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Editie Berchem

Antwerpen of 
AntwerpistAn?

Het Antwerpse stadsbestuur wil niet één 
maar twee supermoskeeën in Antwerpen. 
Naast een  grote moskee in de gewe-
zen GM-gebouwen aan de Noorderlaan 
moet er volgens SP.a-schepen, Monica 
De Coninck, ook nog een reuzenmoskee  
komen op het Zuid. Deze kathedraal-
moskeeën worden de vlaggenschepen 
van de islam in onze stad. “Fatima” De 
Coninck ligt niet wakker van het feit dat 
Antwerpen ondertussen al 44 grote en 
kleine moskeeën telt. De twee geplande 
supermoskeeën zullen de islamisering van 
onze stad verder in de hand werken. In 
ruil voor moslimstemmen - Antwerpen telt 
reeds 82.000 moslims - collaboreren de 
meerderheidspartijen  SP.a, VLD, CD&V 
en N-VA met de islam.
 
De skyline van Antwerpen zal er in de 
toekomst grondig anders uitzien. Naast 
de Boerentoren en de kathedraal zul-
len we in het Zuiden en in het Noorden 
van onze stad twee minaretten moe-
ten dulden. Antwerpen dreigt niet lan-
ger de meest zuidelijke stad van de 
Nederlanden maar de meest noordelijke 
stad van de islam te worden. Het is tijd 
voor de “reconquista”: de herovering 
van Antwerpen op de islam. Antwerpen 
moet teruggegeven worden aan de 
Antwerpenaren in plaats van onze stad 
uit te verkopen aan de islam. Het Vlaams 
Belang zal - indien de plannen van het 
stadsbestuur geconcretiseerd worden -  
niet aarzelen om een stedelijk referendum 
terzake uit te lokken.

De Antwerpenaar 
moet het  laats te 
woord hebben over 
de toekomst van 
zijn of haar stad. 
De keuze is duide-
lijk: Antwerpen of 
Antwerpistan?

Filip Dewinter

Reageren kan via

Lees meer op p 4 - 5

www.filipdEwintEr.BE

geen
super
moskee
in Antwerpen

Lees meer op p 16

nieuwe cd nu te koop:
de strAngers
stoute Liekes
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De problematiek is niet nieuw. Het stati-
onsplein werd heraangelegd. Dat was 
een nachtmerrie voor de buurtbewoners. 
De werken werden verschillende malen 
stilgelegd. Uiteindelijk kwam het dan 
toch in orde. Men zou van het districts-
bestuur verwachten dat na de heraanleg 
van het plein, de Guldenvliesstraat zou 
volgen. Neen, dus. Waarom duurt het 
zo lang alvorens een straat in dergelijk 
slechte staat wordt aangepakt? Dat die 
heraanleg broodnodig is, zal iedereen 
wel beamen.

Tijdens de districtsraad van april jl. 
kwam de heraanleg van de Guldenvlies-
straat nog maar eens ter sprake. Een 

duidelijk antwoord van het Berchems 
districtsbestuur kwam er echter niet. Het 
bestuur ontduikt haar verantwoordelijk-
heid.

De slechte staat van de Guldenvlies-
straat, zoals dat spijtig genoeg ook voor 
andere straten in Berchem geldt, is het 
gevolg van ondoordachte beleidskeu-
zes. Vooral de SP.a maakt foute beleids-
keuzes en zwiert het belastinggeld door 
deuren en vensters. Jaren heeft men ge-
werkt aan het stationsplein, maar onder-
tussen vond het districtsbestuur het niet 
nodig om na te denken over de verkeers-
afwikkeling rondom het plein.
Al jaren concentreert men zwaar open-

baar vervoer door woonstraten die daar 
niet op voorzien zijn. Al jaren voert men 
“wijkcirculatieplannen” in die niet “na-
tuurlijk” aansluiten op de mobiliteitsreali-
teit. Al jaren verkwanselt men middelen 
waardoor er te weinig overschiet voor 
de noodzakelijke heraanleg van straten. 

Wat zou het Vlaams Belang anders 
doen?

