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Nepnieuws

“Donald Trump maakt geen reële kans meer
op het presidentschap na zijn ruzie met de
Republikeinse Partij. Daarover zijn diverse
Amerika-experts het eens.” Dat stelde het
nieuwsmedium nu.nl op 12.10.2016,
op minder dan een maand voor de
verkiezingen.
Ook in Vlaanderen kon je dit soort
voorspellingen toen lezen, want alle
“kenners” wisten dat Hillary Clinton met
groot gemak ging winnen.
Diezelfde massamedia hadden in 2006
de Amerikaanse klimaatgoeroe Al Gore
opgehemeld, die in “An Inconvenient
Truth”, de film die iedereen moest gezien
hebben, o.a. voorspelde dat de Noordpool
binnen 10 jaar ijsvrij zou zijn en de ijsbeer
uitgestorven. Onzin dus.
In het journaal gaat het over “transmigranten” die gewoon hun geluk in
Engeland willen zoeken en dus hier
opgevangen moeten worden, bijvoorbeeld
door “menslievende” medeburgers. We
zouden nog medelijden moeten krijgen met
die illegalen die onze vrachtwagenchauffeurs
en politieagenten aanvallen zeker?

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Potige Poetin vindt men in het politiek
correcte Westen een vies ventje, en dus

beschuldigde men hem er meteen van dat
hij in Engeland een overgelopen spion
had proberen te vergiftigen. Half werk
van de Russen - weinig waarschijnlijk of een false flag operation? Onze regering
gooit heel stoer een derderangsdiplomaat
buiten, net iets makkelijker dan allochtone
geweldenaars die in Anderlecht buiten
De Lijn-tjes kleuren! Waarom wordt dat
vergif niet aangepakt?
Of neem nu de massahysterie tegen
de dieselrijders, die blijkbaar de lucht
verpesten en stilaan uit de steden worden
geweerd? Nochtans verbruiken die
wagens doorgaans 2 liter minder dan hun
benzinecollega’s en zijn ze uitgerust met een
roetfilter. Lage-emissiezone in Antwerpen,
dat is de oplossing voor de stadskas: meer
dan 81.000 boetes, goed voor 10 miljoen
euro!
Fijn zo, zegt Bart De Wever, en op termijn
zullen we ook nog voor iedereen het
rekeningrijden moeten invoeren. Hoe?
Betalen we dat dan niet bij elke tankbeurt,
die voor twee derden uit taksen bestaat?
Kortom, fake-news overal…
Maar 'fake-sen' als Angela Merkel willen
dat in Europa Facebook en Twitter
gezuiverd worden van “onjuiste” of

“aanstootgevende” berichtgeving en dus
worden er op de sociale media meer en meer
oncontroleerbare inquisiteurs ingeschakeld
om onwelvallige commentaren op de index
te plaatsen.
U bent gewaarschuwd: geloof altijd braaf
wat de regering u voorhoudt en betaal
op tijd uw belastingen! En als u toch zou
twijfelen: kom dan gerust eens luisteren
naar journalist Thierry Debels op ons
ontbijtgesprek op 3 juni. De broodjes zijn
daar écht vers!
Jan Laeremans
Afdelingsvoorzitter

Provincielijst 2018
Op 14 oktober zijn er ook in Grimbergen
gemeenteraadsverkiezingen
–
wij
supporteren daar uiteraard voor de lijst
Vernieuwing, met Bart Laeremans als
kopman.
Maar daarnaast moet u ook een stem
uitbrengen voor de provincieraad, en daar
kunt u voor het Vlaams Belang stemmen.
Zes jaar lang hebben wij daar weer
geijverd voor veilige recreatiedomeinen,
tegen het Eurostadion, waakten we over
het Vlaams karakter, pleitten we voor
een eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde
en waarschuwden we tegen imams die
vrouwen “een lichte tik” willen toedienen
als ze niet gehoorzamen.

Van Grieken. Klaas zal ook een woordje
komen spreken op ons ontbijtgesprek,
zodat je hem kunt leren kennen.
Op twee staat Hilde Mombaerts uit
Zemst, op drie en vier de huidige
provincieraadsleden Jan Laeremans
(27 jaar mandataris) en Daniël Fonteyne
(Galmaarden, 12 jaar mandataris).
Zij willen een jonge kracht graag steunen,
maar blijven bereid om opnieuw te
zetelen.

Elektriciteit in 2025:
onvoldoende en duur!
De Vlaamse regering besliste eind
maart dat we over 7 jaar zelf geen
kernenergie meer mogen opwekken,
ondanks deze belofte van N-VA:
“Onze partij zal noch federaal, noch
Vlaams deze energienota goedkeuren.
Omdat we geen enkele garantie
hebben op het vlak van duurzaamheid betaalbaarheid en bevoorradingszekerheid” (12/12/2017).
Wat een woordbreuk! Wie even naar
de productie in de extreem zonnige
maand februari kijkt, ziet meteen dat
we niet zonder nucleaire energie zullen
kunnen. Het aandeel van wind en
zon kan misschien wel wat verhoogd
worden, tegen hoge kostprijs,
een vervuiling van ons landschap
en zonder garantie dat die zullen
werken (denk maar aan de afgelopen
donkere maanden december en
januari). Daarbovenop zullen we extra
gascentrales moeten bouwen, wat dan
weer een veel hogere CO2-uitstoot zal
opleveren. Ach, en als we tekortkomen
zullen we tegen een “kleine” meerprijs
stroom invoeren uit Frankrijk,
afkomstig van … kerncentrales. U en
uw kinderen zullen het in elk geval
voelen in de portemonnee!

