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Het rapport is bovendien niet het eerste in zijn soort.
Het is het derde op vier jaar tijd dat verregaande
malversaties aantoont, waarbij een rist vriendjes en
afgeleide bedrijfjes zich in de VRT-structuren hebben genesteld om zich royaal te verrijken. De openbare omroep die moet informeren, inspireren en verbinden, inspireert vooral de bankrekening van een
aantal sleutelfiguren, zo blijkt.
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De openbare omroep die een bakermat zou moeten zijn van vertrouwen heeft zo meer weg van een
louche keet waar alleen de wet van de lange armen
regeert. Als inspiratiebron voor een nieuwe misdaadproductie wellicht bruikbaar, maar als overheidsinstelling die jaarlijks 275 miljoen euro opsoupeert om
te janken.
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iet mijn
regering
Het is zover: er is een Belgische regering! Alleen: het is niet onze regering. Het
paars-groene gedrocht dat door Alexander De Croo in het zadel is geholpen, heeft
immers geen meerderheid in Vlaanderen. Maar daar liggen de regeringspartijen
niet wakker van, hun buit is binnen.
Maar liefst twintig ministers en staatssecretarissen zullen samen maandelijks bijna
420.000 euro bruto binnen harken. Samen zullen ze 838 kabinetspostjes uitdelen. En daarmee is ook meteen duidelijk waar het deze partijen om te doen was:
postjes, postjes en postjes. Dat én een terechte angst voor verkiezingen is het enige
wat deze coalitie bij elkaar houdt. De rekening, die zal zoals steeds in dit land voor
de Vlaming zijn.
De miljardentransfers van Vlaanderen naar Wallonië blijven bestaan, de pensioenleeftijd blijft op 67, energie wordt duurder… Intussen blijven de grenzen
wagenwijd openstaan. Dat het ‘niet-bindende’ Marrakesh-immigratiepact door
paars-groen vrijwillig als leidraad gebruikt wordt voor het migratiebeleid, spreekt
boekdelen.
PAARS-GROEN = OMGEKEERDE VAN WAT VLAMING WIL

“ALS DEZE
REGERING IN IETS
VASTBESLOTEN IS,
DAN IS HET WEL
HET OMGEKEERDE
DOEN VAN WAT DE
VLAMING WIL.”

Eigenlijk is het beleid van deze regering makkelijk te voorspellen, zonder dat men
er zelfs de beleidsverklaringen van de diverse ministers voor moet nalezen. Als de
Vlaming minder migratie wil, dan zal er meer komen. Als de Vlaming na 40 jaar
werken op pensioen wil, zal dat niet kunnen. Als de Vlaming zijn twijfels heeft
bij een overhaaste sluiting van de kerncentrales, dan zal men de sluiting ervan
doorduwen. Als deze regering in iets vastbesloten is, dan is het wel het omgekeerde
doen van wat de Vlaming wil.
Het Vlaams Belang zal zijn taak als megafoon van de gewone Vlaming in de Wetstraat alvast met vastberaden overtuiging blijven uitvoeren. We gaven al het startschot met een zeer geslaagde automeeting op de Brusselse Heizel. Deze maand
lanceren we in navolging daarvan een grootscheepse campagne, waarbij vrijwilligers in heel Vlaanderen de straat op trekken en in alle brievenbussen een inhoudelijk krachtig oppositiepamflet stoppen.
Onze boodschap is duidelijk: dit is niet onze regering. Dit is niet de regering van
de Vlaming. En dit is zeker niet de regering van het Vlaams Belang. De eindafrekening volgt in 2024, maar tot dan zal paars-groen aan het Vlaams Belang een
te duchten tegenstander hebben in de oppositie. Wij zullen blijven spreken waar
anderen zwijgen.
Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org
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ACTUA KORT
OVERBODIG EN
ONDEMOCRATISCH
In weerwil van hun eerdere beloftes hebben de traditionele partijen
nagelaten komaf te maken met
de Senaat. De instelling die sinds
2014 één wettekst per jaar produceert die kracht van wet krijgt,
maar die de belastingbetaler jaarlijks bijna 50 miljoen euro kost,
blijft dus bestaan. Het halfrond in kwestie heeft immers wel nog een nut: als
vergaarbak van postjes.
En wat dat betreft zorgde de benoeming van
de voorzitter voor een
weinig fraai en vooral
weinig
democratisch
schouwspel. Om Stephanie D’Hose te kunnen plaatsen op de troon
waarop zij als lid van de
zevende partij (Open Vld)
geen recht had, werd gewoon
het reglement van de Senaat
koudweg gewijzigd.

VRIJ WEGENS
SCHULDINZICHT
Van de drie moordenaars die in
2008 de agente Kitty Van Nieuwenhuysen doodschoten met een
Kalasjnikov zijn er ondertussen
twee op vrije voeten. Voor wat
dat in België waard is, geven we
nog mee dat het drietal in 2011
veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van dertig jaar. Sinds
kort mocht Hassan Iasir de gevangenis verlaten. Dit ‘omdat hij
schuldinzicht heeft’. Zijn kompaan
Nourredine Cheikni loopt al anderhalf jaar opnieuw rond. Enkel
Galip Kurum verblijft nog in de
cel. Hoe geloofwaardig is Justitie
nog in België als zelfs voor deze
misselijkmakende misdaden de
opgelegde straffen niet worden
uitgevoerd?

WAT MET PENSIOEN
VOOR ZWARE
BEROEPEN?
De regering-Michel verhoogde
destijds de pensioenleeftijd tot 67

men bonden en werkgevers nooit
tot een akkoord. En in het regeerakkoord van Alexander De Croo
staat zelfs niets meer over een gunstige pensioenregeling voor zware
beroepen. Het zegt veel over de
sociale intenties van deze linkse
regering.

STADSTOL IN
BRUSSEL

jaar, maar dit zou niet gelden voor
wie zijn hele leven risicovol of fysiek zwaar werk had verricht. Er
werd een lijst opgesteld van zware
beroepen in de openbare sector.
Maar voor de private sector kwa-

Het Brussels Gewest doet
wat het niet laten kan. Het
gaat een ‘tol’ invoeren.
Voor de Brusselaar zelf
betekent het echter geen
verlies, want hij krijgt
lagere autobelastingen.
Maar voor de Vlamingen die pendelen in
onze hoofdstad betekent
het een ware aderlating.
Tot 2.500 euro per jaar per
pendelaar. Geen wonder dat
de PS-bonzen van Brussel hopen om daar maar liefst een half
miljard euro uit te puren. “En dan
te denken dat Brussel al 1,5 miljard
euro aan transfers krijgt van Vlaanderen”, zei Vlaams Parlementslid
Bart Claes. Het Vlaams Belang bereidt dan ook een belangenconflict
voor tegen de Brusselse tolplannen, zo liet Vlaams fractieleider
Chris Janssens weten.

Het Vlaams Belang bereidt een belangenconflict
voor tegen de Brusselse tolplannen.
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“Het Vlaams Belang heeft nog
nooit meebestuurd, maar het is de
voorbije decennia misschien wel de
meest invloedrijke partij in Vlaanderen geweest. Haar standpunten
beïnvloeden andere partijen en dus
ook het regeringsbeleid.”
Dave Sinardet, politicoloog
Knack, 14 oktober 2020.
“De kloof inzake werkzaamheidsgraad tussen Vlaanderen, Wallonië
en Brussel is torenhoog.”
Jan Denys, arbeidsexpert,
Knack, 5 oktober 2020.
“Het verschil was eigenlijk vooral
dat we de pers in snelheid hebben
kunnen pakken, maar dat voordeel zijn we de volgende keer weer
kwijt.”
Alexander De Croo, premier, over
de vraag of zijn corona-aanpak verschilt met die van ex-premier Sophie
Wilmès, De Tijd, 10 oktober 2020.

NIEUWE
'TESTSTRATEGIE'
CORONACRISIS =
MINDER TESTEN
De Belgische regering van Alexander
De Croo (Open Vld) is overgegaan
tot een nieuwe ‘strategie’ rond coronatesten, namelijk minder testen.
Wie geen symptomen heeft, maar
wel in contact kwam met een besmet
persoon, moet nu ‘10 dagen in quarantaine’. De centra zijn namelijk
overbelast, luidt het. “Na 8 maanden coronacrisis en evenveel maanden
kennis dat we meer moeten testen zijn
we hier beland”, klaagde fractieleider
van het Vlaams Belang in de Kamer
Barbara Pas terecht aan. Pas en ons
Kamerlid Dominiek Sneppe pleiten
daarom voor een opgedreven invoer
van sneltesten, om zowel deze testen
als de reguliere terug te kunnen opdrijven. “Want meten is weten.”

FINALE DOEK OVER
KAZACHGATE
Herinnert u zich Kazachgate nog?
Het is het gortige schandaal rond
de ondertussen overleden minister
van staat en voormalig Senaatvoorzitter Armand De Decker (MR),
die in 2011 tegen ruime betaling
zijn invloed op ongeoorloofde wijze
zou hebben gebruikt om de wet op
de verruimde minnelijke schikking
door het parlement te jagen. Dit ten
voordele van een Kazachse miljardair
genaamd Patoch Sjodijev. Het leidde
tot een gerechtelijk onderzoek tegen
De Decker, de Belgische prinses Léa
en een topmagistraat, en zelfs tot een
parlementaire onderzoekscommissie.
Maar de betrokkenen mogen gerust
zijn. Midden oktober heeft Cassatie
geoordeeld dat iedereen buiten vervolging wordt gesteld. Eind goed al
goed, tenminste voor de verdachten.
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“Met alleen groene energie wordt
het in een klein land knap lastig om
de energietransitie te doen slagen,
tenzij we heel veel elektriciteit gaan
invoeren. Door de kernuitstap zal
België meer CO₂ uitstoten.”
Damien Ernst, energiespecialist,
Knack, 30 september 2020.
“De editorialisten in onze pers zijn
veelal dogmatisch geconstipeerde
inktkoelies die vinden dat een
goudvis te blank is en de Kleine
Zeemeermin een racistische vis.
Met therapeutische hardnekkigheid willen ze constant bewijzen
dat Vlaanderen een boerengat is
waar racisme en neonazisme minstens gedoogd worden.”
Jean-Marie Dedecker,
onafhankelijk Kamerlid,
Knack, 17 oktober 2020.

