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VLAAMS BELANG

Op Facebook, in de lokale media of 
op straat, u zult het ongetwijfeld al 
gemerkt hebben: het Vlaams Belang 
is na lange tijd weer bijzonder actief 
in Olen. Een nieuwe, enthousiaste 
ploeg staat klaar voor de Olenaar 
met een hart voor onze mensen! 
 
Vlaams Belang Olen mocht begin 
december 2020 een eerste kaarsje 
uitblazen, maar in een jaar is de af-
deling allesbehalve passief geweest. 
 
Eerst onze mensen, ook in Olen!
 
In het najaar van 2019, met de spec-
taculaire verkiezingsoverwinning 
van het Vlaams Belang van 26 mei 
2019 nog vers in het geheugen, bel-
de en bezocht ik alle Olense leden 
van de partij. Het is hoog tijd dat 
er ook in onze gemeente terug aan 
"onze mensen" wordt gedacht en 
dat de grillen van het politieke esta-
blishment ook op lokaal niveau eens 

een halt worden toegeroepen. Dus 
hoopte ik er vurig op dat er op die 
eerste vergadering genoeg enthou-
siastelingen kwamen opdagen om 
Vlaams Belang Olen, na een lange 
afwezigheid, met een nieuwe ploeg 
opnieuw in het leven te roepen.                  
 
Met volle goesting naar 2024
 
En of ze enthousiast waren! Sinds die 
eerste vergadering werkt een ploeg, 
die Olenaars van allerlei pluimage 
omvat (van juristen tot zelfstandigen 
en gepensioneerden), vol goesting 
aan een beter Olen. Ze proberen 
te helpen waar mogelijk, of het nu 
gaat om voetpaden die niet worden 
hersteld of om relancemaatregelen 
inzake de coronacrisis... 

In dit blad proberen we een beknopt 
overzicht te geven van de activiteiten 
van Vlaams Belang Olen in 2020. 
 

Maar wees gerust... tot 2024 en 
daar ver voorbij zal onze afdeling 
ten dienste staan van de Olenaar!   
 

Bart Van Opstal
Voorzitter Vlaams Belang Olen
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EEN NIEUWE START IN OLEN 



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O  Lid worden van het Vlaams Belang O  Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Al snel na de opstart van onze 
afdeling werden we gecontacteerd 
door een bewoner van Witgoor 
te Sint-Jozef-Olen. We werden 
gevraagd eens te komen kijken naar 
de verschrikkelijke staat van de 
voetpaden en het gemeentebestuur 
hierover aan te spreken. 

Na een plaatsbezoek konden we de 
bezorgdheden zeker begrijpen. De 
voetpaden in Witgoor zijn een ge-
vaar voor elke voetganger, zij het nu 
de spelende kinderen of de minder 
mobiele en oudere Olenaars die in 
de straat passeren. 

Op 6 juni 2020 gingen we nog-
maals ter plaatse, maar deze keer 
namen we "werkmateriaal" en de 

pers mee. Op ludieke wijze riep (en 
roept) Vlaams Belang Olen het ge-
meentebestuur op om eindelijk eens 
de schop in de grond te steken en de 
voetgangers in Witgoor een veilig 
voetpad te geven. 

De burgemeester deed de belofte om 
er binnen het jaar werk van te ma-
ken. Wij noteren alvast 6 juni 2021 
in onze agenda! 

 
Tim Nagels

Secretaris Vlaams Belang Olen

Vlaams Belang Olen ging met 
enkele enthousiastelingen van 
start in december 2019 en had 
toen al grootse plannen om een 
volwaardige afdelingswerking op 
poten te zetten.
 
Helaas barstte niet veel later 
de coronacrisis los, waardoor 
onze activiteiten op een laag 
pitje kwamen te staan. Achter 
de schermen werd er echter niet 
stil gezeten! Om wat financiële 
middelen te verzamelen (om de 
Olenaar te kunnen ondersteunen 
via tal van acties), werd een 
wafelverkoop georganiseerd. 