Onze provincieraadslijst is zo goed als
klaar, en hij wordt ditmaal getrokken
door Klaas Slootmans (34) uit Beersel,
rechterhand van partijvoorzitter Tom

Een platteland vol windmolens?

Waarom bouwen wij zoals vele andere
landen geen moderne nucleaire
centrale om Doel te vervangen? Je
blijft toch ook niet met een vehikel
van 40 jaar geleden rondtoeren?

Onder invloed van de groene
klimaatgoeroes in de deputatie wil de
provincie de komende jaren “fysiek en
mentaal ruimte maken voor hernieuwbare
energievormen en energieopwekking zal
overal in het landschap een plaats moeten
vinden.” De opwarming van het klimaat,
weet u wel…
Tja, als dat op verantwoorde wijze, met
instemming van de bevolking en op
enkele zeer zorgvuldig gekozen plaatsen
gebeurt, kunnen we daar misschien nog
in meegaan, maar stel je voor dat men
het Pajottenland toetakelt zoals hier in
Duitsland? Dan willen wij zeker tegen
windmolens vechten!

Landschapsverwoesting in Duitsland

Spreekt de trouw(s)toeteraar
Frans? Dan heeft hij sjans!
Een jaar geleden bouwden allochtonen een
huwelijksfeestje op de Ninoofsesteenweg
in Dilbeek. Ze vonden het leuk om luid
toeterend door het rood te rijden, uit
het raam te hangen en ze konden het
maar niet begrijpen dat Vlaamse agenten
hen daarbij tegenhielden. Uiteraard
wilden ze dit soort “discriminatie”
niet over zich heen laten gaan en ze
verkochten de politiemannen enkele
rake klappen – vijf gewonden. De
agenten konden daar echter niet zo
mee lachen en stelden proces-verbaal
op om de schuldigen te laten straffen.
Maar de Brusselse medelanders kozen –
met dank aan de staatsmisvormers van
CD&V, SP.a, VLD en Groen - voor de
Franstalige procedure, en dus werden ze

voor een “ruimdenkende” juge geleid.
Gevolg: vrijgesproken voor de slagen en
verwondingen en opschorting van straf
voor de feiten van weerspannigheid.”
Signaal naar de allochtonen: amuseer
jullie maar, jongens!
Dat deden hun soortgenoten dan
ook op 4 maart, toen ze met een heel
aantal auto’s de A12 in Meise doodleuk
versperden om de bruidegom in de
lucht te gooien. Wij, moslims zijn hier
de baas, wen er maar aan! Sfeerbeelden
in alle journaals en Minister Weyts vond
het “weerzinwekkend”, maar u verwacht
toch niet dat deze regering daar echt iets
aan gaat doen? Klein gokje: vrijspraak
binnen enkele maanden!

Islam? Wees waakzaam!
Theo Francken mag dan nog luid
twitteren dat hij walgt van de partij
“Islam” en dat hij haar wil verbieden
omdat ze pleitte voor aparte plaatsen
voor mannen en vrouwen op de bus,
wij vinden hem hypocriet. Hij en de
N-VA hebben de afgelopen 3,5 jaar,
voorzichtig geschat, 90.000 moslims
binnengelaten (illegalen zijn hier
uiteraard niet bijgeteld, het werkelijke
aantal ligt waarschijnlijk nog een stuk
hoger). Dan kun je niet verwonderd
zijn dat ze hun achterl… pardon,
“traditionele”
maatschappelijke
opvattingen in de plaats van de

westerse willen doen gelden. En als je
dan nog hun “religie” royaal subsidies
toekent, dan zit je helemaal op het
verkeerde spoor. In Vlaams-Brabant
krijgt de Al-Ihsaan moskee in Leuven
bijvoorbeeld ieder jaar tienduizenden
euro’s toegestopt. Geld dat ze moeilijk
op krijgen, want om de drie jaar kopen
ze voor 8 à 9000 euro tapijten. Lekker
duur…zaam is dat niet, maar je kunt
er als man zachtjes over nadenken hoe
je de vrouwen hier het best kunt laten
gehoorzamen, bijvoorbeeld met een tik
hier of daar…

Woontorens in de
Vlaamse rand?
Wie is de aanstoker van het onzalige
idee om in Oxdonk (Kapelle-opden-Bos) een woontoren van liefst 8
verdiepingen neer te poten? Volgens
het verslag van het directiecomité
van Vlabinvest van 20/2/2018 kwam
de vraag van de gemeente om in
een ruimtelijk uitvoeringsplan de
mogelijkheid daartoe te voorzien. De
ambtenaren – die voorts voortreffelijk
hun job doen – en de gedeputeerden
Tom Dehaene en Monique Swinnen
(CD&V ) gingen akkoord met dit
principe.
Op de Raad van Bestuur van 6/3, waar
alle partijen vertegenwoordigd zijn,
protesteerde het Vlaams Belang bij
monde van Jan Laeremans tegen dit
voornemen.
Intussen was er in de buurt al heel
wat protest gerezen en eind maart
besliste het schepencollege van KodB
het volgende: “Er wordt een officieel
bezwaar ingediend tegen het verslag
van het directiecomité van Vlabinvest
aangezien de vraag tot hoogbouw nooit
door de gemeente gesteld werd.” Vreemd,
van wie kwam dan wel het initiatief?
Heeft de Vlaamse Bouwmeester – die
ons allemaal zoveel mogelijk op elkaar
wil stapelen - het iemand ingefluisterd?
Voor ons is het duidelijk: wij willen de
rand Vlaams en landelijk houden, en
daar passen geen flatgebouwen in, ook
niet als het om sociale of Vlabinvestwoningen gaat!

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.
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