1. Geen geld verspillen aan allerlei 
feestjes, bevriende verenigingen en 
linkse experimenten maar investeren 
in de heraanleg van straten en plei-
nen. Dat is de echte prioriteit van een 
districtsbestuur.

2. De problemen niet ontkennen, maar 
daadwerkelijk aanpakken. Dit geldt 
zowel voor de staat van het wegdek, 
als van de fiets- en voetpaden.

3. Permanent zorg hebben voor een 
vlot en veilig verkeer in het district. 
Mobiliteit minder eenzijdig en meer 
doordacht benaderen, en dus beter 
aansluitend op de natuurlijke ver-
keersafwikkeling in plaats van er te-
genin te willen gaan.

Albrecht Cleymans
Voorzitter

Vlaams Belang Berchem

VLAAms BeLAng eist
sneLLe herAAnLeg guLdenVLiesstrAAt

Lokaal nieuws

Bij het Vlaams Belang is uw 
mening belangrijk! Contac-
teer ons met al uw vragen, 
opmerkingen, voorstellen, 
suggesties, ... 

Albrecht Cleymans
Dianalaan 37
03/231 08 45

(di. tot vr. van 9u tot 17u)

Bezoek ook regelmatig onze 
webstek voor meer nieuws! www.VLAAmsBeLAngBerchem.Be
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Vlaams Belang Berchem organiseert al 
vele jaren een vaste reeks afdelingsfees-
ten, die zeer druk bezocht worden. Zij 
vonden het echter zinvol om daarnaast 
ook eens iets geheel anders te organi-
seren en thema’s aan bod te brengen 
die in de partij niet zo gemakkelijk ge-
bracht worden op afdelingsactiviteiten. 
De eerste themanamiddag ging over het 
conservatief katholicisme. Vele conser-
vatieve katholieken kiezen immers voor 
het Vlaams Belang omwille van de ethi-
sche standpunten.

Het thema van de namiddag over het 
katholicisme was de hervorming van de 
liturgie na het tweede Vaticaans Conci-
lie. Een inleiding kwam van Dr. Gero 
P. Weishaupt, kerkrechter en professor 

aan verschillende priesterseminaries. 
Nadien sprak E.H. Eric Jacqmin over 
de verschillende vormen van liturgie. 

Hij citeerde uitgebreid Paus Benedictus 
XVI. Het tweede deel van het namid-
dagprogramma was een panelgesprek 

met vier jongeren die kwamen getuigen 
over hun geloof. Het panelgesprek werd 
geleid door Berchems fractievoorzitter 
Jan Boons. Het was fascinerend om te 
horen hoe deze jonge mannen, aanhan-
gers van dezelfde principes - allemaal 
conservatieve katholieken en overtuigd 
Vlaamsgezind - toch een totaal verschil-
lende manier hadden om hun nochtans 
zeer gelijklopende overtuiging uit te 
spreken. Het panelgesprek werd ge-
volgd door een spervuur van vragen uit 
het publiek.

Nu is gebleken dat er belangstelling 
bestaat voor dergelijke onderwerpen, 
organiseert de Berchemse afdeling van 
het Vlaams Belang op 25 september een 
themanamiddag over het humanisme.

VLAAms BeLAng Berchem
stArt reeks themAnAmiddAgen

“Wagen uitgebrand te Berchem”. Meer 
woorden maakten de kranten niet vuil aan 
de brandstichting vorige maand, ook al is 
het niet de eerste keer (in 2010: vier wa-
gens in de Vredestraat, maar onlangs nog 
brandstichtingen in Hoboken). Het feno-
meen wordt ondanks zijn omvang angst-
vallig uit de media geweerd. De reden van 
het perstaboe is eenvoudig: het patroon 
dat herkenbaar is over alle grote steden 
heen wijst ontegensprekelijk de oorzaken 
aan. Maar al te vaak vallen die oorzaken 
samen met de islamisering van een wijk, 
en uit angst om van politiek incorrecte 
berichtgeving beschuldigd te worden cen-
sureert de pers zichzelf, door bijv. er niet 
meer dan één zin over te schrijven.

