Het nieuws dat U niet mag
weten
22 maart
Wat we helaas niet mochten weten!
12 maart
Ingevolge censuur op het internet: De slavenhandel: een
Arabische specialiteit.
15 Februari
Het dubbelspel van de EU en de VS in Syrië
11 Februari
4 jarige “Supaman” bezig in Syrië
11 December
Vrouwen in de echte pure islam.htm
1 December
Obama is een moslim
31 oktober
150 redenen om in België niet op de socialisten te stemmen
22 oktober
EU belooft asielzoekers in brochure gouden bergen.
15 oktober
De mosliminvasie begint gelijkenis te vertonen met regelrechte
bezetting.

17 augustus
Beste medeburgers! Kijk verder dan uw neus lang is.
17 juli
Het neerhalen van het burgervliegtuig MH17 was gepland.
16 juli
De socialistische censuur, in memoriam wijlen Roger Van Houtte
15 juli
De ontwikkeling van Lybië.
11 juli
De recente realiteit over Oekraïne (zeer lang vraaggesprek met
president Poetin)
26 juni
De waarheid over Srebrenica 1.
De waarheid over Srebrenica 2. (de 3 jaar durende genocide op
Serviërs van 1992 tot ’95)
17 juni
De Barcelona-verklaringen: EU maakt geheime afspraken met
islamitische staten.
10 juni
Het woord vredesproces heeft een genocidaire intentie
9 juni
Dimitri Bontick’s fandag
17 mei

VN en EU maken grote fouten met vluchtelinge opvang
16 mei 215
Bill en Hillary Clinton verdienen 25 miljoen dollar per jaar
aan het geven van speeches en da ’s nog niks in vergelijking
met de klimaatleugenaar Al Gore.
10 mei 2015
Arabische sjeiks kopen Syrische vluchtelingenkinderen om zich
aan hen te vergrijpen.
9 mei 2015
Tekenaars van spotprenten zijn ‘extremisten’ en jihadisten
zijn ‘gematigd’
Geert Wilders en Robert Spencer ontsnappen aan moordaanslag
door moslims, maar de politriek correcte massamedia leggen de
schuld bij diegenen die de waarheid wilden delen achter
gesloten deuren!
8 mei 2015
Berlijnse schepen van onderwijs kent geen Duits.
7 mei 2015
Mensenrechtenorganisaties procederen
militaire bewaking Joodse instellingen

voor

afschaffing

Hans Jansen overleden
6 mei 2015
De éne voorwaarde waaronder de islam vreedzaam is (vertaling
hier)
5 mei 2015
Toespraak

van

Filip

De

Winter

(VB)

op

betoging

tegen

islambeurs op 2 mei-2015
Exit een wetje van Lauretje
Als Martine Tanghe monkelt is het niet ok!
4 mei 2015
25° Pegida bezet de straten van Dresden “Het is
ongelooflijk, maar door verschillende personen daar
bevestigde realiteit. Alle Maghreb-landen, vermoedelijk
ook Egypte, ontdoen zich d.m.v. de vluchtelingengolven
naar Europa van hun gevangenen en geesteszieken.”
Nation verslaat extreem links
3 mei 2015
http://media.thepostonline.nl/2015/05/03/terugkijken-marcel-va
n-dam-u-bent-een-buitengewoon-minderwaardig-mens/
Het
onverdraagzame en arrogante gelaat van fanatisme:
gecensureerd!!
Pim Fortuyn werd (in opdracht van ?) vermoord op 6 mei 2002.
De islamofiele bonobo’s waren toen hun hun sandalen aan het
verliezen. Wees getuige van een deel van de voorbereiding van
de moord.
1-mei-2015
In Frankfurt werd het veloke opgeborgen wegens
islamitische dreiging niveau XXL.
Socialisten vieren 1 mei op Cuba met een dikke Havanna.
Indoctrinatie: amper 6 % voor onafhankelijkheid is
onmogelijk resultaat.
Kafirs op TV met geweld bedreigen is normale zaak.
Saoedi-Arabië is een intolerante apartheidsstaat.
Amnesty international gedraagt zich antisemitisch.
Je verwacht het echt niet: moslims woedend.
Identitair verzet bezet moskee in Leiden.

Yezidi seksslavinnen vertellen over hun gruwelijk lot.
Feit: groot deel moslims in Nederland extreem en
gevaarlijk.
Gigantische kosten massa-immigratie taboe voor
establishment.
Jean Raspail is geen racist.
Vlaanderen betaalt 2 keer voor de Belgische factuur.
Compromis over illegale asielzoekers blijkt fop-akkoord.
Vlaanderen exporteert, België profiteert.
Hamas onderdrukt het Palestijnse volk. Vertaling hier.
Volksraadpleging is Xenofobie.
De Verenigde Staten plegen zelfmoord.
Empathie voor de vijand, leuk toch? Vertaling hier.
EU regelneven willen alles controleren. Vertaling hier.
De moslim Obama wil overal een militaire vinger in de
pap. Vertaling hier.
Fascisten in Brussel zijn Nederland aan het slopen.
Spreekbuis moslims steunt haatsjeik.
Meerderheid Oostenrijkers willen geen islam.
Nederland betaalt te veel aan Brussel.
EU asielplan vormt een bedreiging voor onze beschaving.
Nederland doet
werkgelegenheid.

aan

hocus-pocus-politiek

Linkse specialiteit: asielindustrie.
Oekraïense militairen kruisigen Russisch

inzake

sprekende

separatist en steken hem daarna in brand.
Islamitische landen helpen Nepal niet.
Islamieten vermoorden 147 christen-studenten in Kenia nà
nazistische selectie
23 april 2015
Hoogverraad: de islamofiele resolutie van Straatsburg. (tekst
zie boekenkastje)