De paars-groene puinhoop
Net geen vijfhonderd dagen. Zolang heeft het geduurd vooraleer er na
de verkiezingen weer een regering met een meerderheid in het parlement kon worden gevormd. Niet dat we nu bijzonder verheugd moeten zijn met deze paars-groene regering, want uit het regeerakkoord
blijkt alvast duidelijk dat dit een zeer linkse regering zal worden, die
de Vlaamse belastingbetaler handenvol geld zal kosten.
Dat de nieuwe paars-groene regering geen enkel democratisch
draagvlak heeft in Vlaanderen, dat
wist u al. Maar uit het regeerakkoord blijkt eens te meer dat het
vooral de PS en Ecolo/Groen waren die de pen vasthielden bij het
schrijven ervan. De tekst hangt
- net als de Vivaldi-partijtjes zelf met spuug en spinnendraad aan elkaar, zo legde Vlaams Belang-fractievoorzitter Barbara Pas de vinger
op de wonde tijdens het investituurdebat in de Kamer. Slechts één
zaak bindt de zeven dwergen die
samen het paars-groene gedrocht
vormen: de angst voor de kiezer.
STIJGENDE
ELEKTRICITEITSFACTUUR
Over de gevaarlijke miskleunen op
het vlak van asiel en migratie en
op het communautaire vlak, leest
u elders in dit blad meer. Maar het

regeerakkoord is ook een ronduit asociaal akkoord geworden.
Zo blijft de pensioenleeftijd ondanks alle mooie verkiezingsbeloftes gehandhaafd op 67 jaar, en is
er zelfs geen sprake meer van een
lijst van zware beroepen waarvoor
vervroegd pensioen mogelijk zou
zijn. En voor die hardwerkende
Vlaming moeten ook nog de bedrijfswagens op de schop.
Daar stopt het niet bij. Het is de
ambitie van paars-groen om binnen niet al te afzienbare tijd de
verkoop van ‘gewone’ wagens met
verbrandingsmotoren te gaan verbieden. U zal met een (peperdure!)
elektrische wagen rijden, of u zal
niet rijden. Waar al die elektriciteit voor die wagens vandaan moet
komen is trouwens nog een raadsel, want ook onze CO2-neutrale
kerncentrales moeten gesloten
worden, en de schaarse open ruim-

tes in Vlaanderen moeten volgestouwd worden met windmolens.
VRIJ SPEL VOOR
CRIMINELEN
Om een veiligheidsbeleid te kunnen voeren moet men natuurlijk
eerst de problemen durven te erkennen. En daar loopt het al verkeerd in de formatienota. Er wordt
gesproken over het "gevoel van
straffeloosheid". Dat slaat werkelijk
alles. Er heerst geen ‘gevoel’ van
straffeloosheid of een ‘gevoel’ van
onveiligheid, er ís straffeloosheid
en er ís onveiligheid. Wie dat niet
ziet heeft de afgelopen decennia
onder een steen geleefd.
Veiligheid en Justitie kregen in de
paginalange regeringsverklaring
welgeteld 6 zinnetjes toebedeeld.
Geen woord over de afschaffing
van de voorwaardelijke invrijheidstelling. Geen woord over de
afschaffing van de klassenjustitie,
de afkoopwet blijft onaangeroerd.
Geen woord over de fusie van
de Brusselse politiezones. Geen
woord over een harde aanpak van
de criminaliteit. Het uitgangspunt
voor een nieuw strafrecht is dat
de gevangenisstraf slechts het ultimum remedium zal worden. De
criminelen wrijven zich alvast in
de handen bij het regeerakkoord
dat we in de maag gesplitst krijgen.
CENSUUR!

Er heerst geen ‘gevoel’ van straffeloosheid of een ‘gevoel’ van
onveiligheid, er ís straffeloosheid en er ís onveiligheid.
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Wat dan weer wél een prioriteit
blijkt te zijn van paars-groen, is de
bestrijding van de vrije meningsuiting: “De strijd voor diversiteit en
tegen alle vormen van discriminatie
krijgt bijzondere aandacht”, zo staat
er te lezen. En ook: “De regering
versterkt de maatregelen ter bestrijding van desinformatie en van de
verspreiding van fake news”. De 7
minipartijtjes komen dus wel heel

goed overeen als het gaat om het
bedreigen van de vrije meningsuiting.
Barbara Pas was in haar tussenkomst dan ook heel duidelijk: “Als
de boodschap het regime niet aanstaat, schiet men op de boodschapper. Dan smijt men hem van sociale media of gaat men strafrechtelijk
vervolgen. Ik maak mij geen illusies.
België is nooit een democratie die
naam waardig geweest. Liberalisme
en vrijheid zijn ook onder Alexander
De Croo heel ver te zoeken.”
BELASTINGEN
“Er komen geen nieuwe belastingen.”
Dat was zowat hét paradepaardje
waarmee de paars-groene coalitie
uitpakte. Maar niets is minder waar.

Het regeerakkoord voorziet wel degelijk de invoering van nieuwe belastingen. “Er worden geen nieuwe
belastingen ingevoerd behalve in het
kader van budgettaire discussies.” Dat
is zowat van hetzelfde kaliber als ‘het
is droog, behalve als het regent’.
Ook de spaarder zal worden getroffen. Het regeerakkoord maakt een
“eerlijke bijdrage van die personen
die de grootste draagkracht hebben”
mogelijk. Hiermee worden vooral
de zelfstandigen getroffen die om
hun lage pensioenrechten te compenseren een vermogen hebben
opgebouwd. “Dankzij een verbreding van de belastbare basis voorzien
wij een duurzame financiering”,
staat er tot slot te lezen. Het verruimen van de belastbare basis is kort
gezegd het belasten van materies

die voordien niet belast werden.
Ook dit is dus een bijkomende last
(belasting) voor de burger.
De conclusie van het Vlaams Belang tijdens het investituurdebat
was dan ook scherp, maar logisch
en terecht. Het paars-groene regeerakkoord zal voor Vlaanderen
enkel maar ellende brengen. Het
zal handen vol geld kosten, en de
Franstaligen in dit land hebben
niet de gewoonte om de factuur
zelf te betalen. De rekening zal,
zoals zo vaak het geval is, worden
doorgeschoven naar u, de Vlaamse
belastingbetaler. Het Vlaams Belang geeft de paars-groene regering
dan ook niet het vertrouwen. Afrekening in 2024!
Stijn Hiers

“De uitwerking van het regeerakkoord zal
handenvol geld kosten en de Franstaligen
hebben in dit land niet de gewoonte om de
factuur zelf te betalen.”

7

Protestrit
naar Brussel
verpletterend
succes
Maar liefst 15.000 overtuigde Vlamingen daagden zondag 27
september op op de Heizel nabij Brussel. Het Vlaams Belang
had opgeroepen om massaal met de wagen te trekken naar de
hoofdstad in protest tegen de paars-groene coalitieplannen die
intussen helaas zijn gerealiseerd. Ruim 5.000 wagens arriveerden
op de verzamelplaats, met circa 15.000 deelnemers. “Deze
betoging is nog maar het begin van onze strijd tegen deze linkse en
anti-Vlaamse Vivaldi-coalitie!”, klonk het.
De politie telde ongeveer 5.000
wagens “met 3-4 aanwezigen per
wagen”. De Heizel kleurde geelzwart en was één grote zee van
Vlaamse vlaggen. De betoging
was het hoogtepunt van een wekenlange en felle bliksemcampagne die het Vlaams Belang op
poten zette tegen de paars-groene monstercoalitie van Alexander De Croo en co. Deze heeft
namelijk geen meerderheid in
de Vlaamse taalgroep en bestaat
vooral uit de verliezers van de afgelopen verkiezingen.
De betoging was echter niet het
laatste hoogtepunt van ons protest, maar eerder het startschot
ervan. Dat lieten ook sprekers
Kamerlid Dries Van Langenhove
en Vlaams Belang-fractieleider
in de Kamer Barbara Pas duidelijk verstaan. “Wij gaan de
paars-groene particraten uit Brus-

sel bestrijden op elk front: in het
parlement, op sociale media en
op straat!”, klonk het. “Het zogenaamde positieve Vivaldi-project
is een links en belgicistisch belastingproject dat lijnrecht tegen het
signaal van de Vlaamse kiezer ingaat en dat zullen wij nooit aanvaarden.”
Partijvoorzitter Tom Van Grieken gaf de slotrede en zijn pleidooi voor Vlaamse frontvorming werd onthaald op laaiend
enthousiast applaus en gejuich.
“We kunnen deze anti-Vlaamse
en linkse Vivaldi-regering vurig
bekampen en wie weet, zelfs ten
val brengen als we samenwerken.
Er is echte verandering mogelijk.
Er is een echt alternatief mogelijk,
maar dan moeten we af van dat
ondemocratische cordon sanitaire!”
Jonas Naeyaert
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Migratiebeleid onder paarsgroen: van kwaad naar erger
Dat van deze paars-groene regering geen ommekeer in het asiel- en
migratiebeleid te verwachten was, stond in de sterren geschreven.
Algemeen beschouwd blinkt (ook)
het luik ‘asiel en migratie’ van het
paars-groene regeerakkoord uit in
absolute wolligheid en wazigheid.
Wie een duidelijk zicht wil krijgen
op wat ons de komende jaren op
dat vlak te wachten staat, doet er
dan ook goed aan te kijken naar
wat niet in het akkoord staat.

niet geweten is dat het systeem van
de gezinshereniging in dit land het
grootste legale immigratiekanaal is,
dat bovendien remmend werkt op
de integratie en dus dringend aan
een verstrenging toe is…

GEEN AMBITIE

Het dient gezegd: bij zijn aantreden als nieuwe staatssecretaris voor
Asiel en Migratie stelde Sammy
Mahdi (CD&V) wél dat de terugkeercijfers omhoog moeten, waartegen maar weinig in te brengen
valt. De cijfers op dat vlak zijn immers ronduit slecht – met alle gevolgen van dien. Maar helaas zijn er
ook nu geen aanwijzingen dat het
niet louter bij woorden zal blijven.

