Goedeltje op reis
VLD dreigt recordhouder “Onder de kiesdrempel duiken” te
worden.

Goedeltje, het ex-poepertje van Steve Gratis, je weet wel, die
met heel veel noten op haar Liekens, zat de afgelopen
coronatijd in Marbella/Spanje.

Ik wou eerst schrijven:”Goedeltje het poedeltje van …. , maar
sinds S(i)hame id die avatar al ingenomen

Tja, als Goedeltje anderen Driesje noemt, dan mag ik haar
analoog ook wat verkleinen; toch?

De coronawetten en meer in het bijzonder het verbod op niet
essentiële reizen, gelden die niet voor haar Herbertje,
Bartje, en Alexandertje? Oh, ze is haar huidkanker probleem
aan het behandelen in het zonnetje? Ik dacht dat dit een
medische contraindicatie was? Niet iets wat een normale zieke
alleenstaande vrouw met twee kinderen en een uitkering van
1200€ zou (kunnen) kiezen. Maar voor een VLD poitica/cus
gelden natuurlijk nooit de weten die ze voorzagen voor het
plebs.

Bovendien laat haar doorlopend staatssalaris van 6000€ per
maand dat toe, alsook haar zeer waarschijnlijke starterspremie
bij de VLD, zoals ook S(i)hame die kreeg om bij de VLD op de
kiestlijst te staan. Van SP-a( nu Voorruit
) naar VLD is
slechts een kleine ethisch-morele stap als echte ethiek en

moraal ontbreken. Bij de Open VLD hebben de tongen altijd al
wat anders uitgebraakt dan de echte motieven die spinnen in
hun brein.

Daarin hebben ze dezelfde geestelijke modus operandi als quasi
alle aan macht en geld verslaafde regimepolitici. Zij zijn de
leiders, en dank zij hun domme kiezers: jullie de lemmingen.

Gaat dit het kiesgedrag veranderen. Ik hoop het!

Heil en glorie aan ‘tscheldt, een internetkrant die uw geld
waard is.

Is dit Goedele Liekens in
Marbella
of
een
andere
sjoemelende Open-Vldster?
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Omdat we van Egbert Lachaert geleerd hebben dat iedereen
schuldig is tot het tegendeel bewezen wordt vragen wij U of U
niet gewoon samen met Goedele Liekens aan het pintelieren bent
in Marbella. We weten ondertussen dat de jongens en meisjes
van de Open Vld wetten uitvaardigen die alleen gelden voor het
volk en niet voor henzelf, dus het zou kunnen dat het Goedele
Liekens is die op deze foto vierkant haar frak veegt aan het
begrip essentiële verplaatsing en reisrestricties. Maar we

spreken met 2 woorden. Egbert indachtig willen we gewoon
Goedele kunnen vrijspreken.

TSCHELDT.BE

S(i)hame-gate: alle lijken
zijn nog niet uit de vele
kasten.
Verrassing alom wanneer Johan ‘gladjanus’ Vandelanotte optrad
om te trachten Sihame el Kaouakibi vrij te pleiten. Het genie
van Electrawinds dat de belastingbetalers miljoenen heeft
gekost, en nog veel meer zal kosten, werd aangezocht om de
door justitie onderzochte boekhoud- en fraudecarrousel te
komen verdedigen als een schoonheidsfoutje. Hij noemde haar
inkomen en de door haar gefactureerde bedragen markt conform!

Ik ben er zeker van dat de socialistische achterban, en alle

andere gewone burgers overigens, daar anders over denken.

Johan’s participaties in Electrawinds daarin waren ook maar
wat schoonheidsfoutjes, en niet bedoeld tot persoonlijke
verrijking, zo werd de bestolen burger wijsgemaakt.

Wij geloven die Johan Gladjanus meteen, net zoals dat wij
geloven dat het door hem bedachte Zilverfonds echt bestond?
Zucht!