De houding van de pers, kenmerkend voor 
alle overheden in dit land, werkt net der-
gelijke incidenten in de hand. Hoe kan 
dat nu? Heel eenvoudig. Die lafheid wordt 
binnen de islam geïnterpreteerd als onder-
danigheid. In onze onderdanige houding 
bevestigen we als Vlaming dat de islam 
superieur zou zijn, en erkennen we hun 
meester-status. Enkele voorbeelden. Herin-
ner u in dit verband de politie die afdroop 

toen bij de intrede van Sinterklaas een do-
zijn ‘jongeren’ eieren naar de politiecombi 
gooiden. De agenten stapten in, reden 
weg, en onze flinke districtsvoorzitter Pe-
ter Raats (SP.a) zag dat het goed was... In 
het districtshuis werden sommige folders in 
het Arabisch en het Turks vertaald, in het 
cultuurcentrum zijn zelfs permanent Arabi-
sche teksten aangebracht. De dimmi (on-
gelovige onderdaan) getuigt zijn respect 
aan de islamitische heerser.

De stadsschooltjes in Berchem serveren ’s 
middags enkel halal maaltijden, het zwem-
men gebeurt gescheiden, de zich met ple-
zier onderwerpende Vlaming offert graag 
enkele uren van het zwembad op om de 
islamitische wetten te volgen. Meer sub-
sidies dan men op kan, vloeien naar de 
‘bevoorrechte’ cultuur-VZW Moussem (ver-

strengeld met de fundamentalistische ’Jon-
geren voor Islam’) in Berchem. ‘Jongeren 
voor Islam’ mag overigens gratis en onge-
stoord vergaderen in het cultuurcentrum. In 
de Patriottenstraat is er een zeer extreme 
moskee, en het districtsbestuur vond het 
een goed idee om de autochtone buurtbe-
woners daar te trakteren.

In alles wat wij doen bevestigen wij, Vla-
mingen en de overheid in het bijzonder, 
dat de islam het goddelijke recht heeft over 
ons te heersen, en om ons grondgebied om 
te vormen tot een gebied van de islam. Eén 
van de kenmerken van een gebied in ver-
overing is het in brand steken van wagens, 
enerzijds om het gebied af te bakenen als 
waren de brandende wagens de toortsen 
aan een wachttoren, en anderzijds om de 
ongelovigen ofwel te knechten ofwel weg 
te jagen. Het is dus geen toeval dat we 
steeds aan de grenzen van Oud-Berchem 
uitgebrande wrakken aantreffen. Het is 
hoog tijd hieraan perk te stellen!

Jan Boons
Fractievoorzitter
Vlaams Belang

wAgen uitgeBrAnd te Berchem:
fAit diVers of is er meer AAn de hAnd?

Berchem



De Strangers
Stoute liekes

voor slechts10€
Recent werd door fans van De Strangers i.s.m. De Strangers de CD “De Strangers Stoute 
Liekes” op de markt gebracht. Deze CD brengt alle niet-politiekcorrecte liedjes van De 
Strangers gaande van ”Vivan de vakbond” over “Borgeri Borgerocco” tot “De ziekekas”. 
De Strangers hekelden de voorbije decennia de vaderlandse politiek met tientallen 
parodieën, leuke teksten op bekende melodieën.

Bij het Vlaams Belang kan u de nieuwe CD verkrijgen voor 10 euro per exemplaar.

Bestellen kan via overschrijving van 10 euro (+ 2,50 euro verzendingskosten) op 
rekeningnummer IBAN BE97 750937106149 - BIC AXABBE22 van Vlaams Belang 
Koepel Antwerpen, Amerikalei 98, 2000 Antwerpen met vermelding “CD De Strangers”.

Uiteraard kan u de CD ook verkrijgen via de secretariaten van het Vlaams Belang in Antwerpen:

Amerikalei 98, 2000 Antwerpen; alle weekdagen van 10 tot 17 uur
Van Maerlantstraat 14, 2060 Antwerpen; van dinsdag t.e.m. vrijdag van 10 tot 17 uur

Turnhoutsebaan 105, 2100 Deurne; op maandag, donderdag en vrijdag van 10 tot 15 uur