Zo is om te beginnen nergens de
ambitie terug te vinden om de piekende immigratiecijfers te doen
dalen, integendeel. Terwijl nergens
ook maar het voornemen wordt
geopperd om zelfs de illegale instroom een halt toe te roepen, wil
de regering extra legale migratiekanalen openen (hervestiging, academische en economische migratie).
De regering neemt zich weliswaar
voorzichtig voor om de voorwaarden tot gezinshereniging te vergelijken met die van de buurlanden
en indien nodig te herzien, maar
daar blijft het bij. Alsof nu nog

TERUGKEERBELEID
VERDER UITGEHOLD

Want als het deze regering menens
was om de terugkeercijfers op te
voeren, dan had ze er immers goed
aan gedaan het recente rapport van
de Commissie-Bossuyt te lezen,
waarin op een omvattende en ob-

Gezinshereniging, het grootste legale immigratiekanaal
in dit land, werkt remmend op de integratie en is dus
dringend aan een verstrenging toe.
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jectieve manier de tekortkomingen
van het gevoerde terugkeerbeleid
worden opgesomd én aanbevelingen worden gedaan om de terugkeer
efficiënter en effectiever te maken.
Daarvan vinden we helaas weinig of
niets terug in de formatienota. Wel
integendeel: op bepaalde vlakken
gaat het regeerakkoord zelfs dwars
in tegen het rapport-Bossuyt.
Zo is er in het regeerakkoord geen
regeling voorzien die het de politie en medewerkers van de Dienst
Vreemdelingenzaken
mogelijk
maakt om illegalen thuis op te halen voor terugkeer. Het gevolg is dat
wanneer een persoon die illegaal in
het land verblijft zich verzet tegen
het betreden van de woning waarin
hij zich schuilhoudt, gedwongen
uitwijzing nauwelijks mogelijk is.
AANZUIGEFFECT
Daarnaast stelt het regeerakkoord
dat illegale gezinnen niet meer
voor een beperkte tijd in aangepaste gesloten woonunits (dus
zeker geen gevangenissen) mogen
vastgehouden worden in afwachting van hun gedwongen terugkeer. Het spreekt voor zich dat op
die manier het signaal de wereld
wordt ingestuurd dat geen enkel
illegaal gezin nog gedwongen zal
worden uitgewezen. Dat zal niet
alleen leiden tot minder vrijwillige
terugkeer, maar zal onmiskenbaar
ook een aanzuigeffect hebben voor
nieuwe illegale immigratie vanuit
alle windstreken.
De vrees is dus meer dan gegrond
dat de Vlaamse kiezer ook de komende jaren het omgekeerde zal
krijgen dan hetgeen waarvoor hij/
zij vorig jaar heeft gekozen.
Dirk De Smedt

Communautair luik regeerakkoord:

Lege doos of Belgische
recuperatie?
Wat te denken van de communautaire plannen van de Vivaldi-regering? Een vraag die moeilijk te beantwoorden is, want in het regeerakkoord wordt zowel de ene stelling verkondigd als het absolute tegendeel ervan. Veel goeds voorspelt het echter allemaal niet.
Dat de Belgische structuren niet
meer werken en minstens een
grondige herschikking behoeven,
daar zijn de systeempartijen zich
terdege van bewust. Ze schrijven
het immers zelf met zoveel woorden in hun regeerakkoord. Maar
daar stopt het dan ook zo ongeveer.
DUBBELE TONG
Want als het op concrete hervormingen aankomt, dan spreekt dit
regeerakkoord met twee stemmen
die totaal tegengesteld zijn aan
elkaar. Men wil defederaliseren,
maar ook het omgekeerde ervan.
Men wil homogene bevoegdheidspakketten tot stand brengen,
maar tegelijk federaal ‘asymmetrisch besturen’, dat wil zeggen
bevoegdheden die in het kader van
homogenisering eigenlijk naar de
deelstaten zouden moeten gaan,
op federaal niveau verder blijven
uitoefenen. Men wil de bevoegdheden van deelstaten respecteren,
maar tegelijkertijd meer ‘samenwerkingsfederalisme’. Men wil de
deelstaten versterken, maar tegelijkertijd het federale niveau. Wat is
het nu eigenlijk?
LEGE DOOS
Deze gespletenheid is het resultaat
van de grote onenigheid tussen de
coalitiepartners. Enerzijds zijn er
de Belgisch-linkse en links-liberale
partijen die meer België willen.
En anderzijds is er de VlaamsBelgische CD&V die haar nek had

uitgestoken voor wat meer autonomie voor Vlaanderen en dus meer
regionale bevoegdheden.
Het mag echter duidelijk zijn dat
van dit laatste niet veel in huis
zal komen. Het enige waar we
mogen van uitgaan is dat er gepalaver komt over een volgende
staatshervorming. Maar een concrete resultaatsverbintenis staat

niveau”. Het zouden codewoorden kunnen zijn om de deelstaten
voortaan onder voogdij van de
federale overheid te plaatsen, wat
een fundamentele stap achteruit
zou betekenen. Een ideetje overigens dat in een boek van Open
Vld-voorzitter Egbert Lachaert uitdrukkelijk terug te vinden is.
Samenvattend: Op een verdere verzelfstandiging van Vlaanderen hoeven we alleszins niet te rekenen. In
het slechtste geval stevenen we zelfs
af op een beknotting van de verworven Vlaamse autonomie. Maar

“Van één ding mogen we alvast
wél zeker zijn: de miljardentransfers richting francofoon België
blijven onverkort verder stromen.”
nergens in het regeerakkoord, met
uitzondering misschien van het
doorschuiven van enkele (niet eens
nader bepaalde) onderdelen van de
gezondheidszorg richting de deelstaten. Van één ding mogen we
alvast wél zeker zijn: de miljardentransfers richting francofoon België blijven onverkort
verder stromen.
GEVAARLIJKE
ADDER?
Verontrustend zijn ook
bepaalde vage passages
waarin sprake is van het
“versterken van de slagkracht van het federale
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daar zullen wij ons als Vlaams Belang in elk geval met alle mogelijke
wettelijke middelen krachtig tegen
verzetten. Van de Panne tot de
Voerstreek.
Peter Lemmens

EU-migratiepact:

Verpakking veranderd,
maar doos blijft leeg
Eind september pakte de Europese Commissie uit met haar lang aangekondigde migratiepact. Wat volgens sommigen een heuse paradigmawissel zou zijn, blijkt in de praktijk weinig meer dan oude wijn in nieuwe
zakken.
De rode draad doorheen heel het
fameuze pact blijft de idee dat illegale immigranten over heel Europa
moeten gespreid worden. Los van de
praktische uitvoerbaarheid van deze
bureaucratische plannen, wordt daarbij andermaal voorbijgegaan aan het
feit dat degenen die vandaag illegaal
Europa binnenkomen, zich via de zogenaamde secundaire immigratie zélf
(ver)spreiden.

Als de plannen van de EU werkelijkheid
worden, is de kans dan ook meer dan
reëel dat dit land nog extra asielzoekers
mag verwachten omdat bovenop degenen die nu reeds massaal via ‘secundaire
immigratie’ dit land binnenkomen, ook
nog eens diegenen komen die ons via de
Europese verdeelsleutel worden toegewezen.

SECUNDAIRE IMMIGRATIE

Dat de Commissie verklaart dat degenen die geen recht hebben op asiel (dat
is overigens de meerderheid van degenen die vandaag Europa binnenkomen)
effectief moeten terugkeren, is enkel
maar toe te juichen. Helaas horen we
dat nu al tien jaar zonder dat daar ooit
concrete daden aan gekoppeld werden.
De vrees is gerechtvaardigd dat het ook
deze keer bij vrijblijvende aankondigingen zal blijven. De ervaring leert immers
dat positieve hefbomen niet volstaan om

Het zijn dan ook niet de ‘landen van
aankomst’ die vandaag de zwaarste
lasten dragen, maar de landen in
Noordwest-Europa die nog steeds
de favoriete bestemmingen zijn. Ter
illustratie: vorig jaar was 43 procent
van het aantal asielaanvragen in dit
land afkomstig van een asielzoeker
waarvoor een ander Europees land
verantwoordelijk was.

