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VLAAMS BELANG

Eindelijk is die winter voorbij en richten 
we ons terug op een post-coronatijd.

Onze nieuwjaarsreceptie hebben we 
vervangen door een lentedrink op 25 
maart in Casa Charanga (20u00), 
waar we Vlaams parlementslid Sam 
van Rooy als spreker verwelkomen. 
Hopelijk mogen we ook u daar verwel-
komen. Sam van Rooy krijgt verder in 
dit blad de kans om zich al even kort 
voor te stellen. 

De vorige bijeenkomst dateert reeds 
van oktober, met interessante bijdragen 
van parlementsleden Bart Claes en 
Dries Van Langenhove over het PFOS-
schandaal. De aanwezigen kregen 
naast een technische uitleg ook een 
zicht op de werking van de parlementaire 

onderzoekscommissie en het politieke 
steekspel. Ook onze jaarmarktactie 
was een succes, waar we aanwezig 
waren met een smaakvolle stand.

Je leest het, we hebben een enthousiaste 
bestuursploeg. Extra krachten zijn 
echter steeds welkom. Als je ook wilt 
deel uitmaken van deze sympathieke 
ploeg, neem dan zeker contact met 
ons op.

Ik wens je alvast een coronavrij jaar 
zonder vrijheidsbeperkend CST-pasje 
en aanverwante pestmaatregelen. 
Hopelijk tot op onze lentebijeenkomst!

Erland Pison
Voorzitter  
Vlaams Belang Edegem
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Waarschijnlijk onder druk van de vele 
reacties en misschien ook van onze 
artikels in ons lokaal blad, heeft het 
gemeentebestuur de toepassing van de 
camera bijgeschaafd.  Nu kan je tijdens 
het weekend en ook de schoolvakanties 
opnieuw vrij doorrijden.

Vermits de ouders van de lagere 
schoolkinderen ook een toelating kunnen 
aanvragen, blijft de vraag voor wie die 
camera dan nog dient. Voor de gewone 
werkende mens die een oplossing 
zoekt om vlot zijn werk te bereiken?

Familiebezoek blijft problematisch. 
Waarom kunnen bijvoorbeeld onze 
eigen kinderen ook geen toelating 

aanvragen? Het vergt een studie om 
ons te kunnen bereiken zonder een 
boete in de brievenbus te krijgen. 
Hetzelfde geldt voor leveranciers. Dat 
is per definitie geen sluipverkeer, maar 
bestemmingsverkeer. 

Ondertussen werden we gecontacteerd 
door de initiatiefnemers voor een petitie 
tegen de ANPR - camera’s. Reeds 
duizenden tekenden de petitie. Die 
loopt dus als een trein en zonder 
wegomlegging als het ware.  De petitie 
kan je nog steeds ondertekenen via 
www.change.org/DeOpenbareWeg. 
We ondersteunen dit initiatief graag 
en houden je verder op 
de hoogte!

Wim Vervloesem
Logistiek verantwoordelijke 

Opgelet! Ook dit is alweer slechts 
een tijdelijke ‘proefopstelling’. 

Onduidelijkheid voor 
de toekomst blijft troef!

HET VERHAAL MET DE ANPR-CAMERA’S 
IN DE COLLEGEWIJK GAAT VOORT!

De talrijke aanwezigen genoten van een interessant gesprek 
met Bart Claes en Dries Van Langenhove over PFOS.

EEN TERUGBLIK OP GESLAAGDE 
GESPREKSNAMIDDAG IN OKTOBER



IN GESPREK MET
SAM VAN ROOY

"EDEGEM MAG 
NIET DEZELFDE 
WEG OPGAAN 

ALS HELE WIJKEN 
EN STADSDELEN 
IN ANTWERPEN"

Nu 25 maart verwelkomen we je graag als 
spreker op ons lentefeest, maar vertel ons 
zelf eens, wie is Sam van Rooy?

Sinds 2018 ben ik Antwerps 
gemeenteraadslid, sinds 2019 Vlaams 
Volksvertegenwoordiger en sinds 2020 
Antwerps fractieleider. Als ingenieur 
bouwkunde ben ik echter eerst enkele jaren 
aan de slag gegaan in de wegenbouw. 
Mijn eerste stappen in de politiek zette ik als 
beleidsmedewerker voor de Nederlandse 
Partij Voor de Vrijheid (PVV) van Geert 
Wilders. Vervolgens ben ik medewerker 
van de Vlaams Belang-studiedienst en 
perswoordvoerder van Vlaams Belang 
Antwerpen geworden. Ik schreef ook nog 
verschillende boeken, waaronder ook 
kinderboeken.  Meer bekend zijn mijn 
non-fictieboeken (‘Voor vrijheid dus tegen 
islamisering’, ‘De islam. Kritische essays 
over een politieke religie’, ‘Europa wankelt. 
De ontvoering van Europa door de EU’).

Door je boeken sta je uiteraard vooral 
bekend als tegenstander van de islam en 
de vervreemding van onze samenleving. 
Die vervreemding zien we ook in Edegem 
langzaam toenemen. Wordt Edegem 
overigens het zoveelste district van de 
grootstad Antwerpen? 

Onvermijdelijk trekken ook vreemdelingen 
hoe langer hoe meer ook naar de 
Antwerpse randgemeenten. Bart De Wever 
zou dit proces maar al te graag versnellen 
door met zoveel mogelijk randgemeenten 
te fuseren. Borsbeek is de eerste, maar 
in de toekomst wil hij ook fuseren met 
gemeenten als Edegem. Dit moeten we 
dus koste wat het kost voorkomen. Edegem 
mag niet dezelfde weg op gaan als hele 
wijken en stadsdelen in Antwerpen, die 
zichtbaar verarmen en vervreemden met 
grote onveiligheid tot gevolg. Dat wens 
ik geen enkele Antwerpse of Vlaamse 
gemeente toe en dus ook Edegem niet. 

"EEN STRIJD IS PAS      
 VERLOREN ALS JE  
 HEM OPGEEFT"

Denk je dat we de strijd überhaupt nog 
kunnen winnen, of zijn we stilaan een 
achterhoedegevecht aan het leveren?

Een strijd is pas verloren als je hem 
opgeeft. Het goede nieuws is dat de 
Vlamingen in steeds grotere getale in het 
verzet komen. We kunnen er nog voor 
zorgen dat Vlaanderen Vlaams en vrij 
blijft. Jullie kunen op mij rekenen voor deze 
vrijheidsstrijd, zowel binnen als buiten het 
parlement en de gemeenteraad!

Hartelijk dank voor je tijd, Sam, en we 
kijken alvast uit naar onze eerste post-
coronabijeenkomst in Casa Charanga op 
25 maart a.s.

Vidkun Deprins
Persverantwoordelijke



Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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