
Kersvers seniorenforum 

Na de oprichting van Vlaams Belang Jongeren, volgde nu ook het startschot van ons 

gloednieuw seniorenbestuur: Seniorenforum Neteland. 

Stilzitten? Dat zit er bij onze oudegedienden niet in! Ze zijn meteen aan de slag gegaan om 

allerhande actviteiten te organisen. Zo was er in september een muziekevenement met 

liedjes van BOUDEWIJN & anDEre GROOTheden gebracht door Marc Pelckmans, in 

november een algemene quizavond en in december een spreekbeurt met tal van wist-je-

datjes over de geschiedenis van Duffel. 

Daarnaast organiseert Seniorenforum Neteland ook elke eerste woensdag van de maand 

een kaartnamiddag. Telkens in een ander cafeetje in Duffel. Nog steeds een beetje onder 

het motto: "steun onze lokale horeca". Iedereen welkom! 

Nieuwsgierig geworden naar wat we in 2023 allemaal van plan zijn? Neem dan zeker contact 

op! 

 

Winterbarbecue 

Alweer een geslaagde editie van onze winterbarbecue! Die ging door op zaterdag 19 

november 2022. Al voor de derde keer kon onze afdeling klinken op succesvolle 

winterbarbecue. 

Iets meer dan 150 Vlaamsgezinden waren dit jaar aanwezig en konden naast het lekkere 

eten en drinken genieten van een boeiende en inspirerende toespraak van onze nationaal 

voorzitter Tom Van Grieken. Hij nam nadien uitgebreid de tijd om met onze Duffelse 

sympathisanten een praatje te slaan en met zijn 'fans' op de foto te gaan. 

 

Een hart voor onze mensen 

Vlaams Belang organiseerde – net zoals vorig jaar – de solidariteitscampagne 'Een hart 

voor onze mensen'. In november was Duffel aan de beurt. 

Met deze actie gaat de partij op zoek naar manieren om een goed doel te steunen. Daarom 

trokken tal van lokale afdelingen – in heel Vlaanderen – naar voormalijk marktplaatsen om 

gratis soep en chocolademelk uit te delen. Bezoekers konden dan ten voordele van een 

goede doel vrijwillig een bijdrage leveren. 

Op 8 november 2022 stond onze lokale afdeling met een standje op de wekelijkse markt. De 

donaties van onze Duffelaars gingen mee naar Feestvarken vzw. Die maakt 

verjaardagspaketten voor kinderen in armoede. 

 

 



Doe mee met de Duffelse Vlaams Belang Jongeren 

Wil jij ook graag deel uitmaken van de Duffelse Vlaams Belang Jongeren-afdeling? Kom dan 

samen met ons de aftrap van onze lokale jongerenafdeling vieren. In het voorjaar 

organiseren wij een bijeenkomst met een hapje en een drankje. Hou zeker onze 

Facebookpagina Vlaams Belang Duffel in de gaten. 

 

 


