Kroniek van een voorkomen
catastrofe. The Obama-gate en
de bijna Hillary-bom.

De Federal Reserve Bank van St. Louis heeft een samenvattend
rapport opgesteld met de voornaamste prestatiemetingen van de
Amerikaanse economie gedurende de acht jaar dat Obama /
Democraat zijn misdrijf heeft gepleegd. Het is weer een reis
door het spiegelglas waar alle grafieken die omhoog moesten
gaan omlaag gingen, terwijl alles wat naar beneden zou moeten
zijn gegaan omhoog ging. Dit werd nog sterker duidelijk in het
geval van studieleningen, voedselbonnen en federale schuld,
hoger dan de rest. Bovenstaande grafieken zijn de momentopname
van Gateway Pundit :

Wanneer uw linkse vrienden en familieleden weer dom de VRT
nakwekken over hoe goed de economie van Obama was, sla hen
hiermee dan maar eens rond de oren. en wijs er hen ook op dat
deze cijfers/grafieken niet van een Republikeinse bron
afkomstig zijn, maar analyses van de politiek onafhankelijke
Federal Reserve in het uitvoeren van een van hun toegewezen
federale functies. Bekijk deze grafieken een tijdje en
overdenk of de Obama-regering al dan niet was begonnen aan
een Cloward-Piven-strategie om deze natie tot een dergelijke
precaire en gevaarlijke financiële staat te brengen, om daarna
een massale federale inbeslagname van lokale programma’s en
lokaal bestuur te rechtvaardigen, en het centraliseren van
alle macht in Washington, DC: de Democratische-droom. (red. :
Dezelfde formule die de EUSSR tot vandaag met veel meer succes
hanteert. Een roep om meer Europa, meer macht, meer geld, een

eigen leger en zero controle, de natte droom van Verhofstadt,
Merkel, Rutte, Macron en andere EU potentaten)

We hebben een kogel ontweken door Hillary Clinton te
weerhouden van het voortzetten van deze destructieve sociale,
financiële en immorele race naar de afgrond. Velen van ons
stemden met tegenzin voor Trump in 2016 als de minste van twee
kwaden. We zullen in 2020 op hem stemmen als de redder van
deze grote natie die Obama niet kon doden.

He is een vaststelbaar feit dat alle nieuws dat de burgers uit
de verenigde staten te horen krijgen wordt gefilterd en
gemanipuleerd door onze staatsmedia, Martine Thange, Kathleen
Cools, Björn Soenens, Rudy Vranckx, en de respectieve
redacties van de andere zenders en de kranten met de
geaccrediteerde journalisten die ons dagelijks vertellen dat
zij de waarheid en het echte nieuws brengen, en alle anderen
slechts het Fake News, de leugens.

Ter illustratie een filmpje dat jullie niet te zien kregen ten
tijde van het bezoek van Trump aan Groot Brittanië.

Het is zo klaar als een klontje, om het even wat het
journaille, de producenten van het echte Fake News, zich
zouden wensen:

TRUMP will be reelected in 2020 by a landslide.

Ik hoop dat wij in Europa ook tijdig de ondergang en de
democratische, economische en demografische catastrofe zullen
kunnen afwenden

Read
more: https://www.americanthinker.com/blog/2019/06/the_obama_e
conomic_disaster_revealed_in_one_glance.html#ixzz5qrnvmyJf
Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on
Facebook

Af als een gieter
Het vette zakelijk model van de Clintons was gebaseerd op het
verlies van ‘Hellary’s’ verkiezing tegen Trump. Ze hadden o.a.
lang de collusie van Trump met de Russen uitgebuit om voor
veel geld boeken en lezingen te verkopen. Maar die haring
braadt niet meer.

De waanzinnig hoge ticketprijzen voor het bijwonen van de
stand-up comedian show waarmee ze de VS begonnen rond te
toeren zijn gekelderd.
De waarschuwing dat de VS naar de afgrond zal gaan met het
breed gesticulerend republikeinse monster, dat haar zege stal,
evenmin. Ze vallen nu het kiessysteem aan waarvan ze stellen
dat dat oneerlijk is, niettegenstaande het net dat was dat hen
en Obama ooi in het Witte huis wist te hijsen. Als er wat fout
is aan het systeem dan is het wel de onevenwichtig grote
invloed van de staten New York en California ten koste van
kleine maar evenwaardige staten, gelijkwaardig lid van de
unie. Twee staten die samen een heel grote invloed hebben op
het volk al was het maar omdat de ganse beau monde, de
culturo’s, de influencers, de Hollywood-acteurs en de
‘banksters’ daar wonen. Zij zijn, net als hier, steeds
verontwaardigd en boos als hun kandidaat, een democraat (+/-

de linker vleugel in de VS) niet wint.
Men kan veel en lang de legitiem verkozen president bashen en
belachelijk maken, maar uiteindelijk straalt dat negatief af
op de niet aflatende haatkliek, de slechte verliezers, die
blijken veel minder democraat en veel minder tolerant en
eerlijk te zijn dan ze lopen te beweren. Het kiessysteem en de
kiezers zijn verkeerd wanneer links de verkiezingen verliest.
Dat het systeem niet deugt, dat vinden ze alleen slecht de dag
dat ze geen gelijk krijgen. Dan verschijnt hun ware aard. De
Democrats zijn de Jeckyll en Hyde, wellicht ten gevolge van
het vele spuiten, snuiven en slikken.

