Welkomwinkelen en deugpunten
scoren doe je bij Albert
Heijn met een spaarkaart.
Zo gaat het nog sneller, want in deze warmste maand moeten we
vooral voor heel de wereld zorgen. Vooral niet vergeten
telkens “Het spijt ons” te zeggen! Strakst ook bij Delhaize?

https://c.mewe.com/api/v2/proxy/video/shared/5df78262f6d0dc538
ee114aa/720p/getfvid_75905525_407546630138880_6167342738927278
265_n.mp4?_dummy=1

Laten jullie onze kinderen,
ons volk, verder in de steek?
Filmpjes gemaakt in november 2019 te Gorinchem onderaan !!

Het zal je kind maar wezen dat door allochtonen wordt
opgejaagd, ingesloten en in de vernieling geslagen en getrapt.
Terreur in onze scholen in onze straten, en de overheid en

justitie doen niets. Hun prioriteit ligt in het monddood maken
van diegenen die dit aanklagen en daadkrachtige actie eisen.
Beelden van deze maand uit Gorinchem ook bekend als Gorkum in
Nederland, een gemeente met ca 39000 inwoners, waar het leven
ooit vredig en het geluk heel gewoon was. De immigratie en de
kinderrijke gezinnen daaruit voortgesproten hebben daar
definitief een einde aan gemaakt.

klasfoto in Gorinchem ca 1960-1965, toen geluk nog heel gewoon
was

Geen redenen om nog melige kampvuur- en welkomstliedjes te
gaan zingen over de multicul en de superdiversiteit. Als je de
oorspronkelijke Gorkummers nu zou vragen: “Willen jullie
minder of meer Marokkanen?”, wat zou dan daarop het antwoord
zijn. Helaas is het te laat om de laatste Nederlanders te
redden als niemand voor echte verandering durft stemmen.
Voorlopig zijn de terroristen nog zo dom om hun eigen daden te

filmen en op het internet te zetten. Maar dat zal na een
tijdje wel verminderen na de derde steen waaraan ze zich
stoten. Het zal dan bij de politie en justitie klinken dat er
veel minder gevallen van agressie zijn, en veel minder
aangiftes. En zo zijn de statistieken weer in orde.

Wie wilt er nog een les van Bart Somers?

Welk bedreigd en geslagen kind wilt en durft straks nog een
aangifte te doen wanneer de dader snel weer vrij rondlopen en
het met de daders terug geconfronteerd wordt, er terug mee op

de schoolbanken moet?
Oh, iedereen ziet en hoort het toch ook bij ons? De
concentratiescholen geven de toekomst weer, en die is niet
rooskleurig, tolerant, verbindend zoals de opportunistische
deugdmens Bart Somers bij ons doet uitschijnen.

En wat nu?

Iedereen weet toch wat er gaat gebeuren wanneer ‘zij’ het voor
’t zeggen hebben dank zij zulke collaborateurs, onze
democratie en hun sharia? Laten jullie dit verder gebeuren of
gaan jullie daar wat aan doen in het stemhokje, als je durft?
Bange mensen gaan ook dood, en nog het eerst van allemaal.

Aan
een
remedie
tegen
parasieten
hebben
wij
dringend nood, anders sterft
ons volk een vreselijke dood.
Vraagt u zich eens af of bvb Voorpost-stewards ook zouden
kunnen rekenen op zulk een riante subsidie, om het even welke
subsidie, na het lezen van het onderstaande artikel en
subsidiebesluit ?

aan een remedie tegen parasieten hebben wij dringend nood
anders sterft ons volk een vreselijke dood.
Parasiteren op het Vlaamse volk zou strafbaar moeten zijn.
Waar kan er bespaard worden?

Sven Gatz (VLD), Pascal Smet (SPa-), en Elke Van Den
Brandt(Groen) ondertekenden het subsidiebesluit voor het
toekennen van 170.000€ aan het project ‘Roma-stewards’ van de
vzw Foyer in St Jans Molenbeek’. Wat zouden die Roma-stewards
dan zoal moeten presteren in Brussel? Een woonwagenbetoging
aan het Koninklijk paleis of de Wetstraat in goede banen
leiden (of voorkomen ) ? Een subsidie die wij Vlamingen
uiteindelijk zullen betalen omdat het armlastige Brussel geen
geld heeft en omdat de financiering van Brussel vooral via
transfers verloopt.

De organisatie houdt zich op het lokale, regionale en
internationale vlak bezig met diversiteit, interculturaliteit
en sociale cohesie. Als je dan even surft naar de website van
De Foyer merk je al snel dat dit weg-met-ons-clubje dat zwaar
op vele subsidies rus en kan bogen, geleid wordt door ene
pater Dominicaan Johan Leman, de voormalige directeur van het
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
CGKR (nu UNIA) , destijds ook het Centrum Leman genoemd.

