München:
‘Schwarzfahren’
(zwartrijden) gecanceled
“Städte streichen dasWort „Schwarzfahren“Kann das Wort
„Schwarzfahren“
rassistisch
sein?
Die
Münchner
Verkehrsgesellschaft (MVG) tauschte sämtliche Plakate, auf
denen das Wort zu sehen ist, systematisch in der gesamten
Stadt um.

(Kan het woord ‘zwartrijden ‘ racistisch zijn? De Munchense
verkeersonderneming verwisselde/verwijderde systematisch in de
ganse stad alle borden waarop dat woord te vinden was)

Dat het vooral de zwarte/gekleurde geïmporteerde nieuwkomers
zijn die ‘zwartrijden heeft er natuurlijk ook mee te maken? Zo
werd en wordt een figuurlijke betekenis meteen en tevens ook
een letterlijke. De grappen daaromtrent zullen met hun ingreep
in de Duitse taal niet verdwijnen, in tegendeel zelfs. Mijn
bericht op FB en elders zal er ook toe bijdragen. Het Duitse
oorlogsverleden heeft er beslist voor gezorgd dat de
cancelcultuur en de wokeness er een hallucinant hoogtepunt
kennen. De angst om als nazi te worden bestempeld zorgt er
voor dat besturen, overheden en bedrijven actief en als
bezeten op zoek gaan naar alles wat hen met hun verleden zou
kunnen associëren. Ze reageren daarom En dus is er al een hele
tijd de hysterische zoektocht, wedstrijd zelfs, aan de gang om
de meest heilige kwal van Duitsland en de wereld te zijn? Zo
wachten ze zelfs geen klacht of beschuldiging meer af, maar
anticiperen ze daar op. Straks zullen ook de woorden
zwartwerken, zwart geld, zwarte economie, zwartboek enz.
sneuvelen indien de Duitser laat begaan. Als kampioenen in
politieke correctheid zijn de Duitsers nog slechts de schaduw

van de angsthaas, verworden tot de schandvlek in hun grootse
verleden, dat veel meer is dan de 5 jaar 2de wereldoorlog.
Alle grote Duitse denkers draaien zich vandaag om in hun graf.
Moge het Duitse volk tijdig inzien dat ze voor andere en
betere leiders moeten kiezen. Te beginnen bij de verkiezingen
voor een nieuwe Bondskanselier ter vervanging (eindelijk) van
Merkel.

https://www.bild.de/video/clip/politik/hier-spricht-das-volk-s
taedte-streichen-das-wortschwarzfahren-77015546-77018992.bild.html

Ramadantamtamboemboem
Het politiesyndicaat verklapt dat er richtlijnen door de
overheid werden gegeven om niet op te treden in het geval van
rellen.

En voor de echte belgen gelden natuurlijk wel de wetten van
het belgische volk. Iedereen gelijk voor de wet? Vergeet het
maar !

Afspraak in het stemhokje? Wees gerust !

“De

afgelopen

tijd

hebben

in

Brussel

talrijke

rellen

plaatsgevonden
gebruiken het
openbare weg te
controles om de

die in stilte zijn overgeslagen. ‘Jongeren’
voorwendsel van de Ramadan om zich op de
verzamelen en de politie uit te dagen tijdens
sociale afstand te respecteren.

De politiebond VSOA sprak onlangs over dit onderwerp en
betreurt het dat de lokale autoriteiten hen vragen niet op te
treden bij een rel.

Deze bendes proberen de macht over te nemen in de straten van
de hoofdstad en profiteren van een gevoel van straffeloosheid
dankzij de steun van bepaalde gekozen functionarissen en het
bevel aan de politie om niet tussenbeide te komen in geval van
strijd.

‘We moeten de dingen zeggen zoals ze zijn: onze controle wordt
tegengehouden door bepaalde politici die de kant van de bendes
van jongeren kiezen door onze acties in twijfel te trekken.
(…) Dit is een zeer ernstig probleem dat snel uit de hand zal
lopen als er niets aan wordt gedaan om het te verhelpen. ”
legt Vincent Houssin uit, van de vakbond VSOA.”