De bevolking die niet tot de groupies van de Clintons, de
Obama’s en Sanders hoort heeft dat steeds meer door. Ze zien
ook de daadkrachtige en de wilskracht van de voluntaristische
hardwerkende Trump. Overal aanwezig zo lijkt wel, en vooral in
het eigen land. Ze zien ook de resultaten: een oplevende
economie en tewerkstellingscijfers die ze in geen 50 jaar
voordien beleefden. Ze zien de afschaffing van de nadelige
verdragen, die in ruil voor ‘wat anders’ door vorige
presidenten en administraties werden gesloten. Ze zien de
terugtrekking uit fondsen van verschillende organisaties
waarin de VS de grootste betaler was, en waarin de andere
partners hun duit nooit of nauwelijks in het zakje deden. Ze
zien de kordate aanpak van de illegale immigratie die veel
inwoners broodroofden en dat leidde tot veel meer
criminaliteit en zwartwerk. Ze zien de stijging van hun
inkomen en een betere en leefbare toekomst.Voor de beau monde,

Hollywood en Co, dat nochtans niet om geld verlegen zit,
betekende Trumps aanpak een tekort aan goedkope nanny’s,
tuinmannen en huisslaafjes, en de prijsstijging van hun
lijntjes wit poeder. Men kan lachen met Trump’s haar, zijn
brede wat aan Mussolini doen denkende gebaren, zijn mimiek,
zijn terugkerende woordgebruik, maar als het op zijn

binnenlands beleid aankomt op de hardnekkigheid in het nakomen
van zijn beloften, dan is Trump de kampioen die ook in 2020
niet verslagen zal worden. Het is bovendien de enige president
die er persoonlijk niet beter van werd (al komt dat misschien,
misschien, later nog wel), en ook dat weten de burgers.

Wil ik met dit artikel nu aangeven dat ik alles goed vind wat
Trump
zegt
of
doet?
Nee,
maar
wel
heel
veel.
https://www.foxnews.com/politics/ticket-prices-plunge-for-bill
-and-hillary-clintons-speaking-tour

Ticket prices plunge for Bill
and
Hillary
Clinton’s
speaking tour
By
Mary Kay Linge | New York Post

Video

The Clintons talk about abolishing the electoral
college
Bill and Hillary Clinton react during a speaking tour in New
York City.

Tickets to the latest stop on Bill and Hillary Clinton’s
speaking tour were going for as little as $20 on the secondary
market as their 13-city adventure continued to struggle to
find an audience.

The
best seats in the house at Seattle’s WaMu Theater on Friday
could be
had for $829, a steep 54% drop from the $1,785 that the former

first
couple fetched when the tour was announced in early November.

HILLARY CLINTON DELIVERS DRAMATIC READING OF TRUMP’S ‘I’M
F—ED’ QUOTE FROM MUELLER REPORT

But organizers soon had to slash listed prices and even offer
discount ducats through Groupon to boost sales.

The official prices for Friday’s appearance ranged from $66.50
to $519, the Seattle Times reported.

CLICK HERE TO GET THE FOX NEWS APP

“I
really believe that we are in a crisis, a constitutional
crisis,”
Hillary Clinton opined during the 90-minute performance,
presented as an
interview of her and her husband by actor Bradley Whitford.
“This is a
test for our country.”

Geen

politicus

zal

aansprakelijk zijn wanneer de
grote zeepbel barst. Gelukkig
zijn er de Nageltjes :)
We waarschuwden hiervoor al eerder.
De grootste zeepbel van de 21ste eeuw gecreëerd door de
megalomane grootsprakerige Elon Musk staat op ontploffen.
Arcopar tot de 48ste macht.
Tesla maakte nog nooit winst en verbrandde sindsdien, maar
vooral de laatste jaren, geld in een ongezien recordtempo.
Dat die man niet eerder stopte komt door de oogkleppen en de
wensdromen van politici en mensen die een klap kregen van de
groene molen.
Alsof elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolens
produceren geen grote gevolgen zou hebben voor het milieu en
onze portemonnee.
Bovendien zal er nooit genoeg elektriciteit beschikbaar zijn
om al die auto’s te laten rijden want de hernieuwbare bronnen
zullen die niet kunnen leveren. Hernieuwbaar en duurzaam zijn
die bovendien niet want ze verslijten en degenereren ook.
Lang niet de enige groene zeepbel laat ik even waarschuwen,
zij het dat die minder spectaculair zullen barsten.
Als men over het klimaat begint: hou dan maar uw zakken dicht
en de ogen open, want je wordt bestolen en bedrogen.
Het grootste probleem is de grootte en de groei van de
wereldbevolking, die vooral achterlijk, verantwoordelijk is
voor de grote milieuramp, het verdwijnen van natuur en het
leven op aarde. Maar ook verantwoordelijk voor de grote
maatschappelijke problemen ingevolge de migratie en de
oorlogen die erdoor ontstaan, of zullen ontstaan. Maar
daarover willen de groenen de goedmenschen en de vaginamutsen
het nooit hebben.
Vinden ze straks Elon Musk met een kogel in zijn hoofd? Van
zijn of andermans wapen?
Gaat het journaille en hun lezers kunnen smullen van dit drama
dat zij eerst mee hielpen creëren?
De politici zullen weer vrijuit gaan, zoals gewoonlijk. Ze

zullen een zoveelste commissie oprichten om het te
onderzoeken, maar geen van hen zal aansprakelijk worden
gesteld, laat staan hoofdelijk.
De besluiten zullen enkel de volgende generatie oplichters
slimmer maken.
Ziezo, ik heb weer gezegd en geschreven. Maar of het wat zal
uithalen?
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/08/17/emotionele-elon-musk-v
oorbije-jaar-was-ondraaglijk-en-het-ergs/
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Emotionele
Elon
“Voorbije
jaar
ondraaglijk en het
moet nog komen”