Pas na de eerste lockdown konden 
de wafels geleverd worden, maar 
desondanks was de verkoop een 

succes. Ondertussen werd de 
opbrengst al nuttig besteed: op 
Moederdag (15 augustus 2020) 
gingen medewerkers van Vlaams 
Belang Olen rond in enkele Olense 
wijken om er aan de bewoners 
een bloemetje af te geven! Ook de 
afvalophalers van IOK Afvalbeheer 
werden tijdens de week van de 
afvalophaler (23 tot 29 november 
2020) getrakteerd op een ontbijt.
 
Vlaams Belang Olen zal de 
opbrengst van activiteiten altijd 
aanwenden ten dienste van de 
Olenaar... Onze mensen komen 
immers op de eerste plaats!

 
Roger Lievens

Penningmeester Vlaams Belang Olen

De spade in de grond in Witgoor

Een start met (overwonnen) hindernissen

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Enkele van de 193 dozen 
die Vlaams Belang Olen 

verkocht in februari 2020



Vlaams Belang organiseerde 
op zondag 27 september 
2020 een uiterst succesvolle en 
coronaveilige protestrit tegen de 
anti-Vlaamse en ondemocratische 
Vivaldi-coalitie die momenteel de 
plak zwaait op federaal niveau. 
Vanaf 20 startlocaties in heel 
Vlaanderen vertrokken in totaal 
zo'n 4.500 auto's, gevuld met 
zo'n 15.000 Vlamingen, richting 
de Heizel. Daar spraken Dries 
Van Langenhove, Barbara Pas en 
Tom Van Grieken het publiek toe. 
Vlaams Belang Olen vertrok met 
een delegatie vanaf P+R Geel-
West en leidde de Kempense 
colonne naar dit historische 
protest!                        

Claxonneeractie 

Het protest hield echter niet 
op. Vlaams Belang Olen 
voerde meer actie. Op vrijdag 
2 oktober 2020 trokken zes 
vrijwilligers van onze afdeling 
naar het kruispunt Geelseweg-
Neerbuul-Oevelseweg, en naar 
de pastorie van Olen-Centrum. 
Gewapend met een spandoek dat 
voorbijgangers wou aansporen 
om te claxonneren tegen de 
Vivaldi-coalitie. Uit het lawaai 
dat volgde, werd duidelijk: deze 
regering heeft amper draagvlak 
en ook de Olenaar komt in protest.

Flyeractie: "Wat krijgt u van 
paars-groen?"

Onze afdeling blijft zich inzetten 
om de wil van de kiezer van 
26 mei 2019 te verdedigen. 
Enkele vrijwilligers hebben in 
november flyers gebust waarin 
wordt weergegeven wat de 
gemiddelde Vlaming en Olenaar 
kan verwachten van deze 
regering. Helaas is het geen 
goednieuwsflyer, maar het Vlaams 
Belang zal er alles aan doen om 
het tij te keren.                                        

Eddy Vannuffelen
Ondervoorzitter Vlaams Belang Olen

U zag het misschien op de voorpagina 
van dit blad: Vlaams Belang Olen 
had de eer om feestelijk van start te 
gaan onder het goedkeurende oog 
van onze nationale partijvoorzitter 
Tom Van Grieken.
 
Om de transitie van 'enthousiaste 
groep' naar een volwaardige 
afdeling te vieren, werden bergen 
verzet om (geheel overeenkomstig de 
toen geldende coronamaatregelen) 
op 25 september 2020 een 
lanceringsevenement te organiseren 
in zaal de Vrede. De maatregelen 
leken draconisch, doch noodzakelijk: 
een groen Covid-19 risicorapport was 
vereist, in een zaal van 300 personen 
mochten er slechts 80 aanwezig zijn, 
er moest een Crowd Management 

Plan worden opgesteld,... Maar het 
evenement werd een groot succes.                        
 
Aanwezigen konden tijdens het 
evenement genieten van inspirerende 
toespraken van Kamerlid Reccino 
Van Lommel, VBJ-voorzitter en Vlaams 
Parlementslid Filip Brusselmans en 
nationale partijvoorzitter en Kamerlid 
Tom Van Grieken. 
 