Hij bezit naast dit voorzitterschap ook over een leerstoel aan
de KUL waar hij ongestoord de geesten van onze kinderen mag
vergiftigen
met
zijn
desastreuze
immigratie
en
mensenrechtenvisie. Hij is een van de zwaar wegende lobbyisten
in politieke kringen, zowel bij links als in CD&V -kringen (
hij is als pater daarvoor goed geplaatst). Zijn hete adem
baast voortdurend ook tot in de nek van de NVA-ers en ook die
van Theo Francken)
(zie http://www.foyer.be/… waar u ook alles over de Foyer en
haar subsidieslurpers en zelfbedieners kunt lezen ( als uw
maag daartegen bestand is
)

De goedmenselijke acties en het streven van pater Leman naar
steeds meer immigratie hebben al duidelijk tot veel
slachtoffers geleid. Zijn goedmenselijkheid is niet aan ons
besteed, in tegendeel. Wij blanken zijn altijd racisten tenzij
we denken en doen zoals hij. ( Wat een fascist dus hé? )
Maar zoals al bij de laatste aanvaring met de partij VLD,
weten we dat Sven Gatz vooral vaart voor eigen rekening. Een
politicus dus die nooit uw stem mag krijgen, wat ook uw
politieke voorkeur mag wezen. (Dat geldt natuurlijk ook voor
de andere ondertekenaars en bedenkers )

Roma-stewards krijgen 170.000 euro van Pascal Smet from
Thierry Debels

Oorlog

maakt

loyauteit

zichtbaar
Het was jullie al bekend, behalve de superdiverse wegkijkers,
dat elk buitenlands conflict ook in ons land staarten krijgt,
en dat die verder in ons land, in Europa, uitgevochten worden.
Neem dat tussen Palestijnen/moslims en Israël/Joden, dat
tussen de Turken en de Koerden, dat tussen verschillende
negerstammen uit Afrika, dat tussen moslims en katholieken en
ongelovigen, alle dagen haast kun je daarvan getuige zijn.
Vooral in Brussel, de multiculturele magneet, waar dit
dagelijks door de betogingen duidelijk is.

Sommige conflicten zijn sluimerend. De
uitingen daarvan bij ons merkbaar. Vele zijn echter voelbaar
van
enkele steekvlammen met stenen, messen, machetes, pistolen en
granaten, tot aanslagen en explosies.

Maar we mogen ons niet vergissen in de
relatieve rust van vandaag, in de sussende woorden van
politici, die
ons bezweren dat we daarmee maar moeten leren leven.

De denker echter weet dat immigratie voor verschillende
broeinesten van conflicten in ons land en Europa hebben
gezorgd. Het bewijs dat een multiculturele multidiverse
maatschappij onmogelijk is. Dat enkel cohesie en homogeniteit
de beste garantie bieden op een vreedzame, verantwoordelijke
en solidaire maatschappij.

Nu, op dit eigenste ogenblik, laait er een belangrijk conflict

op. De escalerende seismische trillingen daarvan kondigen een
majeure vulkaanuitbarsting aan: het conflict tussen
Griekenland, Turkije en Cyprus.

Dit conflict vindt ook haar oorsprong in de economische en
monetaire problemen die Turkije vandaag kent. Het Turkse pond
is dramatisch in waarde verminderd. Iets moet de Turken
verenigen, en dat is zoals zo vaak in de geschiedenis :
oorlog.

Drie NAVO-landen waarvan er een,
Turkije, imperialistische ambities heeft. Die waren nooit
uitgedoofd,
en waren al zichtbaar hoorbaar en voelbaar via de Turkse
diaspora die
altijd bipatride ( met dubbele nationaliteit) in overgrote
meerderheid loyaal blijft aan hun echte vaderland Turkije, hun
leiders en hun godsdienst.

Turkije stuurt aan op een oorlog met Cyprus

Dit nieuws kwam nergens op de buis, de radio of in de krant.
Men vreesde terecht dat dit de zondag nog zwarter zou maken,
zeker voor de EUSSR . Dingen verzwijgen is ook censuur.
https://nl.express.live/turkije-stuurt-aan-op-een-oorlog-met-c
yprus/
En de Turkse leiders hebben die Turks-nationalistische,
imperialistische droom gevoed, de banden met hun diaspora
altijd gevoed, gekoesterd en gebruikt, terwijl Europa werd
ontvoerd om verkracht te worden. Een voorgeschreven
islamitisch gebruik dat in de koran staat, zo kunt u zelf de
professor in onderstaande video horen zeggen.

Het zijn Erdogan en Co, de brandstichters van vandaag die
riepen: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels zijn onze
helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze
soldaten… Er bestaat geen gematigde of niet-gematigde islam.
Islam is islam en dat is het.” ( Minareler Süngü Kubbeler
Miğfer Camiler Kışlamız )

Later liet hij een klein meisje de uit een gedicht afkomstige
zinnen nog eens voordragen voor het parlement. Hij hielp haar
zelfs verder toen ze even haperde. Haar kledij en haar kreet
op ’t einde vertellen de rest.