Musk:
was
ergste

Het gaat niet goed met Elon Musk, de topman van autobedrijf
Tesla. In een interview met The New York Times uit Musk zich
erg emotioneel over zijn zakelijke- en privéproblemen.
Het zijn erg moeilijke tijden voor de 47-jarige ondernemer
Elon Musk. “Ondraaglijk”, noemt hij het zelf. Zijn bedrijf
Tesla leed in het eerste kwartaal van dit jaar een
recordverlies van bijna 600 miljoen euro. En Musk zelf ligt
zwaar onder vuur – onder meer bij de Amerikaanse beurswaakhond
– omdat hij recent een tweet verstuurde over zijn plan om
Tesla van de beurs te halen. Met de tweet overtrad Musk
mogelijk de beursregels. Ook zijn persoonlijke uithalen –
bijvoorbeeld naar een duiker die deelnam aan de redding van de
Thaise voetballertjes en die kritisch was voor Musk – zijn hem
niet in dank afgenomen.

Opinie Tom Simonts

Beste Elon Musk, je moet minder
dromen en meer bouwen
do 09 aug 15:04
“Het voorbije jaar was het moeilijkste en meest pijnlijke in
mijn carrière”, vertelt hij aan The New York Times vanuit zijn
huis in Los Angeles. Zijn gezondheid lijdt erg onder de
situatie, geeft Musk aan. “Ik werk tot 120 uren per week. Er
zijn momenten geweest dat ik de fabriek 3-4 dagen lang niet
verlaten heb, dat ik niet naar buiten kwam.”
Volgens de The New York Times werd Elon Musk bij momenten
overmand door emoties tijdens het interview. “Ik heb mijn hele
verjaardag alleen op het werk gespendeerd.” En op het huwelijk
van zijn broer – waar Musk getuige was – kwam de Tesla-chef
pas twee uur voor de ceremonie aan rechtstreeks van de fabriek
en nadien vertrok hij onmiddellijk terug naar zijn werk.
“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”, getuigt Musk.
“Sommige vrienden hebben mij bezocht omdat ze erg ongerust
zijn.” Volgens Elon Musk is het ergste over voor wat betreft

de operationaliteit van Tesla. “Maar vanuit een persoonlijk
pijn-standpunt moet het ergste nog komen.”
“Mijn fysieke gezondheid is niet al te best”

Crimigratie < &> ‘Eigen Volk
Eerst’ is een natuurwet
Ik heb ondertussen weet van zoveel mensen, van kinderen tot
bejaarden, die zijn beroofd en mishandeld. Ook van kinderen
die worden gepest, geslagen, uitgesloten. Van eigen mensen die
worden gediscrimineerd, voor wie de sociale zekerheid bij
ziekte, werkloosheid of tegenslag niet meer de hulp biedt die
wij via belastingen al decennia hadden opgebouwd en voorzien.
Mensen ook voor wie het pensioen amper voldoende is om
menswaardig te leven ( al moet er natuurlijk ook gewerkt en
afgedragen worden voor een pensioen)
Mensen die zo van kwaad naar erger terecht kwamen/komen, in
haast uitzichtloze toestanden.
En dan heb ik het niet over de marginalen die de ganse dag
slapen, drinken en roken, TV kijken, gamen enz (al doe ik met
uitzondering van roken al deze dingen ook, maar met mate
)

Nee ik spreek van gewone mensen die ooit een reguliere baan
hadden, alle dagen gingen werken …., maar gewoon even pech
hadden, of net niet genoeg hadden voorzien of konden/kunnen
voorzien in een buffer. Die het daardoor ook even niet hadden
zien zitten, de moed opgaven en waarna de deurwaarders alles
nog veel erger maakten dan het al was. ( Al horen mensen wel
hun schulden te betalen, erger moet men het bij tegenslag
daarom nog niet maken)
Ik ben vast niet de enige die zulke mensen kent. Steeds meer
en meer zulke mensen ken ik zo. Onze bevolking verarmt
zienderogen. Niet moeilijk in een land dat de wereldkampioen