Ze hadden evengoed een beroep kunnen doen op Willy Claes of
Freya VDB of een andere socialist. Die zijn even geloofwaardig
als het om toedekken, misleiden en frauderen gaat.

Naast het recente vuile wasje dat blootlegde dat Sihame zich
door de VRT royaal (via haar firma) liet betalen terwijl ze
zelf in de raad van bestuur zetelt en er toezicht hield moet
op zich al genoeg zijn om haar met pek en veren voor eeuwig de
rozen in te sturen.

Het zal niemand verbazen dat wat tot vandaag uitlekte slechts
een deel is en allerminst een schoonheidsfoutje in creatieve
boekhouding van multi-entrepreneur Sihame die het ene na het
andere quasi kapitaalloze firmaatje oprichtte. Ja, dat kan
tegenwoordig al met een kapitaal van minder dan 1000€, en dan
moet het nog niet eens volstort worden. De overheid wou met
die kapitaalloze firmaatjes de economie stimuleren. Geen
wonder dat daarvan meteen gebruik en misbruik werd gemaakt.
Het krioelt van de spookfirmaatjes, vooral in grootsteden. Die
gaan op de fles als het te heet wordt en veranderen
makkelijker van bestuurder dan een propere mens van
onderbroek. Zo genieten ze kwijting voor onfrisse gedane zaken

en een vluchtweg. Zo ook denk ik dat de recente ontslagen van
El Kaouakibi in enkele van door haar opgezette firmaatjes
moeten worden bekeken. Geld of iets van waarde zal men er
alleszins niet terugvinden. Een diepe onfrisse put des te
zekerder.

Tja zo iemand als Sihame el Kaouakebi wordt dus met haar door
subsidies rechtgehouden bedrijfjes multi- of serial
entrepreneur genoemd.

Mijn hond is dat dan ook. Hij legt alle dagen drollen en loopt
er dan van weg. Helaas kreeg ik voor hem nog nooit een zak
geld van de overheid. Mijn eigen schuld. Ik had er wellicht
moeten om vragen en er een ‘maatschappelijk belangrijk’
project moeten voor schrijven.

Jullie vuil- of goedgebekte vriend- of vijand- (je mag zelf
kiezen), ontdekte naast wat er al in de stoute krantjes als ’t
Scheld te lezen stond nog iets ongewoon. Men hoeft dus
helemaal niet in Antwerpen te wonen om de koekentrommel te
openen. Het internet van de parking is meedogenloos als
geheugen.

Zo las ik pas op een website over Rieslingwijn een
merkwaardige recensie over een restaurant DoiDoi foodbar in de
Nationalestraat.

En kijk, daar stonden ze weer te blinken Sihame el Kaouakibi
en haar hartsvriendin (lief?) Erika Xuan Nguyen die samen met
haar zus Kim instaan of stonden voor de dagelijks leiding van
de foodbar en die deze zaak hadden opgestart. Misschien heeft
de ondertussen beroemde keuken daar ook gestaan, of staat ze

er nog steeds. De link naar het artikel zie je hier:
https://vriendenvanderiesling.wordpress.com/2017/08/08/doi-doi
-foodbar-antwerpen/#comments

Inmiddels is er geen spoor meer te vinden van de ‘spin off”
van Lets go Urban voor haar boezemvriendin Erika Nguyen die
wel eerder en regelmatig opduikt in satellietfirmaatjes.

Doei doei ! In plaats van Doi Doi. Of zou dat dezelfde
betekenis hebben in het Vietnamees?

Naar een BTW nummer moet men op de verschillende websites
tevergeefs zoeken. Het is immers niet de bedoeling dat er een
neus in hun zaakjes wordt gestoken.