https://www.belgicanews.com/ramadan-un-syndicat-de-police-deno
nce-les-consignes-des-autorites-de-ne-pas-intervenir-en-casdemeutes/?fbclid=IwAR3L7TPHTQc69wqgB2Dl87alJb8X5YE01GWaPXvDmR1
pPu8YQO2BGGnHuDY
Agenten worden door allochtoon uitschot (‘jongeren’ genoemd)
belaagd en geslagen tijdens een arrestatie. Merk ook op hoe
vrijwel niemand de voorgeschreven afstand houdt. Het is er
zelfs een samenscholing. Horen we ook een paar keer allah uh
akhbar roepen op de achtergrond. Ja, we weten het: het zijn
weer allemaal brave moslims die door de ramadamtamtam weer

agressief worden, en ’s avonds in groepjes naar de iftars
trekken alwaar de Coronawetgeving aan hun sandaal wordt
gelapt, en er hier of daar een in Brabant ‘verdwenen’ schaap
of lam op tafel wordt getoverd. Niemand die die samenscholing
en die overtredingen/corona-iftar-feestjes durft aan te
pakken. Ze kennen de wetten beter dan welke belg ook, en ze
hebben zeer activistische pro deo advocaten. Dat is natuurlijk
een ander sprookje dan dat van de ‘zeven geiten’ van Goedele
Liekens alwaar Merel-geit en haar vrienden geitenn er niet zo
goedkoop van af zullen komen. Het filmpje werd verspreid door
de politievakbond VSOA zelf, want ze zijn het beu dat
geminimaliseer door politici- islamapologeten als Pascal Smet
(sp.a) en Benjamin Dalle (CD&V), en de laakbare laffe aanpak
door justitie van het tuig. Video voor de veiligheid
gedownload en verspreid zodat het nooit zal verloren gaan, ook
al verwijderen ze die morgen van FB. ☠️

Hier nog een filmpje over je- weet-wel-‘jongeren’ die dingen
mogen die niet gestraft worden. Het is duidelijk dat politiek
en justitie een complot tegen ons en de politie hebben
gesmeed. In dit onland worden criminelen vrij gelaten in
plaats van opgesloten. Als u dit niet verandert wonen wij
straks achter tralies in ons huis in plaats van zij. Het is
maar waarvoor u kiest. Straks, in het stemhokje.

Superdiverse gezelligheid
Een beetje zoals de massale vechtpartij door ‘jongeren’ in
Londerzeel of elders….
Sommigen zullen het weer niet willen zien of horen, liever
wegkijken, doen alsof er niets aan de hand is , hopen dat het
wel zal voorbij gaan en de overheid het wel zal oplossen

Ze zullen de schuld leggen bij diegenen die het toenemende
geweld als gevolg van de invasie en de omvolking aanklagen. Ze
zullen opwerpen dat dit het logische gevolg is van en de
terechte straf voor blanke supremacisten, racisten en
kolonialisten. Zij zullen blijven volhouden dat de oplossing
ligt in nog meer immigratie, in superdiversiteit, in meer
geld, meer kansen, meer gepamper en lagere verwachtingen.
Kortom zij die een mening opdringen, ons een leven opleggen en
gedrag vertonen als dat van de beste burgemeester van de
wereld en de minister van samenleven, of de dochter van wijlen
Moureaux , of de linkse brigades en de goedmensen die via
NGO’s het nog erger maken.
Ja, we zijn allemaal potentieel slachtoffer, en allemaal in
gevaar.

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.

De
alien-storm
die
voorbij zal gaan.

niet

Leipzig, Duitsland 1/2/2018
Oorlogje met gewapende Syriërs. Verschillende gewonden,
aanzienlijke schade. De bevolking is geschokt. De prijs van
goedmenselijke naïviteit die tot misdaad tegen het eigen volk
leidt, en die uiteindelijk ook naar ons en andere Europese
landen uitstraalt is hoog. De Duitsers kregen vaak genoeg
waarschuwingen. Ze zagen en ervoeren wat er gebeurde. Ze
moeten later niet komen met het excuus: “Wir haben es nicht
gewusst.”
Er werden verschillende personen aangehouden, maar (zoals
hier) ook terug vrij gelaten.
En wie draait op voor de schade??? Juist !!
Terwijl het nieuws hier volgestouwd wordt met faits divers,
rond Bo, Trumpbashen, zielige migranten, en de zoveelste hype
rond een flutshow van een ideologisch gelijkgestemde BV, wordt
nagelaten te berichten wat de bevolking meer treft en
bedreigt.
Nieuws dat ons echt aangaat, en dat moet waarschuwen voor de
toenemende dreiging die veel erger is dan de de recente storm.