in belastingen is, de enige titel die niet te benijden is.
Maar voor immigranten is er geld genoeg, zelfs al hebben ze
nooit gewerkt, een Euro afgedragen, en dat in vele gevallen
ook nooit zullen doen.
Aan hen worden sociale woningen prioritair toegewezen,
gebouwd, of gehuurd met ons geld op de privémarkt.
En zo ken ik natuurlijk ook al flink wat mensen die nu een
halve krot verhuren aan een hoge prijs. Een woning die anders
wellicht was afgebroken of anders zou gekocht zijn door een
handig jong koppeltje van hier. Zulke jonge mensen uit een
niet welstellend milieu moeten daardoor vandaag voor oude
woningen een veel te hoge prijs betalen. En zo kunnen ze nooit
of amper hun toestand verbeteren. Als er dan wat fout gaat in
hun leven….. dan zijn de consequenties vaak levenslang, voor
hun gezondheid , relatie en kinderen, maar ook voor de sociale
zekerheid en de latere pensioenen.
Maar kijk in de wachtzalen van de klinieken, of het nu
Gasthuisberg of Middelheim is.
Het lijkt wel alsof de halve wereld zich hier op onze kosten
laat behandelen voor weet ik welke ziektes, en zelfs voor
fertiliteit, besnijdenissen, enz… . Daarenboven ook nog willen
geholpen worden in hun eigen taal, en door een dokter van het
juiste geslacht….
Ik kan zo nog even doorgaan, en het maakt mij boos.
Bovendien:
Wij hadden hier helaas ook onze marginalen, dommeriken,
gekken, moordenaars, criminelen, dieven, pedofielen,
geweldenaars, profiteurs, en af en toe een massamoordenaar.
Maar in aantal genoeg voor onze maatschappij om ze te
behappen, straffen, ondersteunen, uit de nood te helpen.
En vele jaren, decennia zelfs daalde hun aantal dank zei de
scholing, gezondheidszorg, begeleiding en financiële steun.
Totdat er enkele verlichte geesten ons ongevraagd de
immigratie uit derdewereldlanden in de maag splitsten, en dan
voornamelijk nog aanhangers van een ons vijandig gezinde
doctrine. Uit landen met een zeer gewelddadige cultuur met
compleet tegenstrijdige waarden aan de onze.
‘We’ hebben meer geïmporteerd van wat we net wilden voorkomen,
verwijderen, behandelen, bestrijden, uit de wereld helpen:
‘criminaliteit’.

Wie zijn verantwoordelijk?
Wie heeft er om gevraagd? De mijn-eigenaars die met goedkope
arbeidskrachten de verlieslatende mijnen terug winstgevend
hoopten te maken? De grootindustriëlen die er om vroegen, en
kregen, van politici die het gaven en die in de nieuwkomers
een electoraat zagen om het oude morrende autochtone volk te
vervangen? En nu ook de sterk groeiend groep huisjesmelkers,
sociale werkers, geneeskundige diensten, asiel- en
migratieambtenaren, tolken, ……
Allemaal economische activiteiten waarvan we voor geen Euro
kunnen exporteren, maar die ons doen leegbloeden.
Voor wie deden ze het? In ons belang? Nee in eigen belang! Ook
voor hun eigen leidende volk eerst, en daar hoorde het gewone
lijdende volk niet bij.
En dat, is misschien net wat ze wilden. De natte groene linkse
communistische droom. Ook de droom van de steeds
zieltjeszoekende zieltogende kerk, met al hun naïeve
goedmensen; ook die van
De zeer gefortuneerde schijnbare weldoeners die een imago
willen oppoetsen, hun ziel willen redden zoals Fabiola ,
Matilleke en Flup, en …Bill Gates. Die hun aanzien willen
verhogen, hun positie willen rechtvaardigen, zoals ze dat
vroeger deden door kunst te kopen of monumentale gebouwen te
bouwen. Dat alles natuurlijk, zonder dat ze er zelf door
verliezen. Voor wie het slechts een aftrekpost is ter
voorkoming van hogere belastingen of erfenisrechten, of omdat
ze hun aandelenkoers willen beïnvloeden, hun markt willen
verruimen of verplaatsen, hun activiteiten, de oorsprong van
hun fortuin (schijnbaar) ethisch te verbloemen….
En dan zijn er natuurlijk de acteurs, artiesten en sportlui,
die zo graag willen aanbeden en bewonderd worden, en niet voor
niets al van in hun jeugd op een podium wilden staan, maar
zich uiteindelijk realiseerden dat ze slechts de veel te hoog
betaalde krekels waren, betaald door mieren. Ze bespelen het
publiek handig, en de boekskes en de kranten smullen mee.
Ik kan ze allemaal met zekerheid bevestigen, dat indien er een
god zou bestaan naar het christelijk model, deze farizeeërs
nooit de hemel zouden zien, maar lucifer.
Er vindt de grote herverdeling van de welvaart en het welzijn
plaats. Niet met ons maar met de hele wereld. Geen transfer

van noord naar zuid als tussen Vlaanderen en Wallonië, maar
tussen ons, en zelfs Europa, en alles wat er bezuiden van
ligt.
Wie zal de grote herverdeling betalen, de Grieken, de Syriërs,
de negers en de wereld redden redden? De gewone burgers via
hun belastingen natuurlijk.
Ik blijf onverminderd roepen: Eigen volk eerst !
Dat is eigenlijk geen Vlaams Belang slogan die uit de lucht
werd gegrepen, maar een natuurwet.
Mijn kinderen gaan voor de rest van de familie, mijn naaste en
verre buren, mijn dorps- en landgenoten, en dan pas de rest
van de wereld. Het hemd is mij nader dan de broek, het bloed
kruipt waar het niet gaan kan, enz…
Denk maar niet dat alle volken die ons nu massaal komen
bezetten, er anders over denken.Denk maar niet dat wij ooit op
hun solidariteit zullen moeten rekenen, tenzij aan een hoge
morele, economische en financiële intrest.
https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512?tfw_site=
HLN_BE&ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hln.be%2F
nieuws%2Fbinnenland%2Fschokkende-vlaams-belang-campagne-tegencrimigranten~adea234f%2F