TERUGKEER

De rode draad doorheen heel het migratiepact blijft
de idee dat illegale immigranten over heel Europa
gespreid moeten worden.
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derde landen ertoe te bewegen hun illegale onderdanen terug te nemen.
Tegenover een gebrek aan medewerking
(of zelfs ronduit tegenwerking) dienen
dan ook sancties te staan, waaronder het
einde van bestaande handelsvoordelen,
ontwikkelingshulp en de belastingvrije
geldzendingen vanuit de diaspora in
Europa. Daartoe is de Europese Commissie echter nog altijd niet bereid, wat
maakt dat de grootste aankondigingen
opnieuw dode letter zullen blijven.
NU AL MISLUKT
Los daarvan blijft het uitgangspunt van
de Commissie dat de illegale immigratie
naar Europa iets is dat moet beheerd in
plaats van beheerst worden. Nergens in
het ‘nieuwe’ en ‘baanbrekende’ migratiepact vinden we terug wat de essentie van
een Europese asiel- en migratiepolitiek
zou moeten zijn: de illegale immigratie
naar onze contreien stoppen. Wel integendeel. Ook nadat zowat voor iedereen duidelijk is geworden dat de ngoveerdiensten op de Middellandse Zee
mensen ertoe aanmoedigen de oversteek
te wagen en hun leven te riskeren, lijkt
de Commissie deze vorm van illegale
immigratie (met het opzetten van een
nieuw ‘solidariteitsmechanisme’) zelfs te
willen institutionaliseren en faciliteren.
Afgezien van de vele ronkende verklaringen is er dan ook weinig nieuws onder de zon. De verpakking mag dan wel
veranderd zijn, maar in essentie blijft de
Europese asiel- en migratiepolitiek wat
ze was: een lege doos. Van de beloofde
paradigmawissel is geen sprake. Van een
duurzame oplossing nog minder.
Dirk De Smedt

Vechten voor dierenrechten
Verschillende dierenrechtenorganisaties voerden op 6 oktober jongstleden actie bij het slachthuis Moerbeko, een groothandel in vleesproducten in Zele. Ze deden dit nadat in dit abattoir geïnfiltreerde
activisten van Animal Rights schokkende undercoverbeelden hadden
gemaakt over de bijzonder hardhandige wijze waarop schapen er naar
de slachtbank werden geleid.
Op deze recent opgenomen beelden is te zien hoe er met de dieren
wordt gesmeten en hoe de schapen
bij volle bewustzijn aan de slachthaken worden gehangen. De dierenrechtenorganisaties eisen de
sluiting van het slachthuis en hebben ook klacht ingediend bij het
parket wegens dierenmishandeling. Het dossier van Moerbeko is
jammer genoeg geen alleenstaand
geval. In 2017 waren het de beelden uit een slachthuis in Izegem
die de gemoederen beroerden. In
2018 en 2019 volgde al even belastend beeldmateriaal uit slachterijen
in Torhout en Hasselt.
HITTESTRESS
Tijdens de afgelopen hete augustusmaand werd het slachthuis van Tielt
er dan weer van beschuldigd geen
enkele verkoeling te hebben geboden aan de varkens die moesten wor-

den geslacht. Uit beelden die op het
terrein werden gemaakt bleek dat
de aangevoerde dieren fel te lijden
hadden van symptomen die wezen
op vergevorderde hittestress. Eerder,
in 2017 was hetzelfde slachthuis in
opspraak gekomen nadat er beeldmateriaal was opgedoken waarop
te zien was hoe varkens geschopt en
geslagen werden door transporteurs
en medewerkers bij aankomst in
het slachthuis. Je zag ook kreupele
varkens die hardhandig aan de oren
werden voortgetrokken of met kettingen rond de poten uit een vrachtwagen gesleept. Ook de - verplichte
- verdoving van dieren faalde: sommige varkens leefden nog toen ze
werden gekeeld of spartelden nog
toen ze in een broeibad met water
van 60 graden belandden waarin ze
vervolgens verdronken…
Het federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen

(FAVV) en de inspectie Dierenwelzijn stelden eveneens ernstige
inbreuken vast tegen het dierenwelzijn en de voedselveiligheid in
het bedrijf. Niet voor niets werd
het dan ook even op bevel van minister Ben Weyts (N-VA), bevoegd
voor Dierenwelzijn - zij het slechts
voor even - gesloten.
WANPRAKTIJKEN
Volgens het Vlaams Belang wordt
het hoog tijd dat er vanuit de
overheid systematisch en consequent wordt opgetreden tegen
deze wanpraktijken. “Minister
Weyts zegt altijd wel dat hij extra
middelen gaat inzetten, maar in
de praktijk is daar weinig van te
merken”, zo zegt ons Vlaams Parlementslid Els Sterckx duidelijk.
“De slachthuizen moeten zich houden aan de Europese Verordening
inzake de bescherming van dieren.
Punt uit. Het wordt dan ook hoog
tijd dat de minister de daad bij het
woord voegt en écht actie onderneemt om een einde te maken aan
deze wanpraktijken.”
Jan Van Puyvelde

Els Sterckx: "Het wordt hoog tijd dat minister Weyts de daad bij het
woord voegt om een einde te maken aan deze wanpraktijken."
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Later vertel ik mijn (klein
die 15.000 moedig
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n)kinderen dat ik tussen
ge Vlamingen stond.
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Interview Paul Cliteur:

e politieke correcth
de rechtsstaat en d
ver doorgeschoten”
Professor Paul Cliteur is een ietwat controversieel figuur in Nederland. Als vooraanstaande academicus en rechtsgeleerde speelt hij al jaren een
stoorzender die ingaat tegen het linkse narratief
dat – net zoals in Vlaanderen – de media, de cultuursector en de academies domineert. Hij schreef
tal van dwarsdenkende boeken waarin rechtsliberalisme, ethisch conservatisme en dierenrechten
centraal staan. Sinds 2015 zet Cliteur zich ook in
voor het nationaal-conservatieve Forum voor Democratie (FvD), de partij van Thierry Baudet. Cliteurs laatste boek behandelt het proces tegen Partij
voor de Vrijheid (PVV)-voorzitter Geert Wilders
dat sinds 2014 aan de gang is. Recentelijk werd
Wilders in beroep schuldig bevonden aan de ‘belediging van groepen’. Het Vlaams Belang-magazine
vatte Cliteur voor een gesprek rond al deze zaken.
“Ik zie veel gelijkenissen met de veroordeling van
het Vlaams Blok in 2004”.

hebben we nu achter de rug. We hebben een 10 man
tellende eendrachtige en goed samenwerkende fractie
dus dan ligt het voor de hand een ander te vragen die
nu meer tijd heeft voor het fractievoorzitterschap. Ik
leg mij sinds april 2020 toe op mijn hoogleraarschap
(rechten aan de Universiteit van Leiden, red.) en in
de Eerste Kamer hou ik mij bezig met juridische zaken en met Europese zaken.

U bent in september 2020 gestopt als fractievoorzitter van het FvD in de Eerste Kamer. Vanwaar
deze beslissing?

Zijn Twitteraccount staat vandaag vol met platitudes en sofismen over zogenaamd populisme en
partijpolitiek activisme jegens N-VA en het Vlaams
Belang. Jammer?

U schreef verschillende boeken samen met Dirk
Verhofstadt, de meer filosofisch belezen ‘broer
van’. Komt u er vandaag nog goed mee overeen?
Zeker. Ik beschouw Dirk als een vriend. Ik leg wel
veel meer nadruk natuurlijk op de waarde van de natiestaat, de problemen rond migratie, maar we delen
onze kritiek op het islamisme, onze voorliefde voor
de vrijheid van expressie en onze kritiek op de slechte
aanpak door de overheid van het terrorisme.

Cliteur: Het fractievoorzitterschap is wat tijdsbeslag betreft moeilijk te combineren met een baan als
hoogleraar. Dat wist ik ook wel toen ik eraan begon,
maar we zaten in september 2019 in een moeilijke
periode in de fractie met innerlijke verdeeldheid. Ik
vond dat ik het toen moest doen. Maar die periode

Ik zit zelf niet op Twitter. Maar we hebben ‘In Naam van
God: Elke dag een Aanslag’ (2018) samen geschreven
en dat is een prachtig boek. Dirk had ook berekend dat
in 2017 élke dag ergens in de wereld een aanslag wordt
gepleegd in naam van de Islamitische God. Dat zag hij

BIO
• Geboren in 1955
• Studeerde rechten en filosofie aan de

Vrije Universiteit Amsterdam en de
Universiteit van Amsterdam, promoveerde in 1989.
• Hoogleraar rechten aan de universiteit
van Leiden
• Voorzitter van het Humanistisch
Verbond van 1993 tot 1995.
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• Werd in 2015 actief voor Forum voor

Democratie, was hiervoor actief bij de
Partij voor de Dieren sinds 2004.
• Voorzitter Renaissance Instituut van
2018 tot september dit jaar.
• Voorzitter FvD-fractie in de Eerste
Kamer in Nederland van 2019 tot
september dit jaar.

heid, de ondermijning van
democratie, het is allemaal
”
Maar tegenwoordig wordt het gemaximaliseerd. Dat
vind ik wel beangstigend.

heel goed, en dat hebben we in dat boek uitvoerig toegelicht. We hebben geprobeerd de ideologie te analyseren
waardoor deze terroristen zich laten bezielen.

Het sleept nu al zes jaar aan inmiddels. Wilders
werd dit jaar zoals u weet in beroep schuldig bevonden - zonder straf. Heeft zijn cassatieberoep
enige kans op slagen?

Uw laatste boek - De Staat versus Wilders - gaat
over het proces tegen PVV-voorzitter Geert Wilders, dat al sinds 2014 aansleept. De openbare
aanklager stelt dat Wilders schuldig is aan ‘groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie’.
U bent filosoof én jurist - volgens u gaat het om
een heksenjacht die niet conform is met de Nederlandse wet?

Dat is moeilijk te voorspellen. De politieke correctheid, de ondermijning van de rechtsstaat en democratie, het is allemaal ver doorgeschoten. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat het moet lukken de trein
weer op het spoor te krijgen. De PVV is de grootste
oppositiepartij in de Tweede Kamer. En mijn partij,
FvD, is de grootste oppositiepartij in de Eerste Kamer. Dat geeft hoop.

Inderdaad. Ik ben steeds meer geïntrigeerd geraakt
door dat zogenaamde aanzetten tot haat en discriminatie en de belediging van groepen op grond van ras
en religie. Dat is zelf een religie aan het worden.

Enig advies voor ons om (opnieuw) hetzelfde te
voorkomen in België?