Immers, in tegenstelling tot die storm, is dit gevaar
chronisch, en is het gevaar niet voorbij na het opruimen van
het puin en het invullen van de schadeformulieren voor de
verzekering.
Mensen, open jullie ogen, eer de overheid en de media ze
sluiten, en laten jullie zich niet sussen met wat stoere of
tsjeverige praat !

Wat doen we met dit tuig??
Hij kan amper Duits praten de allochtoon met slechts het
verstand van een garnaal, die uit de Maghreb of uit de zandbak
in Oostenrijk werd binnengelaten, maar hij speelt het al wel
klaar om met dat beetje Duits een oude autochtone vrouw te
beledigen. Oostenrijk, januari 2018
Zeg
mij,
linkse
vaginamutsen
en
goedmenselijke,
welkomstliedjes zingende seuten, of het dat is wat jullie
wensen?? Wees er dan van verzekerd dat je er later niet eens
meer mag aan denken om #metoo te gebruiken.
http://nageltjes.be/wp/wp-content/up
loads/2018/01/allochtoon-vernedertvrouw-in-Oostenrijk-15-1-2016.mp4

Vlamingen hebben niets te
verwachten
van
Francken,
behalve meer slaag.
Zodat u het weet:
Francken voerde er al veel in, maar weinig uit.

En u mag zich aan nog meer immigranten verwachten, want hij is
niet tegen immigratie, integendeel, zegt hij. Hier, beluister
het fragment, en zie het ware gelaat.
Wat hebben wij, de autochtone Vlamingen van Francken en de NVA nog te verwachten??? NIETS ! Niet op het communautaire
gebied en niets op het gebied van immigratie.
Niets te verwachten voor ons, behalve meer slaag.
Tot vandaag genoot hij van mij nog sympathie, had ik nog enig
vertrouwen. Maar dat is voorbij.

Groen is
islam.

de

vlag

van

de

Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder
geëxecuteerd.

De vernietiging van Amerika
was gepland.
Als er nog idioten moesten zijn die de overwinning van Trump
niet begrijpen of ontkennen kan het bekijken en beluisteren
van dit filmpje hen hierbij helpen…
Merk in het filmpje ook de tronie van de moslim Obama op en
luister naar zijn woorden.
https://www.youtube.com/watch?v=JCz2jSyshDY

Kerstmis op zijn allochtoons
Menen 17/12/2016
Een man die donderdag met zijn hond in Park Ter Walle speelde,
werd plots slachtoffer van absurd geweld. Twee jongeren liepen
naar hem en mepten met stokken hard op de kop van de hond. “Er
riepen er zelfs dat Diva (de hond) dood moest.”

Hierboven:

de eigenaar keerde nadien met zijn hond terug naar de plaats
van het gebeuren.
Doryant Simoens (31) uit Menen is nog altijd niet bekomen van
wat hem donderdagmiddag overkwam. Zoals zo vaak ging hij ’s
middags met zijn hond Diva, een american bully van een jaar
oud, een wandeling maken in het Park Ter Walle. Doryant was
met Diva nietsvermoedend op een grote berg aarde aan het
spelen, toen hij plots uit de verte twee jongeren zag
aankomen.
“De ene had een verkeersbord in zijn hand waarop hij sloeg met
een stok”, zegt Doryant. “De andere had twee stokken in de

handen. Ze kwamen van de tunnel bij de vesting naar ons
toegelopen.”
Voor hij het goed en wel besefte was zijn hond het doelwit van
de jongeren. “De ene sloeg plots hard met zijn stok op de kop
van Diva”, zegt Doryant. “Ook de andere kerel gaf haar een
slag. Hij sloeg op de zijkant van haar buik. Op de vesting
waren vrouwen hen aan het aanmoedigen. Hond dood! riepen ze.”
Diva viel jankend op de grond en verloor zelfs even het
bewustzijn. Doryant probeerde haar te beschermen door te slaan
en te schoppen naar de kerels. Toen de twee achteruit vielen,
sleepte hij Diva aan haar leiband van de heuvel en vluchtte.
Omdat er op dat moment nog vier jongeren in aantocht waren en
wat later een tiental, verwittigde hij een vriend en de
politie.
Nvdr:
Zoals gebruikelijk verzuimde Het Nieuwsblad uiteraard weer
eens dat het moslims betrof.
Wanneer zet onze nationale regering dit crapuul en gespuis
definitief ons land uit in plaats van het een een ‘permanent
visum’ te verstrekken
duizendvoudig doet?

zoals

Theo

Francken

doelbewust