Farage: niet met ons!
Maar er is meer aan de hand.
Zoals een Engelse gezegde luidt: ”What goes around, comes
around.” Wie de bal kaatst, kan de bal terug verwachten. De
Europese Unie wil van de Brexit natuurlijk een rampscenario
voor het Verenigd Koninkrijk maken. Dat hebben ze ook meerdere
malen laten weten merken. Jean-Claude Juncker wil het Verenigd
Koninkrijk straffen en Guy Verhofstadt wil dat de uitkomst
voor de Britten koste wat het kost slechter is dan nu zodat
andere lidstaten er niet aan durven te denken om de EU te
verlaten.

Als je zulke acties flikt, dan komen er natuurlijk reacties en
het Verenigd Koninkrijk heeft het meerjarenbudget van de
EU geblokkeerd. Toch nog even de kracht en de wil laten tonen
voordat ze dadelijk het theater verlaten. Europese ambtenaren
en politici vinden dit natuurlijk verschrikkelijk en vinden
dat het Verenigd Koninkrijk zich helemaal niet moet bemoeien
met zaken die volgens hen de Britten toch niet meer aangaat.
Kijken we naar de onderwerpen waarom de Britten het budget
blokkeren, dan komt er ook ineens iets anders aan het licht.
Een van de voorstellen binnen het budget is een Europees
militair hoofdkwartier. De opmaat voor waarschijnlijk een
Europees leger. Natuurlijk, het was sowieso al het plan en nu
de Britten het zinkende schip verlaten, wordt het nog sneller
ingevoerd. Als Nederland moeten we goed gaan nadenken over de
toekomst in de Europese Unie en eruit stappen. Als dit soort
voorstellen al in de maak zijn, dan voorspelt het niet veel
goeds. Zeker niet met het eurofiele duo Merkel-Macron.
h/t De Dagelijkse Standaard
Hierbij moet opgemerkt worden dat een leger voor een dictatuur
(zoals de EU) daadwerkelijk een gevaar is voor de democratie
en voor iedereen die onze verworven vrijheden op prijs stelt
en wil bewaard zien. In tijden van universeel bedrog wordt de
waarheid spreken een revolutionaire daad. (George Orwell)
Zeker als men kan vaststellen dat de leugenpers het zo ver
drijft om te verklaren dat het de schuld is van christenen dat
Mohammedanen ongelovigen vermoorden.
De overheid is niet de oplossing voor ons probleem. De
overheid is het probleem. (Ronald Reagan) Zeker als het een
supranationale regering is die massaal Mohammedanen importeert
en de uitslag van volksraadplegingen niet respecteert zoals de
EU!

Met een mobieltje van 50€
riskeer je daar al je leven,
laat staan dat je er een hele
winkel van die dure spullen
zou hebben.
De winkel van
Dansaertstraat
personeel nog
kelder. Enkele
van

Apple sluit definitief zijn vestiging in de
in Brussel. In juli bedreigden overvallers het
met Kalasjnikovs en sloten ze hen op in de
weken geleden werd de zaak opnieuw het doelwit
een
overval.

De winkel hield na de zoveelste overval in oktober de deuren
al gesloten.
Iedereen die Brussel zoal kent weet dat De Dansaertstraat de

buurt is van het Klein Kasteeltje, het asielcentrum van
Brussel, en dat het er voortdurend zwart ziet van het volk. In
de buurt de kanaalzone, de beruchte wijken van Anderlecht
waaruit zelfs de groene loftjongens en meisjes met hun
bakfietsen zijn gevlucht met hun kinderen.
En wat deed en doet de overheid hieraan? Niets ! Rapporten
schrijven die vertikaal geklasseerd worden, en vooral niets of
niemand stigmatiseren. We moesten als bevolking eens beginnen
denken dat misdaad meestal een kleurtje heeft of een geloof.

Le nouveau déluge est arrivé.
(De
nieuwe
zondvloed
is
gekomen)
‘Elektriciteit wordt komende
jaren veel duurder’

De prijs van elektriciteit kan de komende jaren heel snel
stijgen, waarschuwt het Federaal Planbureau. Door de grote
investeringen die nodig zijn in de sector kunnen de
productiekosten van stroom binnen zes jaar al meer dan 60
procent hoger liggen. Dat zou de factuur voor kleinverbruikers
met
ongeveer
een
kwart
de
hoogte
in
jagen. http://www.standaard.be/cnt/dmf20141017_01326644