Van Erdogan is ook de uitspraak: ” Je bent ofwel moslim ofwel
seculier. Ze zijn als de polen van een magneet, ze stoten
elkaar af en kunnen niet samenwerken. Democratie is niet ons
doel maar slechts een middel om ons doel te bereiken. “

Hoe loyaal de Turken zijn aan Turkije moet u maar eens nagaan
bij een bezoek van Erdogan aan belgië of Duitsland. Hij krijgt
complete voetbalstadia vol en weet zijn aanhangers volledig te
begeesteren op het hysterische af.

Of bij bruiloften, voetbalwedstrijden, in verband met de
Armeense genocide, hun ijver in het oprichten van nieuwe
moskeeën, het samen klitten in en het opeisen van wijken, het
bij alle gelegenheden zwaaien met de rode vlag en het
cultiveren van het Turks als taal boven die van het gastland.

Met vele miljoenen zijn ze hier ondertussen, de loyale Turken,
waarvan er velen nog steeds in Turkije hun legerdienst gaan
vervullen, of dat regime steunen door het betalen van een
afkoopsom. Sommigen ook al opgeleid in ons land bij leger of
politie. Erdogan weet dat velen hier klaar zullen staan ter
mobilisatie. Hij weet dat hun aanwezigheid hier Turkije een
gigantisch voordeel biedt, hun leger eigenlijk al binnen onze
muren sluimerend gekazerneerd is. En als het voor hen hier
fout zou lopen hebben ze nog hun vaderland om naartoe te
vluchten.

Terwijl onze kinderen hier op school leren om na een klap in
hun gezicht hun andere wang te tonen, dat het verfoeilijk is
om van je eigen volk eerst te houden, worden kinderen in
Turkije al vanop jonge leeftijd onderwezen met militarisme,
oorlogspropaganda en islamisme.

Met ontelbaren zijn ze die eigendommen
of zaken bezitten in hun echte vaderland, maar hier leven van
steun
en wonen in sociale woningen. Ook de verarming en bedriegen
van ons
land lijken een wijdverbreide strategie te zijn geworden. Voor
de
openlijk draaiende camera’s zal men ze nooit op een uitspraak
kunnen
betrappen die hen zou ontmaskeren.

Oorlog maakt loyauteit zeer zichtbaar.

Ik weet alvast welke kant zij zullen

kiezen wanneer de oorlog echt uitbarst.

Vooraleer iemand weer moord en brand
schreeuwt omtrent de inhoud van dit artikel, wil ik
benadrukken dat
ik weet dat er gelukkig ook mensen van Turkse oorsprong zijn
die
resoluut onze kant zouden kiezen, die hebben gebroken met
Turkije, en
dus volkomen geïntegreerd zijn en tot de onzen behoren, zoals
Zuhal
Demir bvb.

Bedenk dat het verschillende partijen
onlangs nog is overkomen dat ze elementen van buitenlandse
oorsprong
uit hun partij,

ja

zelfs

van

de

kieslijsten

moesten

verwijderen. Neem
Kalican, leden van de Grijze Wolven enz… Er zijn dus wel
degelijk
‘goede ex-Turken’ die een aanwinst zijn, maar zij vormen wel
degelijk
een minderheid.

En dan heb ik het hier nu alleen nog maar over de Turken
gehad. ..

Marrakesh: het bewijs van de
totale onbekwaamheid van onze
politieke elite
Wat daarnaast ook duidelijk is, is het feit dat niemand van de
verdedigers van dit Europese zelfmoordpact, opgesteld in het
Engels
zonder anderstalige vertaling, de tekst ook maar heeft
doorgelezen, laat
staan bestudeerd en/of
lichtgewichten als

begrepen.

Daarmee

bedoel

ik

de onuitstaanbare Verherstraeten en tutti quanti. Het zijn dus
allemaal
uit-de-beklullers van het ergste soort. Mochten ze wel
degelijk de ware
impact van dit pact kennen, dan zijn het misdadige sujetten,
pathologische leugenaars, politieke maffiosi. Maar ik hou het
voorlopig
eerder bij het eerste.

De “kalfo’s” en de (De)Walen integendeel, weten mijns inziens
al
ietwat beter wat de juiste impact van dit migratiepact kan en
zal zijn.
Dat zijn dan ook de echte misdadige globalisten, vergeleken
met
politieke onbenullen als Verherstraeten en het blijvend
rancuneuze
manneke Peeters, dat nog even een gefrustreerde Antwerpse vete
met BDW
te vereffenen heeft. Zo kennen we dit obstructieve heerschap
al langer.
Tegendraads, gewoon om tegendraads te zijn. Een ordinaire

pestkop in
maatpak. En links georiënteerd. Om van de socialistische
brulboeien met
hun demagogisch nietszeggend gelul nog maar te zwijgen. Die
hebben het
nog altijd niet begrepen dat hun tijd voorbij is,