Het hangt nauw samen met de halsstarrige pogingen
van de Europese Commissie om de Europese Unie
van een identiteit te voorzien. De behoefte aan racisme en racisten is zo enorm belangrijk voor het
vormen van een Europese federatie dat de Europese
Commissie probeert racisme aan te wijzen ook waar
dat niet bestaat. Ik spreek in dit verband van ‘racificatie': dingen tot kwesties van 'ras' verklaren die daar
strikt genomen niets mee te maken hebben.

Jullie hebben helemaal geen advies nodig. Jullie doen
het uitstekend.
Opgetekend door Jonas Naeyaert
DE STAAT VERSUS WILDERS
De vervolging van staatswege van een politicus vanwege
de opvattingen die hij aan zijn electoraat wil voorleggen
is uniek in de Nederlandse geschiedenis. Dat Wilders voor
diezelfde opvattingen ook al door het internationaal terrorisme tot doelwit is verklaard, maakt de zaak extra wrang.
Sinds Willem van Oranje († 1584) is waarschijnlijk geen
Nederlandse politicus zo zwaar bedreigd. Na de moord op de cartoonisten in 2015 gingen de Fransen de
straat op onder de leuze Je suis Charlie. Nu zou men de straat op moeten
gaan met Je suis Wilders.

Wat waren de voornaamste zaken waaruit het
bleek dat dit een politiek proces was?
Wel, Wilders had gewenst dat er minder Marokkanen in Nederland zouden zijn. Hij werd veroordeeld
vanwege belediging vanwege ‘ras’. Maar Marokkanen
zijn helemaal geen ras. Nederlanders ook niet. Fransen ook niet. Hij is dus gewoon veroordeeld op iets
dat helemaal niet strafbaar is.
Ziet u gelijkenissen met de veroordeling van het
Vlaams Blok in 2004?

ELLIAN, Afshin en CLITEUR, Paul
€ 22,00 | ISBN 978-94-6290-692-1
178 p. | 2019 | Boom Juridisch

Daar lijkt het wel op. Als het van mij afhangt worden
opiniedelicten tot een absoluut minimum beperkt.
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Paars-groen of niet:

we blijven niet bij de pakken zitten
De paars-groene regering van premier Alexander De Croo (Open
Vld) zal ons niet in slaap wiegen. Integendeel, deze anti-Vlaamse en
linkse belastingcoalitie noopt ons tot extra actie. We gaan ons niet
laten doen door deze monstercoalitie van zeven partijtjes, die bijeen
zijn gekropen en bij elkaar beschutting hebben gezocht tegen hun
grootste nachtmerrie: het moeten horen van de stem van de kiezer,
de stem van het volk. De komende weken organiseert het Vlaams
Belang daarom een grootschalige campagne waarbij nagenoeg elke
Vlaming een inhoudelijk krachtig oppositiepamflet in de bus zal
krijgen.
Alle mooiklinkende woorden ten
spijt maakte de regeerverklaring
van Alexander De Croo duidelijk
dat de Vlaming de komende jaren het allerergste mag verwachten. Over dit warrige en uiterst
vage document kunt u elders in
dit blad meer vernemen.
Hetgeen op de Vlaming afkomt
omschrijven als ‘het allerergste’
is geen overdrijving. Helaas. Aan
de voornaamste en eerste taak
van de overheid, het garanderen
van de vei-

ligheid van haar burgers, wordt
voorbijgegaan. Voor nieuwe
stromen migranten worden de
poorten worden wagenwijd
opengezet. Heel het migratiebeleid wordt zelfs expliciet gestoeld
op het nefaste Marrakesh-pact.
Mocht de regering De Croo al
gedacht hebben aan de volgende
generaties, dan was dat zeker niet
aan de volgende generaties Vlamingen. Een staatshervorming
komt er niet, de transfers van
Vlaanderen naar Wallonië worden gebetonneerd en de
staatsschuld zal men vergroten. Zelfs de vrijheid
van meningsuiting wordt
ernstig ingeperkt – zo wil
men onze mogelijkheden
beperken om met u te
communiceren via de sociale media.

DEZE PAARS-GROENE
MONSTERCOALITIE IS
NIET ONZE REGERING,
TOEN NIET EN NU NIET
Maar dit beleid erkennen wij
niet. Dit beleid is niet waar de
Vlaming voor stemde. Dat maakten we vriend en vijand duidelijk
op zondag 27 september op de
Brusselse Heizel toen 15.000
Vlamingen luidkeels ‘niet mijn
regering!’ riepen. Ons protest
stopte echter niet die dag. Het
was het startschot.
Daarom zal het Vlaams Belang
op dezelfde nagel blijven slaan.
We gaan bewijzen dat ons ongenoegen niet ongegrond is. Dat
bewijzen we al elke dag al op sociale media, maar we willen ook de
burgers bereiken die minder digitaal het nieuws volgen. Daarom
zullen we met onze afdelingen
de komende weken in nagenoeg
elke brievenbus in Vlaanderen
een inhoudelijk krachtig oppositiepamflet stoppen. Want als de
mainstream media en de linkse
kranten onze boodschap negeren, brengen we ze zelf wel!

We hebben uw hulp nodig!
Elke Vlaams Belanger kan zijn of haar steentje bijdragen om
onze honderdduizenden pamfletten te bussen. Meld u daarom aan bij de voorzitter
van uw lokale afdeling, of contacteer uw provinciaal secretaris:
Antwerpen - Dirk Verhaert - 0473 13 18 42 - antwerpen@vlaamsbelang.org
Brussel - Edmond Jonckheere - 0471 17 67 20 - brussel@vlaamsbelang.org
Limburg - Bart Lindelauf - 0494 44 14 69 - limburg@vlaamsbelang.org
Oost-Vlaanderen - Paul Beheyt - 0486 83 86 46 - oost-vlaanderen@vlaamsbelang.org
Vlaams Brabant - Eddy Longeval - 0494 17 39 19 - vlaams-brabant@vlaamsbelang.org
West-Vlaanderen - Sam Weyts - 0474 67 74 25 - west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
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Bruggen over het Avondland
Op 2 oktober zakte een delegatie bestaande uit Vlaams Belangjongerenvoorzitter Filip Brusselmans en drie van zijn bestuursleden af
naar het Zuiderse Catania (Sicilië), op uitnodiging van onze Italiaanse
zusterpartij Lega. De aanleiding was de juridische vervolging van
diens partijvoorzitter Matteo Salvini, een vertrouwd gegeven voor
onze partij.
De Italiaanse Senaat had in juli voor
de tweede maal de parlementaire
onschendbaarheid van de voormalige minister van Binnenlandse
Zaken Matteo Salvini opgeheven.
Men wil de politicus van de rechtsnationalistische Lega vervolgen wegens het in augustus 2019 ‘illegaal
vasthouden’ van meer dan honderd
migranten op het reddingsschip
‘Open Arms’ op de Middellandse
Zee. Salvini vertraagde toen de ontscheping in Italië van asielzoekers
die door de Spaanse ngo ‘Open
Arms’ waren opgepikt.

Zaken werd die illegale migratie
een halt toegeroepen. Het parket
beschouwt zijn optreden echter als
machtsmisbruik en kidnapping en
hij riskeert 15 jaar cel.

POLITIEK PROCES

Daags voordien klonk het strijdvaardig op Salvini zijn Twitter: “Ik ga
naar het proces met opgeheven hoofd
en rechte rug. Als ik opnieuw minister
word, zal ik alles precies hetzelfde doen.
Ik deed wat de Italianen van me vroegen.” Het proces ging gepaard met
vredig protest bestaande uit Salviniaanhangers enerzijds en anderzijds
een agressieve equipe van (betaalde?)
extreemlinkse tegenbetogers.

Salvini omschrijft het gebeuren terecht als “een politiek proces”. Sinds
de explosie van de asielcrisis in
2015 kwamen in Italië honderdduizenden migranten vanuit Afrika
illegaal het land binnen. Met het
aantreden van een rechtsere regering en Matteo Salvini als vicepremier en minister van Binnenlandse

In de rechtszaal leek echter alles van een leien dakje te lopen,
daar de daden van Salvini als
legaal bestempeld werden. Uiteindelijk besliste de rechter tot
uitstel om zo “meer bewijs” te
kunnen vergaren. Desalniettemin kon men met getemperde
stem victorie kraaien, aangezien deze verlenging de kans
op een overwinning enkel vergroot.