Hierzie, nog een cadeau (of beter het
verwachte lijk dat uit de kast valt) van
de socialisten en de groenen.
Het geld is op, de schuld een berg, het
licht gaat uit, de economie wankelt, onze
cultuur
is
bedreigd,
want
na
de
socialisten komt de zondvloed. Dat is
waar ze voor zorgden, dat is wat ze
Vlaanderen en zelfs Wallonië toewensen,
nu ze niet mee mogen regeren en van de
vetpotten verwijderd zijn. Ik hoop dat
iedereen zich tot de eeuwigheid zal

herinneren in welke toestand ze alles
achterlieten.
En dat heeft dan de pretentie commentaar te leveren op
diegenen die nu de lijken moet wassen en begraven, en die de
gevolgen van hun nefaste politiek moeten indijken en dit nog
vele jaren lang, en misschien nog tevergeefs ook.
Uiteindelijk, wie zal het hierdoor moeilijker krijgen? De
gewone mensen, en de economie natuurlijk. En ‘net nu’ het geld
op is en de ondernemingen er massaal de brui aan hebben
gegeven. Het geld van diegenen die ondernemen niet meer uit de
kluizen komt en in het buitenland werd geïnvesteerd.
Energiebedrijven en investeerders hebben hun les geleerd door
schade en schande of door observatie. Ze investeren niet meer
in de toekomst, zelfs niet meer in de meest moderne
technologie, tenzij met exorbitante windmolengaranties en subsidies die als risicopremies gelden. Ze laten deze linkse
woestijn nu ‘links’ liggen. Gevlucht voor de maakbare economie
en de sociale herverdeelwaan van links en Groen. En deze
winter dreigt het licht uit te gaan de machines van handel en
industrie stil te vallen. Een beetje daarvan betekent al een
economische ramp, niet enkel voor de gewone mensen, ook voor
de staatskas.
Tot dan kon socialisme zich handhaven. En waar ze zich nog
handhaven is het geld nog niet uitgedeeld en verkwist. Maar
waar de economie sterft en verdwijnt, kreunen de armste mensen
eerst. En als het geld van de anderen op is, uitgedeeld of
weg, dan verdwijnen de linksen van het toneel. Echter niet
zonder verder chaos en sabotage te hebben gepleegd. Kijk maar
naar de het gedrag van de socialisten (en Groenen) in het
parlement, de kabinetten enz., naar de vele vakbondsacties die
de komende maanden zullen plaatsvinden. Om dan terug te vallen
tot een harde kern gevaarlijke links extremisten die niet
zullen terugdeinzen voor geweld, geheel met molotov cocktails
en maskers, zoals we al eerder zagen: CCC, RAF, Antifa, PvdA

enz…. Diegene die stelt dat het socialisme nodig is die snijdt
in zijn eigen beurs en de toekomst van zijn gezin en zijn
nakomelingen; verspeelt de mogelijkheden om ooit boven
middelmatigheid en de maaihoogte van de linkse grasmachine uit
ter groeien.
Of ik wel weet waarover ik spreek? Absoluut! Ik weet waar ik
(wij) vandaan kom(en). Ik heb nu veel meer tijd, omdat ik in
zo’n klimaat niet meer onderneem en investeer, en met mij vele
anderen. Mij ergeren de stijging van de prijzen meer, omwille
van het pervers effect en omwille van hun oorzaak, dan ze me
ooit zullen pijn doen. Eerst hadden we de socialisten (nog
steeds trouwens), nu ‘leur déluge’. Het zij zo omdat het volk
dit zo wou.
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De grote plundering: Europa
op
weg
naar
de
feodale
heerschappij
Deze uiteenzetting sluit naadloos aan bij de vaststellingen
van Pat Condell hierboven.
Hier staan de traditionele en eurofiele partijen voor. Iemand
die in dit onland voor een hardline politiek correcte partij
(spa-groen-cd&v-vld) stemt, of iemand die voor een simpelweg
eurofiele partij (Nva) stemt, kiest op termijn voor armoede,
dictatuur en slavernij ten dienste van een ondemocratische
niet verkozen fascistische politieke EU-super-elite, al dan
niet gepaard gaande met gelijktijdige islamitische terreur.
De uitleg van Bart De Wever dat de NVA staat voor een “beleid
voor wie werkt, spaart en onderneemt”, overtuigt mij in geen
enkel geval. Er zijn genoeg gemeentebesturen in Vlaanderen
waar de Nva nu anderhalf jaar een vinger in de pap heeft, waar
deze woordenkramerij in de praktijk ontmaskerd is. Het
eurofiele
blabla
van
deze
partij
in
de
eigen
verkiezingspropaganda geeft uiteindelijk haar ware aard prijs.
De NVA is in feite een perfect politiek correcte partij. Het
‘eigen onware grote gelijk’ wordt er verkozen boven het ‘ware
zgn. ongelijk van hun politiek incorrecte maar wel
waarheidlievende en objectieve opponenten’, die in een adem
zonder het geringste spoor van bewijs worden gedegradeerd tot
criminelen met wie ze niet willen samenwerken. Zelfs elke
poging tot bewijsvoering ontbreekt daarbij: typisch politiek
correct.
Zo moreel superieur voelt de NVA zich! En dit terwijl ze haar
eigen principe …
(onafhankelijkheid van Vlaanderen) moeiteloos overboord heeft
gegooid om ruggengraatloos deel te mogen (kunnen) nemen aan de