De hele discussie in het Belgische circus van de laatste dagen
heeft
bovendien aangetoond dat de inhoud van dit migratiepact op
zich bijlange
niet het voorwerp was van al dat gezever, maar dat het
integendeel
louter ging om politieke afrekeningen (Peeters e.a.) in de
aanloop naar
de volgende verkiezingen, waarbij ook nog eens duidelijk werd
en wordt
hoezeer het Belgische establishment gekant is tegen elke
Vlaamse parij
die ook maar een klein beetje een dito reflex vertoont.
Het was opvallend hoe al die ter verdediging van dit pact
roepende
toeters eensgezind tegen de NV-A fulmineerden, zonder ook maar
één keer
bepaalde passages uit dit pact te bespreken of te weerleggen.
Grote
woorden als racisten en het is ‘honteux’, prestigeverlies etc,
dat wel,
maar nooit iets over datgene waarover de discussie wel had
moeten gaan,
nl. de inhoud van dit verraderlijke pact en zijn
onherroepelijke zware
gevolgen voor ons continent als bakermat van de beschaving.
Dat de VN-globalisten al die tekenende onnozelaars daarvoor
nog eens
naar Marrakesh doet gaan, kan tellen als blijk van dhimmitude.

De verzamelde globalisten (Soros e.a. maffiosi) hebben hun
slag dus
thuis gehaald. De staatsburger wordt vervangen door de
wereldburger, die
het recht krijgt om te migreren naar waar hij wil. Migratie
wordt een
mensenrecht, onderhoud in den vreemde ook, geen staatsgrenzen
meer, en
alle media die zich kritisch uit laten over migratie, mogen
niet meer
betoelaagd worden, want racistisch, xenofoob etc., allemaal
haatmisdrijven die nu al strafrechtelijk kunnen vervolgd
worden. Die nu
tegen migratie is, en dat uit, wordt straks de crimineel.
Illegalen
worden legaal. De genocide op het blanke ras kan dan in
ijltempo verder
gezet worden. Dit is heel kort geschetst de bedoeling van de
smerige
VN-bende, die alles stilletjes en sluw heeft bedisseld in NewYork, met
de bedoeling dit pact er geruisloos door te sluizen.

Ook stoere teo, en Jambon, zagen er geen Vlaamse graten in.
Op 19 september 2016, zo lees ik, geeft onze staatssecretaris
voor Asiel
en Migratie, Theo Francken, in het halfrond van de Verenigde
Naties een
speech waarin hij zich achter het protocol en zijn inhoud
schaart.
Applaus op alle banken.Er is er maar één geweest die het van
in het
begin heeft doorzien, ere wie ere toekomt, president Trump.
Eind 2017.
Men kan van Trump veel beweren, maar niet dat hij zit te
dutten op zijn

presidentiële stoel. Die had deze rotzooi meteen door.

Zelfs op dat moment vindt niemand in Europa, ook niet bij de
rechtse
partijen, dat die tekst toch maar best eens nader moest
bekeken worden
en wat de gevolgen konden zijn voor de eigen nationale
migratiepolitiek.
Ook van bijvoorbeeld het Vlaams Belang op dat moment geen
nieuws, evenmin als van de N-VA. Uiteraard, zou ik zeggen.

Nochtans, lees ik nu eveneens, waren Francken, Jan Jambon en
Didier
Reynders op 2 mei van
vertegenwoordigers van

dit

jaar

in

Marrakesh

als

de Belgische regering op een top over immigratie waaraan een
zestigtal
Europese en Afrikaanse landen deelnamen. Als conclusie van de
top werd
een Politieke Verklaring van Marrakesh goedgekeurd, als
onderdeel van
het Rabat-proces, de zogenaamde dialoog over migratie en
ontwikkeling.
Niemand in Vlaanderen heeft daar iets over gelezen in de
krant, noch
gezien op televisie of gehoord op de radio. Theo Francken, die
normaal
sneller tweet dan zijn schaduw, zweeg deze keer in alle talen.
Zou hij
toen de moeite genomen hebben om de teksten grondig te
bestuderen? Ze
waren immers niet bindend, er was dus geen enkel risico. Een
beetje de
grote jan uithangen, wat show verkopen en applaus op alle
banken, wat

wil een politiek lichtgewicht als Francken nog meer.