Filip Brusselmans: “De strijd tegen
massamigratie, globalisering en
vervreemding zal er een zijn die we
verenigd winnen, of eenzaam verliezen.”
AMICI FIAMMINGHI
VBJ kon de dag na het proces ook
Salvini zelf ontmoeten. Ze hebben het
tijdens deze ontmoeting kort over de
migratiepolitiek, coronaproblematiek
en het proces zelf gehad. Hijzelf bleek
ook enthousiast om zijn “amici fiamminghi” te verwelkomen.
Los van het proces waren deze dagen
ook een goudmijn als het ging om
Europese connecties. Naast Vlaams
Belang Jongeren en de jongerenafdeling van Lega, was tevens Junge Alternative für Deutschland aanwezig.
Onze jongerenvoorzitter had hier het
volgende over te melden: “Sinds dat
ik jongerenvoorzitter ben, probeer ik de
contacten met de andere nationalistische jongerenpartijen in Europa te versterken. Deze actie kadert in een grotere
samenwerking waarvan we nog grootse
dingen kunnen verwachten. Het motto
moet zijn: minder Europese Unie, maar
meer Europa. De strijd tegen massamigratie en globalisering zal er een zijn
die we verenigd winnen, of eenzaam
verliezen” .
Amber Deré
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Digitale fatwa leidt tot
onthoofding
Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer werd Frankrijk opgeschrikt door een beestachtige moord in Conflans-Sainte-Honorine,
een kleine stad in de buurt van Parijs. Het slachtoffer was Samuel
Paty, een 47-jarige Franse geschiedenisleraar. De dader is Abdoullakh
A., een achttienjarige Tsjetsjeen wiens familie eerder asiel had gekregen.
Het slachtoffer had zijn leerlingen
onderricht over het belang en de
grenzen van de vrije meningsuiting
en in dat kader ter illustratie onder
meer verwezen naar Mohammedkarikaturen. Dat hij daarbij geenszins ‘respectloos’ tewerk was gegaan en zijn islamitische leerlingen
vóór het tonen van de beelden zelfs
aangeboden had het klaslokaal te
verlaten om ‘hun religieuze gevoelens niet te kwetsen’, mocht niet
baten. Al snel werd de leerkracht
het mikpunt van een hetze en werd

een digitale fatwa tegen hem afgekondigd. Drie dagen later werd hij
op straat onthoofd.
NO PASARÁN?
De barbaarse terreurdaad zorgde in
Frankrijk voor heel wat opschudding en werd terecht aangevoeld
als een aanslag op de republiek
en de waarden waarvoor ze staat.
Niettegenstaande het feit dat de
coronapandemie ook in Frankrijk
danig opflakkerde, trokken tienduizenden Fransen de straat
op om uiting te geven aan
hun woede, treurnis en solidariteit.
De ontsteltenis die de Franse
president Macron regelmatig – en liefst voor lopende
camera’s – tentoonspreidt,
was deze keer ongetwijfeld
oprecht. Hij riep de Franse
natie op blok te vormen en
stelde dat ‘ze’ (de gewelddadige moslimfundamentalisten, red.) “er niet door zouden komen.” Daarbij ging
hij evenwel voorbij aan het
feit dat ‘ze’ er al zijn en ‘ze’
bovendien – in het kielzog
van de ongebreidelde immigratie – blijven komen.
ISLAMITISCH
SEPARATISME
De zoveelste islamitische
terreurdaad kwam niet
uit het niets. Al in 2004
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waarschuwden experten – onder
hen hogere ambtenaren uit het onderwijswezen – voor de sluipende
islamisering in de Franse scholen.
Recenter nog, begin 2018, publiceerden honderd Franse intellectuelen in het dagblad Le Figaro een
vrije tribune waarin ze waarschuwden voor een oprukkend ‘islamitisch separatisme’. Daarbij wezen
ze op de groeiende invloed van
moslimfundamentalisten die volop
aansturen op de uitbouw van parallelle samenlevingen en een soort
zelfgekozen apartheid nastreven.
Volgens een rapport van de Franse
inlichtingendienst zouden er in
Frankrijk momenteel minstens
al 150 wijken bestaan die min of
meer nagenoeg geleid worden door
islamisten.
Het is dan ook de vraag wat er
nog nodig is vooraleer de politieke
klasse in West-Europa de situatie
waarin we zijn aanbeland eindelijk
onder ogen ziet en daar ook de nodige consequenties aan verbindt.
Wat in ieder geval buiten kijf staat,
is dat iedere verdere ‘wekroep’ er
één te veel is.
Wie vandaag zijn woede en medeleven betuigt, kan morgen niet
verder werkloos toekijken hoe het
islamitisch fundamentalisme zich
in onze steden verankert en er in
toenemende mate parallelle samenlevingen ontwikkelen waarin
onze vrijheden en onze wetten ondergeschikt zijn aan het woord van
de imam of het clanhoofd. Het is
met andere woorden de hoogste
tijd om onmiskenbaar duidelijk te
maken dat Europa niet zo zwak en
weerloos is als zijn vijanden denken en wensen.
Dirk De Smedt

Vlaams Belang
geweerd uit Unia
Het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement besliste, in weerwil
van wat wettelijk voorzien is, om geen bestuurders in Unia te benoemen.
Dit enkel en alleen om het Vlaams Belang uit deze instelling te weren.
“De andere partijen willen blijkbaar geen kritische stem in Unia”,
besluit Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.
Elke legislatuur duidt het Vlaams
Parlement vier leden van de raad van
bestuur van Unia aan, die er samen
de ‘Vlaamse kamer’ vormen. Die
bestuursmandaten worden tussen de
politieke fracties in het Vlaams Parlement reglementair verdeeld op basis
van de verkiezingsuitslag. Dit zou nu
resulteren in twee bestuursmandaten
voor N-VA en één voor respectievelijk Vlaams Belang en CD&V.
Achter de coulissen van de macht
werd echter beslist dat de kritische
stem van het Vlaams Belang in de
raad van bestuur van Unia niet gewenst is. Hierop werden meerdere
pistes gelanceerd om onze partij alsnog uit Unia te weren. Uiteindelijk
besliste het bureau van het Vlaams
Parlement op 12 oktober doodleuk
- met het Vlaams Belang als enige tegenstem - om de bestuursmandaten
niet in te vullen onder het mom “dat
Vlaanderen zich binnen enkele jaren
toch terugtrekt uit Unia om een eigen
gelijkekanseninstituut op te richten”.
Ondertussen blijft de Vlaamse regering Unia jaarlijks wel voor 800.000

euro financieren. Zonder dat Vlaamse controle op deze gelden dus nog
mogelijk is.
JURIDISCHE ACTIE
“Blijkbaar zijn de andere partijen tot
veel bereid om Unia te vrijwaren van
dissidente stemmen”, besluit Chris
Janssens. “Het getuigt van weinig
democratisch fatsoen om de spelregels
plots te veranderen wanneer de verkiezingsuitslag hen niet bevalt.”
Het Vlaams Belang kondigt alvast
aan de beslissing “met alle wettelijke
en democratische middelen” te zullen
bestrijden.
De wetgeving inzake Unia bepaalt
immers dat enkel de Vlaamse kamer
- die dus niet meer actief zal zijn kan beslissen over discriminaties
inzake Vlaamse bevoegdheden. Mogelijk hebben de andere partijen zich
met hun beslissing dus in de eigen
voet geschoten.
Wim Van Osselaer

Feiten
cijfers
Van de zaken omtrent “racisme” die van
2014 tot 2018 bij de parketten binnenstroomden, kwam 42,6% voor rekening
van Vlaanderen, 38,9% voor Wallonië en
18,5% voor Brussel. Met die zogezegd “racistische Vlamingen” is het dus al bij al nog
niet zo slecht gesteld. (Schriftelijke vraag
nr. 7-146 van senator Guy D’haeseleer
aan de minister van Justitie)
***
In de top tien van meest gevandaliseerde
NMBS-stations staan zowel Brussel-Centraal, Brussel-Zuid, Brussel-Noord als het
station van Schaarbeek. Brussel Zuid staat
op de eerste plaats met 237 meldingen,
Brussel-Noord op de vierde plaats met
105 meldingen, Schaarbeek op de zevende met 91 incidenten en Brussel-Centraal
sluit de top tien af met 71 meldingen. Andere stations in het lijstje zijn respectievelijk Charleroi-Sud (199), Kortrijk (107),
Gent-Sint-Pieters (100), Namen (94),
Antwerpen-Centraal (82) en Luik-Guillemins (79). Het totaal aantal gevallen is
ook met een kleine 10% gestegen in 2019
van 1.041 gevallen in ’18 tot 1137. Het
aantal gemelde incidenten in 2020 stond
op 1 juni op 455. (Schriftelijke vraag nr.
587 van senator Bob De Brabandere aan
de minister van Mobiliteit)
***
Sinds 1 juli moeten alle taxichauffeurs
een bestuurderspas op zak hebben waarvoor zij onder meer hun kennis van het
Nederlands moeten bewijzen. 139 taxichauffeurs vroegen hun bestuurderspas aan zonder taalkennis Nederlands
en moeten die kennis tegen einde dit
jaar aantonen om hun pas te behouden.
(Schriftelijke vraag nr. 1177 van Vlaams
Parlementslid Carmen Ryheul aan de minister van Mobiliteit)
***
Intrafamiliaal geweld en partnergeweld
in het bijzonder zijn sterk toegenomen als
gevolg van de coronacrisis en de daaruit
voortvloeiende lockdown. De hulplijn
1712 kreeg dit jaar te maken met een stijging van het aantal oproepen met 79%
ten opzichte van het maandelijks gemiddelde van vorig jaar. (Schriftelijke vraag
nr. 919 van Vlaams Parlementslid Adeline
Blancquaert aan de minister van Justitie)
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ANTIFA:

De stoottroepen van links
De Anti Fascistische Aktie ontstond uit de Duitse communistische
partij in de jaren dertig van vorige eeuw, na een oproep om een breed
front te vormen in het KPD-partijblad Die rote Fahne. Het front
trok communisten én anarchisten aan, vandaar dat we nog steeds de
rode en de zwarte vaan zien in de Antifa-vlag.
dito Liga voor de Mensenrechten.
Drie jaar later pochte Spruyt dat
de antifascistische strijd gestreden
was: de rol van het Vlaams Belang was volgens Blokwatch vrijwel uitgespeeld... Niet dus, maar
Blokwatch zelf hield alleszins op
te bestaan.

