Vrijheid ! Onafhankelijkheid
!

Schoon schip
Niet dat ik een fan ben van Geert Bourgeois, daarvoor vind ik
hem te opportunistisch aanpappend met de bezetters, te veel
theeslurpend met de aanhangers van de godsdienst van de vrede.
Nee ik moet de facilitator van moskeeën niet, van wie ik en
anderen nooit hoogte kregen.
Maar wie ik nog veel minder moet, veel véél lager schat, dat
is het broertje van de ‘kleffe dweil’ : de ‘ranzige
schotelvod’.

Het getuigt van sterkte de nieuwe koers te bepalen, los te
komen van de draaikolk waarin de tsjeven ons al decennia
houden. Het Vlaamse schip moet weg van die grote gapende kuil
die al zo lang teert op de energie van de bemanning. De
‘kleffe dweil’ en zijn broertje ‘de ranzige schotelvod’, die
laten we achter, vastgebonden aan een lekke boei, daar waar ze
zich goed voelen: in hun draaikolk, neerwaarts, op weg naar
hun hel. Samen met hun adellijke Frans kwekkende vriendjes en
de rode vakbonden die het zullen vertikken hen te dienen,
omdat ze altijd in staking zijn.
Of Walen en Brusselaars echte Belgen zijn zouden we pas weten
als we hen eens zouden verplichten om de volgende honderd jaar
meer dan 12 miljard per jaar naar Vlaanderen te transfereren.
Ik ken het antwoord.
Maar het zou nog erger zijn:
Volgens VIVES (KU Leuven) bedragen de transfers van Vlaanderen
naar Wallonië en Brussel al zeker 16 miljard per jaar
(explosieve groei sinds crisisjaar 2008). Die miljarden euro’s
worden hoofdzakelijk opgehoest door 2.747.445 actieve
werknemers in Vlaanderen (arbeiders, bedienden, ambtenaren)
Vaarwel België,! LEVE VLAANDEREN !
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/1.2711134

YES-Beweging
zelfbeschikkingsrecht

voor

Op zondag 30 maart om 11 uur in het Jubelpark kwamen zo’n 8 à
10.000 Schotten, Catalanen, Basken, Zuid-Tirolers, Vlamingen
en andere Europese volkeren in Brussel op straat in een
betoging voor het recht op zelfbeschikking voor volkeren. De
geplande manifestatie werd na tegenwerking door de stad
Brussel omgevormd tot een betoging, maar het programma met
optredens en toespraken werden bewaard. Aan de triomfboog in
het Jubelpark werd door meer dan duizend mensen het woord
‘self determination’ gevormd.
De laffe manier waarop de PS en de belgicistische politieke
klasse via vertragingsmanoeuvres, dure waarborgen en verboden
het democratisch recht op betogen trachtten in te perken,
heeft de vele duizenden betogers uit heel Europa allerminst
tegenhouden.

Lees verder >>>

Kom zondag naar Brussel voor
een vrij Vlaanderen
Onder het motto ‘Ja voor Vlaanderen’ organiseren Vlamingen,
Schotten en Catalanen aanstaande zondag in Brussel een
gezamenlijke manifestatie voor zelfbeschikkingsrecht. Via deze
weg roep ik U andermaal op om hiervoor massaal af te zakken
naar onze hoofdstad.
Dat de Europese manifestatie plaatsvindt in de aanloop naar de

belangrijke Europese verkiezingen is geen toeval. Europese
leiders als Barroso en Van Rompuy hebben al dreigende taal
laten horen. Van Rompuy noemde de Europese Unie zelfs “een dam
tegen Vlaamse autonomie.”
Yes-beweging
Ook Franstalige Brusselse politici hebben intussen alles uit
de kast gehaald om te vermijden dat de manifestatie ‘Ja! voor
Vlaanderen’ aanstaande zondag kan plaatsvinden. Het Vlaams
Belang ging in het parlement in het verweer. Ondertussen
kondigde de Vlaamse Volksbeweging aan dat “de termijn om de
manifestatie te kunnen organiseren, is overschreden.” De Yesbeweging laat zich echter niet tegenhouden en zal op 30 maart
massaal in Brussel aanwezig zijn, niet voor een bijeenkomst in
het Jubelpark maar voor een betoging voor het
zelfbeschikkingsrecht
der
volkeren
en
Vlaamse
onafhankelijkheid! Afspraak dus om 11 uur in het Jubelpark in
Brussel. Bussen vanuit heel Vlaanderen.
Petitie
In de marge van de manifestatie, verzamelde de Vlaamse
Volksbeweging (VVB) samen met haar buitenlandse partners 1
miljoen handtekeningen. Die petitie en ook de manifestatie in
de schaduw van het Europees Parlement moet de politici onder
druk zetten om het zelfbeschikkingsrecht op de Europese agenda
te plaatsen en eindelijk te erkennen.
Vlaams Belang betoogt mee.
Het Vlaams Belang zal – weliswaar zonder partijkentekens – als
één groep in de betoging meelopen. Daarom spreken we af op
zondag 30 maart 2014 om 10.30u op de hoek van de Blijde
Inkomstlaan en de Wetstraat.
Vlaanderen onafhankelijk!
Gerolf Annemans
Voorzitter Vlaams Belang

Inschrijvingen voor de bus op 30 maart enkel nog op

06 30

03 320

Een
volk
wordt
niet
onafhankelijk al bedelend,
maar al eisend.
In een poging om de Vlaamse kiezers bang te maken voor een
autonoom/zelfstandig Vlaanderen sprak CD&V voorzitter Beke:
“N-VA speelt met de welvaart van de mensen” en “Tenzij je
buiten de grondwet gaat, heb je nog altijd een
tweederdemeerderheid nodig”
Met buiten de grondwet bedoelt hij: zoals de het regime met
CD&V of koning Boudewijn dat al voordeden ?!!.
Het is
duidelijk tsjeven zijn leugenaars.
Een volk wordt
niet onafhankelijk al bedelend, maar al eisend.
800.000 mensen weten ondertussen wel wie er met hun welvaart
echt heeft gespeeld. Dat kunnen ze alle dagen nog zien op hun
spaarrekening.
6 miljoen Vlamingen moeten ondertussen al weten wie hun
welvaart heeft misbruikt en getransfereerd. Gaan ze zo dom
blijven of voor de bestraffing van de echte dieven gaan, die
het middenveld al meer dan 185 jaar misbruiken om geld en
macht te verwerven en behouden? Ik denk, ik hoop, dat de
Vlaming volwassen is geworden. Een Vlaming die
geen
organisatie meer nodig heeft die in het stemhokje hun
hand vasthoudt, hen opsluit in een zuil en vertelt dat
organisaties als het ACW of kleurvakbonden nodig zijn om zich

te verenigen, zich te amuseren, of voor een pensioen of werk
te zorgen.
Ik lees gelukkig dat ruim 37% van het ACW al een NVA kiezer is
geworden. Hoeveel er Vlaams Belang kiezer is geworden durven
veel mensen niet eens zeggen, en het zou bovendien toch nooit
in een krant verschijnen.