Ook rechts is dus bijna twee jaar op zijn luie kont blijven
zitten.
De eersten die het pact blijkbaar goed hebben gelezen, waren
Hendrik
Vuye en Veerle Wouters, die in mei van dit jaar als eersten
aan de
alarmbel trokken en vragen begonnen te stellen. Twee
parlementsleden
zonder partijstructuur en zonder studiedienst, die eindelijk
lezen wat
er staat, het geeft te denken. Op 22 mei wordt VB-voorzitter
Tom Van
Grieken wakker en kopieert het Vuye-artikel bijna letterlijk
in
Doorbraak.
stilte/)

(https://doorbraak.be/akkoord-van-marrakesh-

Dat de hoofdverantwoordelijkheid
zonneklaar,

bij

de

NV-A

ligt,

is

maar dat het VB ook maar laattijdig in actie is geschoten, is
eveneens
een feit. Alle twee hebben ze één punt gemeen: het zijn vijgen
na Pasen ,
en men had de kat de bel moeten aanbinden tussen 2015 en 2017,
toen ze
in New-York aan het bedisselen waren en Trump zich al vlug
terug trok,
en niet einde 2018.
Nalatige (of bewust zwijgende) media en een luie rechterzijde,
zo kan men het samenvatten.

Het pact is een verkapte guillotine, stilzwijgend ingevoerd

door de
globalisten. De nieuwe wereldorde wordt verder voorbereid. Dat
is het
grote achterliggende plan. Complottheorie? In de tweede video
staat het
zwart op wit op het betrokken document: REPLACEMENT.

Enkele interessante videos ter zake:

https://fenixx.org/2018/12/04/farage-de-vn-overeenkomst-is-bed
oeld-om-alle-kritiek-op-immigratie-te-verbieden/
https://youtu.be/LVXlwq0pO4A
https://fenixx.org/2018/12/04/soros-ik-kan-en-wil-geen-rekenin
g-houden-met-de-sociale-gevolgen-van-mijn-werk-opvattingenvan-een-roofdier/

h/t Geronimo

addendum:

https://www.youtube.com/watch?v=5WRszRZBfYw&t=40s

https://www.youtube.com/watch?v=ydPZRoLzu-E

Stasi-toestanden
Voor de tweede keer in een paar dagen tijd werden posts op
mijn Facebooktijdslijn ‘Antoine Griffon’ verwijderd samen met
een bijhorende filmpje dat jongeren toont die in rubberbootjes
onderweg zijn om Europa te komen bezetten. Er aan gekoppeld
een Facebook-ban van 30 dagen.
Ik wordt duidelijk anoniem gevolgd, gepest, systematisch
gescreend en geïntimideerd.
Wist ik maar welke ratten er zich onder ons bevinden.
Daarom plaatste ik het betreffende stuk en de video in de
website van Nageltjes en de persoonlijke blog , en vinden via
andere Facebook de links er naartoe op zijn status , maar ook
op de hunne.
Het betreffende filmpje werd geüpload naar Youtube, om het
mogelijk te maken voor anderen om het te linken, het vandaar
te downloaden en te verspreiden.
Antoine Griffon besloot om meer actief te zijn op het sociale
medium VK, dat niet door de Europese gangsters wordt
gecontroleerd want opereren vanuit Rusland. VK kent nog niet
alle toeters en bellen die Facebook heeft, maar dat is een
kwestie van tijd.
Ja, extreme Stasi-toestanden nopen om extremere en moeilijkere
wegen. Het alternatief zou zijn dat we zouden opgeven.
Het is duidelijk, er is een oorlog aan de gang, en die is
tegen ons gericht. En we weten wie de Stasi zijn die ooit op
het schavot zullen staan, en in de genocidegeschiedenis die
wij nu zien vorm krijgen.

Verdedig uw land en uw leven ! Ze zijn enig !

Gevechtstraining
‘getraumatiseerde’
oorlogsvluchtelingen.

voor

23 augustus 2016
Kijk naar het korte filmpje en lees, en denk eens na door wie
wij en de Duitsers, Zweden enzovoort worden geregeerd en
geleid, wie de oorlog voorbereid, wie de terreur heeft
geïmporteerd, en er mordicus mee doorgaat?

Getraumatiseerde oorlogsvluchtelingen krijgen een paintballtherapie. De terroristen van morgen trainen zich verder op
kosten van de Duitse belastingbetalers. Welke hersenloze
collaborateurs bedenken zulke uitstapjes?Doen onze jonge
mannen en kinderen ook al aan oorlogstraining? Gratis?
Zij, de islamitische invasieven, hebben een doel, en dat zijn
wij.
Zij hebben een toekomst, en die zal zonder ons zijn.
Zo staat het in het boek van hun denkbeeldige vriend, zo wordt
het elke vrijdag gepredikt.
Geen enkele moslim zal ooit één enkele zin, laat staan een
vers, uit de koran afzweren.
En de demografische ontwikkelingen via geboorten en massaimmigratie zullen, spoediger dan door de onverschilligen en
goedmenschen voor mogelijk werd gehouden, leiden tot het einde
van ONZE beschaving, welvaart, welzijn en cultuur. Multicul
dus, maar zonder ons.
‼️
#Germany: Traumatized war #refugees during paintball
therapy.
Wow!
Paid
by
the
taxpayer.
pic.twitter.com/A1VKuLwN33
— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 23 augustus 2016

Maar als u denkt dat dit een uitzondering is, kan ik zeggen
dat het nog erger is.
In Zweden kunnen vluchtelingen sluipschutter-training krijgen
op kosten van de belastingbetaler als onderdeel van hun
integratieprogramma. En daar maken de moslim immigranten dan
ook gretig gebruik van.
We mogen ons gerust voorstellen dat ook wij dit soort hobby’s
van de toekomstige terroristen, onze vijanden, betalen.
En wij, kunnen wij al met wapens omgaan? Trainen wij al in een
vechtsportclub?