Zoals bekend bekwam een en
ander hen in de jaren daarna bijzonder slecht, temeer daar Sovjetleider Stalin in 1939 een akkoord
sloot met Adolf Hitler. Daar
stond/sta je dan als bloedrode
antifascist...
KRAKERS
Pas in de zeventiger jaren kropen
de Antifa’s terug uit hun rood
nest. In Vlaanderen werd het AFF
opgericht in 1974. Er werden
(kleine) betogingen georganiseerd,
infoavonden, stadswandelingen,
concerten... Maar buiten overmatig veel aandacht in de linkse
media stelde het clubje niet veel
voor. Hetzelfde gold voor Blokwatch, een heus ‘onderzoekscentrum’ dat in 2004 werd gesticht
door ABVV’er Marc Spruyt: het
‘fascistische’ Vlaams Blok moest
en zou ontmaskerd worden. Hij
kreeg de steun van een aantal linkse universiteitsprofessoren en de

Vandaag de dag hoor of zie je in
dit land nauwelijks nog antifa’s.
Bij de laatste betoging in Brussel tegen onze partij daagden 150
dapperen op, voornamelijk uit
Wallonië. Het Vlaams Belang zelf
had even daarvoor 15.000 mensen
verzameld op de Heizel.
In Nederland kwamen de Antifa’s
niet zelden uit de krakersbeweging,
het zootje ongeregeld dat naar
slechte anarchistische gewoonte
geen enkel respect betoont voor
andermans eigendom. Bekende
namen zijn de Antifascistische
Aktie en KAFKA (Kollektief Anti
Fascistisch/Kapitalistisch Archief ).
Bij onze Noorderburen worden ze
sedert 2008 door de staatsveiligheid bestempeld als “gewelddadig
en een gevaar voor de democratische
rechtsorde”. Terecht: door tegenmanifestaties aan te kondigen proberen zij het grondwettelijk recht
op betogen onmogelijk te maken
voor de rechterzijde, daarin niet
zelden gevolgd door de lokale
linkse bestuurders die dan maar al
te gretig... beide betogingen verbieden 'om de openbare orde te
handhaven’.
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De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwde alle
burgemeesters voor deze werkwijze: “Wanneer AFA kennis heeft
van een geplande demonstratie
door rechts, worden gemeenten en
bijvoorbeeld zaaleigenaren benaderd en gewaarschuwd voor materiële schade die het gevolg kan
zijn van dergelijke demonstraties.
Schade is in de regel echter juist het
gevolg van AFA’s tegendemonstraties."
Maar er is erger: het aantal fysieke
aanvallen op nationalisten is door
de jaren heen niet meer te tellen.
De aanslag op een hotel in het Nederlandse Kedichem op 29 maart
1986 vormde een toppunt van
geweld: de vergadering van Centrumpartij/Centrumdemocraten
werd door honderden Antifa’s bestookt met stenen, rookbommen
en molotovcocktails. Kamerlid
Hans Janmaat kon ternauwernood
aan de dood ontsnappen, de secretaresse van de CD, Will Schuurman, verloor een been en het
hotel brandde af tot op de grond.
Er werd naderhand welgeteld één
antifascist veroordeeld tot... zes
maanden cel.
RACAILLE
Maar vooral in Duitsland aarzelt
het links racaille niet om lokalen
en auto’s van tegenstanders te vernielen. Reeds in de zeventiger jaren steken zij als Schwarzer Block
de kop op, feitelijk een mantelorganisatie van de Kommunistische
Bund. Maar algauw scheuren de
meest radicale elementen af (‘autonomen’) en wordt zelfs het zwaar
toetakelen van personen - ook politiemensen - niet meer geschuwd

(die zijn immers de handlangers
van het Staatsfaschismus).
Sedert de opkomst van de AfD is
vooral onze zusterpartij het mikpunt: jaarlijks worden vele honderden (!) feiten gepleegd tegen lokalen en personen van de AfD. Vorig
jaar werd volksvertegenwoordiger
Frank Magnitz in Bremen levensgevaarlijk toegetakeld door drie
gemaskerde antifa’s; mijn Duitse
collega in het Europees Parlement,
dr. Nikolaus Fest, zag begin dit
jaar zijn wagen in de vlammen
opgaan. Betekenisvol is ook het
tolereren van ‘autonome gebieden’
door linkse stadsbesturen van socialisten, groenen en communisten
(Die Linke in Duitsland). Dergelijke krakerswijken, die zich onttrekken aan de rechtsstaat, bestaan
in Hamburg, Leipzig, Berlijn enzoverder. Zij vormen de uitvalsbasis
voor de stoottroepen van links.
Hebben onze Duitse vrienden dus
zwaar last van de antifascisten, in
Vlaanderen is hun droevig deuntje gelukkig afgelopen. Er is bij
de hardwerkende Vlaming geen
sympathie voor dit schorremorrie en menig treffen met weerbare
studenten van KVHV en NSV!
benam hen de lust om nog keet te
gaan schoppen in universiteitssteden zoals Gent of Leuven. In 2000
verscheen het tweemaandelijks
AFF-ledenblad Verzet voor het
laatst op papier, in 2016 legde ook
hun blog er de strijdbijl bij neer.

poulos het woord te voeren op de
universiteitscampus van Berkeley;
vielen meer dan eens Republikeinse bijeenkomsten aan; publiceren
namen en adressen van politiemensen; bedreigen rechtsgezinde
mediamensen tot voor de deur van
hun woning enzoverder.
WIE SPONSORT ANTIFA?
Het spreekt voor zich dat het extreemlinks racaille niet zelfbedruipend is en dat anderen zorgen
voor de nodige financiële middelen (drukwerk, huur autobussen voor acties doorheen het land,
vergoedingen voor de meereizende
actievoerders, kosten gerechtelijke procedures...). Door de jaren
heen bleek in Europa overduidelijk
dat de zogenaamde antifascisten
bindingen hebben met communistische, groene en socialistische
partijen. In zoverre dat zij (via neporganisaties) zelfs subsidies kregen
uit zeer diverse hoek: van roodgroene stadsbesturen, publieke
fondsen ‘tegen racisme en extreemrechts’, allerlei ngo’s, linkse vakbonden, schimmige solidariteitsfondsen van progressief pluimage
tot en met... de Emmaüs-kringloopwinkels in Utrecht.

In de VS kijkt men eveneens naar
de linkse bestuurders van steden
zoals Seattle en Portland, maar
duikt ook de naam van multimiljardair Gyorgi Schwartz, beter
bekend als George Soros, steeds
meer op. Deze beursspeculant en
superglobalist sponsort volgens
Rudi Giuliani (voormalige burgemeester van New York) niet alleen Black Lives Matter maar ook
Antifa. De Republikein Newt
Gingrich, oud-voorzitter van het
Amerikaanse Congres, stelde bovendien dat gewelddadige linkse
activisten in Amerika niet voldoende hard worden gestraft omdat Soros miljoenen dollars investeert in de verkiezingscampagnes
van linkse magistraten (die dan
tolerant zijn voor de autonomen).
President Trump vroeg zijn minister van Justitie om Antifa op de
lijst van terroristische organisaties
te plaatsen. In Europa diende de
ID-fractie dit jaar in het Europees
parlement een resolutie in over het
plaatsen van die gewelddadige beweging op de EU-terroristenlijst.
FDM

AMERIKA
Gek genoeg dook Antifa de voorbije jaren ook op in de VS, als
‘black bloc’ (gemaskerde en gewapende bendes, net als in Europa
helemaal in zwart gekleed). Anarchisten en communisten bleven
in Amerika steeds zeer marginaal,
maar na de verkiezing van de ‘fascist demagogue’ Donald Trump
in 2016 gingen de gewelddadige
bendes in overdrive. Deze beletten - met molotovcocktails - een
rechtse spreker als Milo Yianno-

“The fascists of the future
will call themselves anti-fascists”
(toegeschreven aan Winston Churchill)
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Reccino
Van Lommel

Federaal Volksvertegenwoordiger
Dag Reccino, kan je jezelf kort
even voorstellen?
Ik ben 34 jaar, geboren en getogen
in Turnhout en ondertussen 17 jaar
actief binnen de partij. Ik kreeg het
Vlaams-nationalisme niet van thuis
mee, maar op vrij jonge leeftijd had
ik door dat het toenmalige Vlaams
Blok de enige partij was die duidelijke taal sprak en de echte problemen
in de samenleving die de mensen
bezighouden durfde benoemen vanuit een Vlaamse reflex. Bovendien
vond ik dat een eigen onafhankelijke
Vlaamse staat de enige uitweg is om
een beleid te voeren dat afgestemd is
op de noden van Vlaanderen.
Vanuit mijn diepe passie voor economie studeerde ik af als handelsingenieur aan de Universiteit Hasselt.
Daarna ging ik het bedrijfsleven in,
waar ik geconfronteerd werd met de
dagelijkse risico’s van het ondernemerschap in Vlaanderen. Ik zette me
onder meer ook in voor het operationeel op punt zetten van bedrijven die
bescherming tegen schuldeisers vroegen, flirtten met het faillissement en
waarbij heel wat jobs op de helling
stonden. Deze harde realiteit leert
je met beide voeten op de grond te
staan. In 2014 volgde ik Tom Van
Grieken op als VBJ-voorzitter en
in 2018 zetten we in Turnhout het
Vlaams Belang terug op de kaart,
waar we met 7 zetels nipt niet de
grootste partij werden.

Je bent verkozen in de Kamer.
Welke dossiers volg je voornamelijk op?
Ik word vaak omschreven als
een dossiervreter die tot in de
details op de hoogte wil zijn. Ik
haal bijzonder veel voldoening
uit mijn werkzaamheden in het
parlement. Naast de talrijke vragen en interpellaties houd ik me
dus ook zeer graag bezig met het
wetgevende werk om me in het
debat te roeren. Politici worden
vaak verweten niet in de realiteit
van de Volksstraat te leven. In die
zin gebruik ik mijn kennis en ervaringen uit het verleden, maar
ook de vele contacten buiten de
politiek om op een realistische
manier dossiers te benaderen.
In de voorbije periode zette ik me
in Kamercommissie Economie in
het bijzonder in voor de economische schade die werd veroorzaakt door de uitbraak van de
coronapandemie en de vele jobs
die daardoor verloren gaan. Voor
mij is de balans tussen werkgevers en werknemers belangrijk,
omdat beiden niet zonder elkaar
kunnen. Daarnaast zet ik me met
Kurt Ravyts in de commissie Klimaat in voor een realistische klimaatvisie, waarbij ik onder meer
de dossiers rond groene economie, kernenergie en waterstof
opvolg.
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Kwatongen beweren dat project
2024 een onbereikbare missie is.
Kan je je hierin vinden?
Absoluut niet. Ik geloof echt dat het
Vlaams Belang een beleidspartij kan
zijn op lokaal vlak en in een Vlaamse
regering. Daarom moeten onze verkozenen elke dag opnieuw het beste
van zichzelf blijven geven.
Naast de glasheldere partijcommunicatie naar onze kiezers moeten we
onze tegenstanders bovendien overbluffen met de kwaliteit van ons inhoudelijk parlementair werk. Op die
manier spelen we mee in het debat en
kan men niet zomaar om ons heen.
Kennis is macht, zeg ik altijd. Een
goed contact opbouwen met mandatarissen van de andere partijen is
eveneens een belangrijke sleutel tot
2024.