Vlaams Belang Olen wenst via deze 
weg alle deelnemers en sprekers te 
bedanken voor hun enthousiasme 
en respect voor de destijds geldende 
coronamaatregelen. 
 

Geert Van Laer
Lid Vlaams Belang Olen 

Vlaams Belang Olen wil dicht bij de 
mensen staan. Alleen op die manier 
kan er echt geluisterd worden naar 
de bekommernissen van de Olenaar. 
De Olenaar kan ons dus altijd 
bereiken via sociale media, e-mail, 
onze lokale website, maar ook 
persoonlijk.
 
Via verschillende acties trachten we 
elke Olenaar eens tegen het lijf te 
lopen en met hem 
of haar het gesprek 
aan te gaan. 
Hopelijk geven we 
hiermee het goede 
voorbeeld dat 
(lokale) politici zich 
niet enkel moeten 
"laten zien" in een 
verkiezingsjaar... 

In 2020 heeft onze afdeling:
• leeuwenvlaggen rondgebracht 

op 11 juli. 
• bloemetjes uitgedeeld met 

Moederdag.
• de afvalophalers van IOK 

Afvalbeheer getrakteerd op een 
ontbijt.

• de ouderengemeenschap in 
Olen, die bijzonder heeft 
geleden tijdens de coronacrisis, 

met de opbrengst van de 
kerstbomenverkoop een 
attentie aangeboden.
 
Wordt gegarandeerd 
vervolgd!                 

Nancy Vermeylen
Lid Vlaams Belang Olen

#nietmijnregering

Actie: 'Claxonneer: Niet mijn regering!' 
- oktober 2020 

Een start in goed gezelschap

Politiek onder onze mensen



www.vlaamsbelang.org   02 219 60 09   E facebook.com/vlbelang   w twitter.com/vlbelang   Q instagram.com/vlbelang

Registreer u als kiezer!

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer 
via vlaamsbelang.org/doemee.
Als u zich registreert, krijgt u van ons een gratis 
mondmasker opgestuurd.

U kan zich nu registreren als Vlaams Belang-kiezer 
via vlaamsbelang.org/doemee.
Als u zich registreert, krijgt u van ons een gratis 
mondmasker opgestuurd.

Tom Van Grieken
Voorzitter

Het is zover. België heeft na 500 dagen eindelijk 
een regering. En wat voor één. Een regering 
waar de meerderheid van de Vlamingen niet 
voor stemde. Met een regeerakkoord waarin 
exact hetzelfde staat als het omgekeerde van 
waar de Vlaming voor stemde. De Vlaming wou 
een Vlaamse en rechtse weg inslaan, maar de 
paarsgroene karavaan van maar liefst 7 partijen 
hobbelt rustig maar vastberaden de volledig 
andere richting uit. 

Deze 20 ministers en staatssecretarissen onder 
leiding van Alexander De Croo (Open Vld) 
hebben naast hun gezamenlijk maandelijks loon 
van 420.000 euro maar één gemeenschappelijke 
drijfveer: angst voor de kiezer. Angst voor u. Maar 
vergis u niet, want wat paarsgroen plant, is het 
slechtste nieuws voor Vlaanderen sinds oud-premier 
Guy Verhofstadt (niet toevallig ook Open Vld).

De miljardentransfers naar Wallonië worden 
gebetonneerd, de pensioenleeftijd blijft op 67 
jaar, het zogenaamde ‘niet-bindende’ Marrakesh-
immigratiepact wordt de officiële leidraad van 
deze regering van De Croo en co... En wanneer 
paarsgroen de kerncentrales sluit zal uw 
energiefactuur de pan uit swingen.

Onze boodschap is echter duidelijk: deze linkse 
en door de Franstaligen gedomineerde coalitie is 
niet onze regering. Dit is niet de regering van de 
Vlaming, en dit is zeker niet de regering van het 
Vlaams Belang. De rekening volgt gegarandeerd 
in 2024 - en als het aan ons ligt nog vroeger dan 
dat. 

Wij zullen niet opgeven en deze paarsgroene 
monstercoalitie bekampen, te land, ter zee en in 
de lucht.

EERST ONZE MENSEN