Sweden: State-funded Muslim
“Sniper” Training
JANUARY 15, 2016 BY TNO STAFF— IN EUROPE · 153 COMMENTS
The Swedish state is funding a “sniper” training course for
recently-arrived Third World “refugees” as part of their
“integration program”—despite the
terrorist attacks across Europe.

ever-growing

refugee-

The almost unbelievable plunge into insanity—started two years
ago already—was reported—in a positive pro-refugee light—by
the Allehanda newspaper in Sweden, under the title “Fired up
for Sniping,” (Laddade för prickskytte, literally “Charged up
for Sniping”) and shows a large number of Third Worlders being
taught how to target shoot with “sniper” target rifles on a
formal shooting ground in Sollefteå, central Sweden.

The Allehanda informs its readers that the “sniping course”
began on a “small scale in the Fall,” but then for reasons
which are obvious, but which the Swedish newspaper ignores,
“interest exploded” among the nonwhite invaders to take the
course.
When the Allehanda visited the shooting range, “more than 50
immigrant youths were on the course,” honing their shooting
skills.
Even more incredibly, the sniping course is being paid for by
Sweden’s state-funded Migration Agency as an “integration”
program into Swedish society.
“Young people from all over the world—Syria, Afghanistan,
Africa, [and] South America” are taking sniping lessons,

theAllehanda said, and some of them are “interested and very
talented,” the paper quoted course supervisor Birgit Höglin as
saying.
The program is offered as part of the language course at the
local upper secondary school, Höglin said, saying that the
benefits of the program are “much more” than just teaching the
invaders how to use sniping rifles.
“Here they talk Swedish in other social contexts, meet new
people, and hang out. It is especially good for their
vocabulary,” Höglin said.
It seems of no concern to these liberals that every single
terrorist attack on Europe in 2015 was carried out by
“refugees.”
State-funded sniper training for “young immigrants” seems so
out of place that such an undertaking is firmly in the realm
of the insane, and would, if not actually happening, be the
subject of some bizarre joke. Unfortunately, it is not.

http://newobserveronline.com/sweden-state-funded-muslim-sniper
-training/

Jodenhaat tegen Israël
Jodenhaat en haat tegenover Israël (zie KOBO en zijn talrijke
volgelingen, om van Aboe JahJah nog maar te zwijgen) lijkt bij
mohammedanen eerder een uitlaatklep voor overtuigde,
ingebakken haat tegenover anderen. Waar hebben de Israëlhaters
eigenlijk een probleem mee? Of wil geen enkele mohammedaan een
palestijn in zijn tuin?

Bij de focus op één groep werkt deze uitlaatklep altijd beter.
Raar dat men zich nooit de vraag stelt waar die ingebakken
haat en frustratie dan wel vandaan komt. Ze was er immers ook
al lang vóór Israël bestond. Daar lijken inderdaad nogal wat
realistische antwoorden op te zijn.
De islamitische ideologie en haar doctrine is extreem
haatdragend tegenover Joden. De profeet van Allah haatte de
Joden omdat ze hem geen gelijk wilden geven. Dat blijkt uit
117 verzen in de koran. Bij wijze van voorbeeld: Koran
hoofdstuk 4 vers 56: “Gewis, zij die ongelovig zijn aan onze
tekenen, die zullen Wij braden in een vuur. Telkens wanneer
hun huid gebakken is verwisselen Wij die met ander huiden
opdat zij de bestraffing zouden smaken. Allah is waarlijk
geweldig en wijs.” aangevuld met het detail van hoofdstuk 58
vers 14: “De Joden zullen de bestraffing van het vuur
krijgen.”
Hierbij moet opgemerkt worden dat de hoofdstukken van de koran
met opzet niet chronologisch gerangschikt zijn maar volgens
lengte!