De firma ‘Point Urbain’ heeft inmiddels de boeken ook
neergelegd

Een diepgaander onderzoek waard bevestigden mij al enkele
kenners. Niet enkel naar de verdwenen spullen en de aanwending
van het subsidiegeld en de facturaties en verkiezingsuitgaven,
maar ook naar de staat van de vennootschappen (bestaande en
verdwenen), de bestuurders, de wissels en de redenen daartoe.
De motivatie bij de facturen voor de gebakken lucht en dat
vergeleken met daadwerkelijke gebakken-lucht-prestaties,
andere dan het kappersbezoek of het verteer in bevriende
kledingboetiekjes.

Als

men

ziet

hoeveel

schulden

sommige

van

de

satellietbedrijven over de vele boekjaren hebben opgebouwd is
het mij en anderen alleszins een raadsel waarom daartegen niet
proactief werd opgetreden door de rechtbank van Koophandel en
de
depistage
Misschien
omdat
door
de
stads/
overheidssubsidies, haar politieke connecties en het
ophemelend hoerageroep het niet werd aangedurft ertegen op te
treden.

Probeer dit allemaal maar eens als gewone blanke autochtone
ondernemer eens in Tremelo bijvoorbeeld, en je zult merken dat
je daar absoluut niet mee weg komt.

Dan zou Wouter Verschelden of een andere journaal-coryfee er
meteen nog een schepje bijdoen om een sappige reportagereeks

te creëren in dat extreem rechtse gat vol oplichters.

Maar nu blijven de onderzoeksjournalisten oorverdovend stil en
in hun kot. Ze zullen het wel op Corona steken.

De
Green
Deal
van
10.000.000.000.000 Euro. Een
ramp bovenop een ramp voor
Vlaanderen en Europa.
https://www.facebook.com/samvanrooyVB/videos/512371432718901/
Steeds meer en luider klinken het weerwoord en het verzet van
diegenen die zich niet meer willen laten bestelen.
Terwijl de minister van samenleven steeds ostentatief wegkijkt
(een minister van samenleven onwaardig), en samen met Crevits
en Jambon als kinderen zitten te lachen en gniffelen, poogt de
spreker Sam Van Rooy via het spreekgestoelte om de portemonnee
van de gewone mensen alsnog te redden voor de klimaat-hyena’s.

Let goed op: Frans Timmermans van de EUSSR wilt het klimaat
redden, niet door iedereen voor zijn eigen deur te laten
keren, maar door 10.000 miljard Euro belastingen te heffen.
Daarbij is niet duidelijk voor welke concrete projecten en
infrastructuur die zullen worden aangewend.
Vergelijk het met een kaskrediet van 100 miljoen dat u als KMO

aan uw bank zou vragen en waarmee je zou kunnen doen wat je
wilt op basis van een schimmig verhaal. Geen bank die jou dat
ooit zou geven.
En hoeveel van die 10.000.000.000.000 € zou belgië, eigenlijk
Vlaanderen want Wallonië en Brussel hebben geen geld) daarvoor
moeten ophoesten ?

Heel veel, want hier zit veel spaargeld. Waar zal het naartoe
gaan?
Ik bedoel; in wiens zakken zal het geld verdwijnen?
Oh, we weten het allemaal: politici en ondernemers die zich
aansloten bij de oplichtersbende.

Het is niet om het klimaat te redden maar om de Euro en Europa
te redden dat ten gevolge van een rampzalig monetair en
economisch beleid, het vertrek van Groot Brittanië, verdere en
groffe immigratie/omvolking, de problemen van de Deutsche
Bank, de redding van Griekenland , een put hebben geslagen van
hier tot in Tokio. En in zo’n grote put past alleen een
gigantische berg geld. UW GELD !

Er is nog slechts een manier om Europa te redden, en dat is
grotesker en megalomaan verder blijven liegen.
Ermee stoppen zou de ramp voor Vlaanderen nog kunnen beperken.
Maar in of uit de EU, de schade zal enorm zijn. En die zullen
onze kinderen, ons ganse nageslacht, moeten dragen, nog lang
nadat men zich zal afvragen wie de klimaatleugens heeft
bedacht.

Want ja, mensen vergeten snel!

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.

