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Beste Kruisemnaren,

Het Vlaams Belang is nu meer dan ooit 
nodig.

De Vlamingen stemmen overtuigend 
rechts en Vlaams en krijgen keer op 
keer een linkse en anti-Vlaamse rege-
ring. Het is duidelijk dat verandering 
enkel mogelijk is met het Vlaams Be-
lang. Alle andere partijen hebben ge-
faald.

Onze boodschap is helder en ondub-
belzinnig. Het Vlaams Belang wil onze 
cultuur, onze taal, onze manier van 
leven en onze mensen beschermen. 
We willen een toekomst bouwen waar 
Vlamingen Vlaming kunnen zijn, kun-
nen werken aan een eerlijk loon en 
met hun gezin kunnen leven in een 
veilige buurt. En Vlaming kunnen zijn 
heeft niets te maken met haat voor het 
vreemde, maar alles met liefde voor 
onze cultuur, onze mensen , ons volk.
Het is dit gezond verstand dat in 2024 
zijn intrede moet vinden. In 2024 moet 
het Vlaams Belang de grootste partij 
worden en moet de politiek en het be-
leid enkel draaien om onze mensen. 
Het heeft in dit land al veel te lang ge-
draaid om postjes en opportunisme. 

Het kan op geen enkele manier ver-
bazen dat slechts drie Vlamingen op 
tien nog vertrouwen hebben in de Vi-
valdi-regering en één op de vier onze 
partij steunt.

Samen met de volledige partij wil de 
afdeling Kruisem zich verder blijven 
inzetten voor onze mensen. Dat is ook 
meer dan nodig, want één op tien ge-
zinnen zal het moeilijk krijgen om de 
elektriciteits- en gasfactuur te betalen. 
Ook willen we dat Vlamingen die op 
de wachtlijst staan voor een sociale 
woning voorrang krijgen.

REGIONAAL

In onze gemeente is het met het ver-
trouwen in het bestuur niet beter ge-
steld. Amper 36% heeft vertrouwen 
in het CD&V-gemeentebeleid. Het be-
leid is dan ook vooral bezig met het 
verdelen van subsidies onder de gro-
te drie evenementen: Nokere Koers 
(60.000 euro), L’Equino (17.500 
euro) en de digitale versie van de ei-
erfeesten (30.000 euro), Samen goed 
voor 107.500 euro. Elk van deze eve-
nementen heeft een CD&V-gemeente-
raadslid als voorzitter… 

We zullen deze belangenvermenging 
aanpakken en staan ook steeds sterker 
om dit te doen. In Kruisem steeg ons 
ledenaantal op een jaar tijd met 22%. 

Steven De Smeytere
Afdelingsvoorzitter

Verandering enkel mogelijk 
met Vlaams Belang



Het CD&V-gemeentebestuur van Krui-
sem duwt een fusie met Oudenaarde, 
Wortegem-Petegem en Kluisbergen 
door ons aller strot. Dit tegen de zin 
van een aantal CD&V-gemeenteraads-
leden en vooral tegen de zin van de 
bevolking van Kruisem. Het mag even-
wel duidelijk zijn dat de burgemeester 
lak heeft aan de wil van de bevolking. 

Van een volksraadpleging als dusda-
nig was niet echt sprake.

Bij het referendum over de fusie had-
den heel wat inwoners immers geen 
weet van een volksraadpleging. Dit 
kan men enkel een gebrek aan respect 
voor de inwoners en een aanfluiting 
van de democratie noemen.

Als Vlaams Belang verzetten wij ons 
ten stelligste tegen de nakende fusie. 
Als overtuigde democraten willen we 
dat de bevolking hierover wordt ge-
hoord. Laat de Kruisemnaren beslis-
sen! 

Steven De Smeytere
Afdelingsvoorzitter

Vriend en vijand zal het moeten beamen: Vlaams Be-
lang Kruisem heeft vorig jaar niet stilgezeten.
 
Er waren onder meer onze valentijnsactie voor onze 
leden, de bedeling van de brochure ‘Op de bres 
voor U’, de zwerfvuilactie in Zingem, onze paasac-
tie op de markten van Kruishouten en Zingem. Ook 
kregen we het uitbaggeren van de waterlopen in de 
Nellekensstraat te Nokere voor elkaar, brachten we 
een geschenkje tot bij de mensen die in Kruisem en 
Gavere op 11 juli hun leeuwenvlag lieten wapperen, 
en bakten we pannenkoeken voor het goede doel, in 
dit geval de sterilisatie en castratie van zwerfkatten. 
We voerden actie tegen de fusieplannen, en ook aan 
de nationale actie van de partij op de markten te 
Oudenaarde en Deinze voor vzw Vlaamse huizen 
droegen we ons steentje bij. We bedeelden voedsel-
pakketten in Kruisem en schonken we een wedstrijd-
bal voor de Voetbalclub Huise-Ouwegem.

Dit alles maakte ons in 2021 dan ook tot één van de 
sterkste afdelingen van de partij. We gaan alleszins 
voort op de ingeslagen weg.

Robby Gelas
Ondervoorzitter             

Onze acties



ZET ONS 3DE EETFESTIJN 
OOK ALVAST IN UW 

AGENDA! 

ZONDAG 12 JUNI - 11U30
ZAAL DE VOLKSKRING - DORPS-

STRAAT 31 - ZIHNGEM

OMVOLKING
BOEKVOORSTELLING

MET FILIP DEWINTER
ZATERDAG 7 MEI - 19U - ZAAL DE VOLKSKRING - DORPSSTRAAT 31 - ZINGEM

Omvolking mag als begrip relatief nieuw 
klinken, het is als fenomeen zo oud als de 
straat. Het is een vorm van kolonisering 
die leidt tot etnische genocide en culturele 
zelfvernietiging. Via de massa-immigratie 
wordt onze bevolking en haar manier van 
leven langzaam maar zeker vervangen 
(Denk bijvoorbeeld maar aan de aanval 
op zwarte piet en op het kerstgebeuren)

De etnische-culturele samenstelling van 
onze bevolking is bepalend voor hoe ons 
leven en vooral van onze kinderen en klein-
kinderen er in ons land, ons dorp, onze 
wijken er zullen uitzien binnen  10, 20 , 
30 of 100 jaar. Zullen vrouwen een hoofd-
doek moeten dragen? Zal de woke-cultuur 

de geschiedenis vervangen? Zullen onze 
kinderen halal eten op school? Zullen we 
met zijn allen Arabisch spreken? Wordt 
alles van onze cultuur gecancelled? Het 
klinkt misschien overdreven, maar alles 
hangt af van de snelheid en de mate waar-
in de omvolking zich voltrekt.

De omvolking of grote vervanging vindt ie-
dere dag plaats. Politiek en media zwijgen 
het fenomeen evenwel dood. Nochtans 
moet je enkel je ogen openen om de waar-
heid te zien.

Filip Dewinter komt op zaterdag 7 mei 
naar Kruisem afgezakt om zijn nieuwe 
boek ‘Omvolking’ voor te stellen, om vra-

gen te beantwoorden en om zijn boek te 
signeren. Kom gerust eens langs voor een 
babbel met onze bestuursleden en met Fi-
lip. Tot dan!
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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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