Bij politiek correcten is het duidelijk een gevolg van
politieke indoctrinatie die stelt dat “een links profiel”
absoluut niet kan zonder een éénzijdig pro-palestijns
standpunt. “Intellectueel links ” dat zichzelf al lang heeft
verraden toen ze begon met het genereren van bekrompen
eenzijdige standpunten – een flagrante tegenstelling tegenover
de grote openheid en het intellectualisme waar zij vandaag nog
steeds beweert voor te staan.
En met de verzekering dat jodenhaat absoluut niet te
definiëren is als racisme – zeker niet als het onder de
paraplu van een artificieel antizionisme kan worden
ondergebracht- is de indoctrinatie mooi afgewerkt. Zeker als
men het nog eens kan verkopen als “gegrond”.
Politiek correcte mensen die zich “links” durven noemen moeten
immers ook weg kunnen met hun ingebakken menselijk racisme en
doen dat op die manier al jaren ongestraft… Zij vinden in hun
gemeenschappelijke haat per evidentie een grote bondgenoot bij
die mohammedanen die die haat ook niet onder stoelen of banken
steken. Die worden dan op een voetstuk geplaatst en krijgen
een forum bij de pers. Beiden komen er vandaag nog steeds mee
weg.
Dat is ook allemaal niet te verwonderen, als je als
establishment een aantal decennia de ruimte hebt gekregen en
er op die manier in kunt slagen om uw volgelingen te
overtuigen dat de beschuldiging van racisme perfect selectief
kan toegepast worden. Quod non, uiteraard.
In plaats van een open geest en gezond verstand te handhaven
is “links” vandaag verworden tot een clubje blinden en armen
van geest, en is zij al lang niet meer het links waar
weldenkend en sociaal mens sympathie voor zou kunnen
koesteren.
h/t Bert Vanderstichelen en Marc Leys

Magalie Alpaerts nog steeds
verwond en geterroriseerd (2)
Ik sta voor 100 % achter Magalie Alpaerts en hoop dat de
krijsende moslimfeeksen streng veroordeeld zullen worden voor
laster en eerroof. Crowd-funding ten gunste van Magalie vind
ik een prachtig burgerinitiatief waar ik zal toe bijdragen.

En ik begrijp ook de verontwaardiging van A. Griffon en
sommige Nageltjes-lezers over het ontstaan van de situatie
waarin Magalie Alpaerts nog altijd weerloos is tegen
islamitische smeerlapperij. De objectiviteit dwingt mij echter
te erkennen dat Magalie door een rechter in eerste aanleg een
eerste keer buiten vervolging werd gesteld. Hetzelfde gebeurde
nadien nog eens in een kamer van inbeschuldigingstelling door
drie rechters. Het is dus voorlopig althans onfair en dus
onbillijk eender welke rechter in deze zaak van partijdigheid

te beschuldigen.
Ook de parketmagistraten van het openbaar ministerie valt in
deze zaak tot nu toe weinig of niets te verwijten. Want, voor
zover ik weet, vroegen en verkregen zij tot tweemaal toe de
buitenvervolgingstelling van Magalie A.
Maar …
Het enige schandalige in deze zaak is tot nu toe de tergende
traagheid waarmee een manifest lasterlijke klacht behandeld
werd. In deze zijn de parketten van het ministerie van
justitie misschien wel schuldig aan het nodeloos en lang
gerekt lijden van het slachtoffer, in dit geval Magalie. Het
openbaar ministerie en haar parketten werken weliswaar nauw
samen met de rechterlijke macht maar maken er geen deel van
uit. Het zijn daar allemaal ambtenaren die vallen onder de
bevoegdheid van de minister van justitie en zijn dus
afhankelijk van de uitvoerende macht (regering) en maken geen
deel uit van de rechterlijke macht. Als U wil is hun
taakomschrijving het best geformuleerd door te stellen dat
alle parketmagistraten gewoon advocaat van ‘het volk’ zijn, en
niet meer dan dat.
Ik schrijf

‘misschien schuldig’ omdat we de details in deze

zaak niet kennen en we niet mogen vergeten dat het hier een
door moslima’s geformuleerde klacht betrof, en geen door
daartoe bevoegde overheden -zoals politie en het parket van
een procureur des konings- vastgestelde feiten. Wie weet welke
onvoorstelbare sharia-achtige en leugenachtige malversaties de
moslimfeeksen uit puur fanatisme hebben bekokstoofd of laten
bekokstoven door hun moslim-advocaat. Wij weten dat niet.
De enige die dat wel zou moeten weten is de advocate van
Magalie Alpaerts zelf. Maar zij sprak voor haar beurt door te
verklaren dat het openbaar ministerie geen vervolging zou
instellen wegens laster en eerroof ten nadele van haar
cliënte. Over de motieven van deze dame tasten wij ook in het