De verloren revolutie
Zoals bekend is dit land in 1830
ontstaan door afscheuring van
de Nederlanden. Maar wie zat er
achter deze ‘revolutie’ en hoe is
het zover kunnen komen?
Het blijkt in essentie het werk
te zijn geweest van de republikeinse radicalen, een kleine maar
zeer actieve minderheid die zich
voornamelijk liet inspireren door
de Franse Jacobijnen. Zij waren
diegenen die het Nederlandse bewind uitdaagden en uiteindelijk
door middel van opruiing, rellen
en geweld het Belgische onding
tot stand hebben gebracht. Zonder hen was de Belgische ‘revolutie’ nooit geslaagd. Toch is België
nooit een republiek geworden, zoals zij wilden, maar een monarchie
en slaagden zij er evenmin in hun
ideeën en doelstellingen in het
nieuwe België te verwezenlijken.
Wie ze waren, hoe ze te werk gingen, wat hun organisaties waren,
waarom ze er in 1830 in slaagden
het Verenigd Koninkrijk der Ne-

derlanden in twee te splitsen en
'la Belgique' tot stand te brengen,
maar waarom ze daarna op zowat
alle andere vlakken van wat hen
bezielde het onderspit hebben
moeten delven om uiteindelijk
rond 1850 zowat helemaal van
de kaart te worden geveegd: het
wordt allemaal minutieus ontleed
en uit de doeken gedaan in het
boek van Els Witte.
IMPORT UIT FRANKRIJK
Dit is dus een erg interessant boek,
vooral het eerste deel, dat blootlegt hoe dit land is
ontstaan en hoezeer
het in essentie een
Franse creatie is geweest. De ideeën
die de republikeinse
radicalen verkondigden waren rechtstreekse import vanuit Frankrijk, en een
deel van de actoren
waren zelfs geïm-

migreerde Fransen. De hulp die ze
tijdens de ‘revolutie’ kregen vanuit
Frankrijk is tevens mee bepalend
geweest voor het welslagen ervan.
Men is echter gewaarschuwd: dit is
een academisch werk. Het is weliswaar vlot leesbaar, de stof werd
logisch en chronologisch geordend, maar het is analyserend en
de auteur veronderstelt dat de lezer
toch voldoende voorkennis van de
materie heeft.
Peter Lemmens

WITTE Els. Belgische
republikeinen. Radicalen tussen twee revoluties
(1830-1850).
Kalmthout, Polis, 2020,
431 p.
ISBN 978 94 6310 507 1
Prijs: 27,50 euro

Vivaldi-farce
Op Sociale Zaken krijgen we Frank
Vandenbroucke. De man van het opfikken van
Agusta-smeergeld. Socialer kan haast niet.
PS’ster
Lalieux
krijgt
dan
weer
Armoedebestrijding en Pensioenen. Lalieux was
verantwoordelijk voor het gesjoemel bij vzw
Gial waar een directielid dagelijks 1.000 euro
opstreek. Van armoedebestrijding kent deze
Nederlandsonkundige Vlamingenhaatster dus
alles.
Verder in de regering: een Waalse hangmat-PS’er
bevoegd voor werk, de PS’er die verantwoordelijk
was voor de reconversie van Charleroi krijgt
‘Relance’ - waarschijnlijk wegens overdonderend
succes in Charleroi - en dan is er nog een
Staatssecretarisschapje voor Mathieu Michel,
wiens enige verdienste is dat hij de broer van Sjarel
Michel is. Ja, qua casting kan het weer tellen, deze
Vivaldi-farce!

Als je de Vivaldi-bende één ding moet nageven,
dan wel dat ze erin geslaagd is om voor de regering
een fantastische ploeg op het veld te brengen.
Kapitein van de ploeg die het zo graag heeft over
‘verbindend zijn’ is fiston Alexander De Crookodil. Van de familie die vindt dat Vlaamsnationalisten mentaal gehandicapt zijn en dat het
eigenlijk toch wel schandalig is dat zelfs mensen
zonder universitair diploma tegenwoordig in het
parlement mogen zetelen. Verbindend dus.
Als minister van Justitie is er Vincent van
Kwikkeldinges. Als politicus nog geschorst wegens
overtreding van de kieswetgeving, en dus een echt
rolmodel voor die positie.
Op Asiel en Migratie komt Sammy Mahdi, die er
ook de bevoegdheid over de Nationale Loterij bij
krijgt. Niet toevallig uiteraard, want asiel krijgen
in België is als het winnen van een Win For Life.
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HORIZONTAAL
A. Egoïstische
B. Benaderingswijze - Als onder Muzieknoot
C. Krypton - Handelaar in
tweedehands goederen
D. Telwoord - Pittig makend
E. Bewijs van adeldom
F. Aanlegplaats - Voegwoord Aaneengeschakelde rij
G. Vakbond - Vlaamse stad - Oude
lengtemaat
H. Het in acht nemen - Vlaamse
jeugdbeweging
I. Verlichting - Overhands naaien Multifunctioneel apparaat voor
communicatie
J. In de toekomst - Uitsteeksel op
een spil
K. Smerig - Getijde
L. Schadeverhaal op iemand Jeugdbeweging
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VUL IN EN WIN.
een boekenbon van
Uitgeverij Egmont
ter waarde van 20,00 euro

Oplossing vorige maand:
GANGSTERS

GIKADO

Stuur uw oplossing voor 16 november
met vermelding van naam en adres naar

Vlaams Belang-Redactie • Madouplein 8 bus 9 •
1210 Brussel of puzzel@vlaamsbelang.org
Winnaars september:
Redgy De Grande, Torhout
Guy Van Cauteren, Muizen
Remie Timmers, Houthalen-Helchteren
Carl Claes, Kapellen
Eddy De Ridder, Lebbeke
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VERTICAAL
1. Onderneming waar je terecht
kunt voor financiële zaken
2. Engelse adelijke titel - Tactisch
spel op een zeskantig bord
3. Natuurlijke logaritme Muzieknoot - Vlaanderen (afk.)
- Bepaalde financiële instelling
4. Rechtse politieke partij
in Oostenrijk - Stad in de
provincie Overijssel
5. TV-zenders afzoeken - Oergod
uit de Germaanse mythologie Voorzetsel
6. Brusselse gemeente - Enorm (in
samenstellingen)
7. Rendement
8. Tijdelijke mankementen
9. Vakantieganger - En ook niet
10. Antwerps dorp
11. Internetlandcode voor
Griekenland -Nanofarad Loofboom - Daar
12. Zwemvogel Schijngeneesmiddel

Kalender
ZATERDAG 14 NOVEMBER
BELLEGEM. (Eier)kaarting (manillen) in Café De Smisse, Bellegemsestraat 62, Bellegem (Kortrijk). Org.:
Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Linda
Kerkhove, 0471 730 692, kerkhove.
linda@gmail.com
DONDERDAG 19 NOVEMBER
KACHTEM. Hoe werken met smartphone? in Provinciaal secretariaat West-

Activiteiten voor het volgend nummer dienen via uw provinciaal
secretariaat doorgegeven te worden voor 16 november.
Vlaanderen, Kachtemsplein 5, Kachtem
(Izegem). Org.: Seniorenforum WestVlaanderen. Inl.: Remko Quidousse,
051 33 60 30, west-vlaanderen@vlaamsbelang.org
ZATERDAG 12 DECEMBER
KOOIGEM. Spelnamiddag met bingo
in Café-feestzaal Casino, Kooigemplaats
4, Kooigem (Kortrijk). Org.: Seniorenforum Leie-Schelde. Inl.: Mark Vanden-

berghe, 0477 216 185, mark.vandenberghe@telenet.be
DONDERDAG 17 DECEMBER
ANTWERPEN. Voordracht: Ludwig Van Beethoven 250 jaar jong! in
OCJVM, Van Maerlantstraat 14, Seniorenforum Antwerpen, 0495 827 607,
seniorenforum.antwerpen@vlaamsbelang.org

Als gevolg van de coronacrisis en de
voortdurend veranderende richtlijnen
is het te allen tijde mogelijk dat
activiteiten alsnog geannuleerd of
aangepast worden. We verzoeken
u dan ook om de communicatie
van de desbetreffende afdeling op
de voet te volgen. Informeer u ook
steeds betreffende voorafgaande
inschrijving. Er zal namelijk steeds
een maximaal aantal deelnemers van
toepassing zijn.
Bent u recent van adres veranderd? Heeft u een nieuw gsm-nummer
of e-mail-adres? Mail dan uw nieuwe gegevens door naar
ledenadministratie@vlaamsbelang.org

€2,50

€1,50

Tafelvlaggetje

Aansteker (Bic)

€9,99
Koffiemok
Meer gadgets?

www.vlaamsbelang.org/winkel
27

DIGITALE STUDIEDAG

RED ONZE HORECA
Dinsdag 10 november 2020 om 19u
VOORSTELLING VAN ONS HORECA-PLAN
Uitzending via:
M facebook.com/vlbelang
V youtube.com/vlaamsbelang