Belgische macht. Een bekentenis zal nooit volgen, want
politieke correctheid is een soort van geloof dat nauw
aanleunt bij religie. En dàn is bedrog nooit ver weg als het
al niet de regel is. Wie Nageltjes niet gelooft moet maar eens
de standpunten van N-va over Europa, asiel en migratie lezen
op de website van deze partij. Vooral hun uitleg over Europa
is tweeslachtig, protserig en getuigt van zoveel naïviteit dat
alleen de patroonheilige van de onnozele kinderen er kan in
geloven. Zo een partij liegt honderduit of verzuipt in de
criminele wereld van de EU.
“De politiek van de voortgezette plundering van de burgers
door de regeringen en de financiële elites heeft de democratie
in Europa op unieke wijze uitgehold. We bevinden ons op de weg
naar een nieuw feodaal systeem. Deze ontwikkeling is zeer
gevaarlijk: Radicale politieke bewegingen worden namelijk dan
sterk, wanneer democratisch gekozen regeringen de aan hen
verleende macht ten koste van de burgers misbruiken.“
lees verder op E.J. Bron >>>

Wij
worden
door
onze
beroepspolitiekers belogen en
bedrogen!
Beroepspolitiekers zijn geboren belovers. Ze beloven steeds
voor de verkiezingen om er alles aan te doen om onze
levensomstandigheden te verbeteren; de belastingen te verlagen
enz. Maar ze doen steeds het omgekeerde en zorgen alleen maar
voor zichzelf; hun familieleden en vrienden. Ik dacht daar
opnieuw aan toen ik in de INTERNATIONAL NEW YORK TIMES een
artikel las met als titel “Malta puts a price tag on

citizenship Euro 1,15 million !!!
Waarover gaat het?
De beroepspolitiekers van Malta willen blijkbaar wel de
bevolking helpen; hen gelukkiger maken en hun belastingen
verminderen. Daarom hebben ze besloten om diegenen die Malta
hiermede kunnen helpen de Maltese Nationaliteit aan te bieden
mits het leveren van een behoorlijke inspanning. Ze wijzen er
op dat een paspoort van Malta aan de bezitter de mogelijkheid
geeft om zich in alle andere Europese landen vrij te kunnen
verplaatsen; er overal te mogen werken en zakendoen en
bovendien met dit klompje goud in handen naar niet minder dan
69 niet-Europese landen, met inbegrip van de USA, te kunnen
reizen zonder een visum te moeten hebben.
De Maltese beroepspolitiekers wensen echter niet dat de bijna
500.000 inwoners van hun land enige politieke macht zouden
moeten afgeven aan die nieuwe landgenoten. Ze rekenen er op
dat gedurende de vijf volgende jaren slechts een paar duizend
vreemdelingen gevolg zal geven aan hun voorstel. Wel kunnen
deze nieuwkomers er op rekenen dat ze geen angst moeten hebben
op enig gesnuffel van de belastingdiensten van het eiland in
verband met sommen die ze zouden meebrengen en die aldus voor
altijd aan buitenlandse inmenging zullen ontsnappen.
Het prijskaartje voor een Maltees paspoort is dan ook niet
gering: 650.000 euro in CASH plus een minimum investering van
500.000 in vastgoed op het eiland ! Volgens de eerste
minister, Joseph Muscat, moet deze beslissing ongeveer 1
MILJARD Euro opbrengen gedurende de volgende vijf jaar en
rekent men op een paar honderd belangstellenden per jaar. Na 5
jaar zullen deze duizend of tweeduizend nieuwe kiezers nog
geen enkele invloed kunnen hebben op de huidige politieke
macht van de oorspronkelijke autochtonen. Wel zal dit
gemakkelijk verdiende cash geld kunnen bijdragen tot het
helpen bekostigen van het onderwijs en de gezondheidszorg voor
alle inwoners en zullen de vastgoedinvestering zorgen voor een
behoorlijke creatie van nieuwe arbeidsplaatsen.

Onder de eerste kandidaten bevinden zich volgens “THE TIMES OF
MALTA” een vorige formule 1 kampioen; een miljardair uit
China; een wereldberoemde popstar; een lid van een Koninklijke
familie uit een golfstaat; een Amerikaanse persmagnaat en één
zuid-amerikaanse voetbalspeler.
Ondertussen blijven de Maltese beroepspolitiekers duidelijke
signalen uitzenden naar de Afrikaanse gelukzoekers die
regelmatig op hun stranden met bootjes aanspoelen. Wij hebben
voor U geen geld en geen werk en als u toch ons land
ongevraagd binnenvalt dan steken we U in opvangkampen en
zullen U zo snel als mogelijk terugzenden naar de plaats
waarvan u vertrokken bent.
En wat deden de Belgische beroepspolitiekers?
Met de hoop dat deze nieuwe Belgen voor hen zouden gaan
stemmen deelden ze GRATIS honderdduizenden Belgische
paspoorten uit. Niet enkel bracht dit geen cent voor onze
bevolking op maar, veel erger, betekende deze zinloze
beslissing dat onze bevolking nu fortuinen diende op te
hoesten voor gratis medische zorgen; gratis onderwijs en het
naar achter dringen van onze eigen mensen op de wachtlijsten
voor het bekomen van een sociale woning !! En deze nefaste
toestand wordt nu steeds erger en erger in de toekomst.
Mijn mond viel hedenmorgen open toen ik in het programma DE
ZEVENDE DAG een zekere Nahima Lanjri van de CD&V hoorde
verklaren dat dringend minimum quota’s moeten worden verplicht
voor vreemdelingen in verband met beschikbare arbeidsplaatsen.
Belgische ondernemers moeten beboet worden indien ze
onvoldoende aantallen vreemdelingen aanwerven !!! Met andere
woorden: door het bepalen van minima MOETEN Belgische
ondernemers in de toekomst, op straffe van zware boetes,
vreemdelingen bij voorrang aanwerven op onze eigen Vlaamse
mensen !!! Dat velen van deze ongevraagde nieuwe landgenoten
zelfs onze taal niet machtig zijn en niet willen leren mag
geen hinderpaal meer zijn voor onze eigen ondernemers!

