@hotmail.com
www.mauriziobelgium.com

 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?

Renovatiebedrijf - www.tibo.eu
Wij hebben afdelingen in: Diest, Mechelen,  

Dendermonde, Kluisbergen, Brugge, Sint-Amands
0485/11.00.32 - info@tibo.eu

Specialist badkamerrenovaties

Paul
sax, klarinet en keyboard

Paul van Mullem
0476 81 51 88

058 23 72 64
paul.van.mullem@telenet.be

Hofstraat 57b
8434 Westende

Centrum Van Maerlant
Tussen 11 juli en 15 augustus zijn we gesloten
Vanaf 16 augustus staan wij weer voor u klaar
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ZATERDAG 6 JULI
KORTRIJK. Bezoek schepenzaal en 
gravenkapel in Stadhuis, Grote Markt 
54 om 14u30. Org.: Seniorenforum 
Leie-Schelde. Inl.: Jan Deweer, 0486-22 
90 43, jan.deweer@hotmail.com
LEOPOLDSBURG. Barbecue in Paro-
chiezaal Heppen, Beringsesteenweg 15, 
Heppen om 14u. Org.: Vlaams Belang 
Leopoldsburg-Heppen. Inl.: Luc Co-
ninx, 0478-95 78 80, lucconinx@skynet.
be 

WOENSDAG 10 JULI
ANTWERPEN. Kaasbuffet in Cen-
trum Van Maerlant, Van Maerlantstraat 
14 om 19u00. Org.: OCJVM. Inl.: 03-
225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbe-
lang.org 

ZONDAG 18 AUGUSTUS
BELSELE. Zomerse braai in ’t Meiveld, 
Groenstraat 54 om 16u30. Org.: Vlaams 
Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo Pieters, 
0479-64 16 49, hugo.pieters@skynet.be 

VRIJDAG 30 AUGUSTUS
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 
03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbe-
lang.org 

VRIJDAG 20 SEPTEMBER
SINT-NIKLAAS. Bingoavond in Trap-
soet, Heimolenstraat om 20u. Org.: 
Vlaams Belang Sint-Niklaas. Inl.: Hugo 
Pieters, 0479-64 16 49, hugo.pieters@
skynet.be

VRIJDAG 27 SEPTEMBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.:  
03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbe-
lang.org 

ZATERDAG 28 SEPTEMBER
ZEMST. Kippenfestijn in Parochiezaal 
Eppegem, Zenneweg 7 om 17u. Org.: 
Vlaams Belang Zemst. Inl.: Patrick Van 
Den Bosch, 0496-62 42 54, anfieldboy@
live.be 
 

ZATERDAG 5 OKTOBER
TIENEN. 2de Restaurantdag met 
Dries Van Langenhove in Parochiecen-
trum Oplinter, Ganzendries 29. Org.: 
Vlaams Belang Tienen. Inl.: Joël Dereze, 
0478-67 02 16, snelle@telenet.be 

ZATERDAG 12 OKTOBER
TREMELO. Steakdag in Zaal Paloma, 
Schrieksebaan 47 om 16u30. Org.: 
Vlaams Belang Tremelo. Inl.: Alain Ver-
schaeren, 0474-69 10 70, alain.verschae-
ren1@telenet.be 

ZATERDAG 19 OKTOBER
LENNIK. 10de Mosselfestijn in Zaal 
Ons Huis, Markt om 11u30. Org.: 
Vlaams Belang Lennik. Inl.: Filip Roose-
laers, 0476-92 81 84, f.rooselaers@gmail.
com 

VRIJDAG 25 OKTOBER
ANTWERPEN. Maandelijks etentje in 
Centrum Van Maerlant, Van Maerlant-
straat 14 om 12u30. Org.: OCJVM. Inl.: 
03-225 22 82 of vanmaerlant@vlaamsbe-
lang.org

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal 
secretariaat doorgegeven te worden voor 19 augustusKalender
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