duister want het is duidelijk dat laster en eerroof een
klachtmisdrijf is (wat niet het geval is voor pedofilie of
ongeoorloofde sexuele handelingen met minderjarigen) en
volgens een zeer logische traditie alleen maar vervolgd wordt
door het parket van de procureur des konings als het
slachtoffer klacht neerlegt. Magalie dus. En dit kan niet
gebeuren alvorens in de vooràfgaande zaak van de lasterlijke
aangifte met klacht en burgerlijke partijstelling door de
moslima’s alle rechtsmiddelen uitgeput zijn, zowel de gewone
als de buitengewone. En met dit laatste wordt een voorziening
in cassatie bedoeld.
Er zijn dus ingevolge het fanatieke gedrag van de
moslimfeeksen en hun moslimadvocaat nog altijd twee
voorwaarden niet vervuld die het O.M moet toelaten de
betrokken moslima’s te vervolgen want zij gingen niet alleen
in beroep tegen de buitenvervolgingstelling, ze voorzagen zich
na bevestiging nu ook in cassatie wat spotgoedkoop is in
strafzaken omdat zelfs een psychopaat met een tulband zo een
voorziening kan neerleggen op de griffie. Tot dat het hof van
cassatie de voorziening tegen een beslissing van een kamer van
inbeschuldigingstelling definitief heeft afgewezen als
ongegrond, blijft dit voorlopig zo en gaat de lijdensweg van
Magalie verder. Tengevolge van het gedrag van lasterende
moslima’s en hùn advocaat en niet van dat van de rechters.
Normaal gezien bestaat er weinig kans dat het tot een
verbreking komt, omdat Cassatie zich alleen mag uitspreken
over de toepassing van het recht en niet over de feiten. In
het slechtste geval gaat de zaak nog een keer naar een andere
kamer van inbeschuldigingstelling die er zich wel voor zal
hoeden nog eens dezelfde vormfout te maken als die er ooit al
geweest zou zijn, wat ik in deze zaak sterk durf te
betwijfelen, juist omdat de afhandeling ervan zo tergend traag
verliep.
Dit alles wil natuurlijk niet zeggen dat alles koek en ei zou
zijn in justitie. Het tegendeel is waar! Justitie is in het

land.be niet alleen een regelrechte ramp maar een
onvoorstelbaar groot schandaal. De rechtsstaat werd decennia
geleden deskundig ontmanteld en bestaat vandaag in feite niet
meer. De hoofdzakelijke om niet te zeggen uitsluitende reden
hievoor is cultus van politieke benoemingen zowel van leden
van het parket als van rechters.
Zelfs een kleuter kan de logische gevolgtrekking formuleren
dat als het enige doorslaggevende criterium voor een benoeming
het bezit is van een lidkaart van een of andere politieke
partij, het fataal wordt dat alles verkeerd gaat lopen en
zelfs de beste bedoelingen van parketambtenaren (die graag
zichzelf magistraat noemen) en ook van rechters die wel
bekwaam zijn en nog willen werken, botst op een cultuur van
onbekwaamheid, luiheid, profitariaat en uiteindelijk uitmondt
in structureel onrecht.
Dit verklaart de weigering van totaal onbekwame en politiek
correcte parketambtenaren om moslims en ander allochtoon
gespuis te vervolgen, maar rechtvaardigt die weigering niet.
Dit verklaart zelfs gerechtelijke uitspraken waarbij
moslimgebroed en ander allochtoon gespuis vrijgesproken wordt
voor verkrachting, maar rechtvaardigt zo’n schandalig vonnis
in geen enkel geval. En het is in feite allemaal nog erger.
Ook bij de balies van advocaten is de ethiek volledig zoek.
Advocaten zoals Sven Mary, die tot niets anders in staat
bleken dan hun brood te verdienen met het verdedigen van zware
misdadigers, worden door de regimemedia maar al te graag aan
het woord gelaten om nonsens te formuleren. Zoals Sven Mary
bij voorbeeld die het verstaat de actuele minister van
justitie te beschuldigen -meer bepaald inzake het straffeloos
laten van een verkrachter- “de scheiding der machten te hebben
geschonden”.
Voor alle duidelijk: wij verafschuwen deze minister die ooit
advocaat was van de oplichters van Arcopar en waarvan het
ministerschap als prijs voor regeringsdeelname aan de NVA werd

opgedrongen om deze tjeef toe te laten deze oplichtingszaak
ten voordele van zijn voormalige cliënten opzettelijk te laten
“verjaren” als opperbaas van het parket-generaal. U ziet, wij
blijven dus kritisch maar objectief.
Maar inzake het schandalige vonnis dat verkrachting van een
autochtone vrouw straffeloos laat deed Koen Geens alleen maar
wat een minister van justitie moet doen. Hij schond de
scheiding der machten helemaal niet. Allicht had Sven Mary wel
een opstapje nodig om zijn kandidatuur te stellen als
verdediger (sic) van een hele generatie islamitische
verkrachters die er staat aan te stormen. Daar wrijft men zich
bij de pseudo-intellectuelen van linkse ‘De Standaard’ graag
in de handen van de islamofiele pret. Vervalsing en leugen is
immers de
specialiteit van hun dagblad geworden sinds de
‘Volksgazet’ verdween of moeten we zeggen, plaatsvervangend
werd afgeschaft?

Les aardrijkskunde …
Opgepast Christenhonden en Kufar, na de
les vandaag volgt morgen een examen!
Aan dit soort ‘hoogopgeleiden”
Francken
cursus
laten
geven
beleefdheid…
https://www.youtube.com/watch?v=-9Jp_XCvVto
https://www.youtube.com/watch?v=5almZZU7ahk
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