Dit is de wereld op zijn kop ! Nadat we aan deze vreemdelingen
fortuinen hebben betaald; nadat velen weigerden zich aan onze
normen en waarden aan te passen beginnen dezen zich nu meer en
meer te roeren omdat ze door hun nataliteitcijfer steeds meer
en meer politieke macht in ons land hebben kunnen verwerven.
Met dank aan de VLD; SP.A en CD&V zijn we al wat onze ouders
en voorouders hebben opgebouwd aan het verbrassen.
We doen dan ook vandaag een duidelijke oproep aan onze lezers
om alles in het werk te stellen opdat de totaal en idiote
tweespalt tussen NVA en Vlaams Belang zou stoppen. SAMEN
hebben we nog EEN ENKELE en ALLERLAATSTE kans om bij de
volgende verkiezingen een meerderheid te halen. Het zal de
ALLERLAATSTE kans zijn op een werkelijk onafhankelijk
Vlaanderen. De slimme bollen bij de NVA weten dit maar al te
best. De tijd loopt snel en we moeten nu dringend SAMEN gaan
ijveren voor deze enige en laatste kans.
Wil men in Vlaanderen nu kiezen voor beroepspolitiekers zoals
we er gedurende jaren hebben gehad of wil men liever opteren
voor beroepspolitiekers zoals in MALTA.
Aan U de keuze!
Men zegge het voort,

Neen, verlegen
nooit !

worden

ze

We willen het vandaag even hebben over de zogenaamde
“overname” van de Luchthaven van Deurne (Antwerpen) door een
Franse groep Egis. We wilden in verband met deze beslissing
van de Vlaamse overheid enkele vragen stellen aan de bevoegde

verantwoordelijken maar vingen, tot heden toe bot.
De kabinetchef van Minister Crevits, die voor die dossier
verantwoordelijk is, zou ons terugbellen en we blijven dus met
ongeduld wachten. De luchthavencommandant van Deurne kon over
dit vertrouwelijke dossier geen enkele inlichting verstrekken
enz. Het is doodjammer dat vele belangrijke beslissingen door
onze overheid genomen steeds meer en meer als een soort
“geheim” worden beschouwd hetgeen natuurlijk voor een
democratie, zoals we ons land nog willen noemen, dodelijk is.
Eerst en vooral begrijpen we niet waarom er in Vlaanderen
niemand meer te vinden is om een relatief zeer kleine
luchthaven te leiden. Moet er daarvoor nu hulp komen vanuit
Frankrijk?
Bovendien is kopen kopen en overnemen overnemen. Maar niets
blijkt minder waar te zijn. Uit de tot nu toe schaarse
inlichtingen die we hebben kunnen vernemen zijn de
onderhandelaars die met onze belastinggelden spelen ofwel
volslagen idioten ofwel totaal onbetrouwbaar. Zo zouden bijna
alle infrastructuuronkosten in de toekomst voor de overheid
blijven met inbegrip van eventueel aan te leggen taxibanen of
wat ook. Gronden en gebouwen blijven van de overheid en alleen
de “uitbating” of met andere woorden het enige dat winstgevend
zou kunnen worden geeft de overheid dan aan een buitenlandse
firma.
De overeenkomst zou tientallen paginas bevatten en een heel
bataljon advocaten gedurende lange tijd kunnen bezig houden.
We voorspellen reeds dat het niet lang zal duren of onze
zuiderburen zullen enkele forse bedragen in rekening gaan
brengen steunende op bepaalde interpretaties die men zou
kunnen geven aan de ingewikkelde teksten die in de
overeenkomst werden opgenomen. De overheid zou zelfs een
jaarlijks fors bedrag “betalen” om zogezegd van de
verlieslatende exploitatie te worden verlost.

Maar wanneer men weet dat het gros van de onkosten van de
luchthaven voor de overheid zouden blijven kan men zich wel de
vraag stellen met wat men in dit land feitelijk bezig is.
Wij zullen onze uiterste best doen om inzage te kunnen krijgen
van de werkelijke voorwaarden van deze zogenaamde “overname”
maar voelen reeds vooraf nattigheid. De wijze waarop niemand
tot nu toe ons iets wil vertellen maakt ons ongerust.
Een andere vaststelling is het feit dat indien onze overheden
niet meer in staat zijn om een kleine luchthaven door bekwaam
personeel te laten uitbaten we ons vragen kunnen stellen over
wie in de toekomst onze zeehavens gaat uitbaten. Gaan we hier
ook beroep doen op buitenlandse “specialisten”? Gaan we ook de
uitbating van onze treinstations in de toekomst in vreemde
handen geven?
Er is een veel eenvoudigere oplossing om alle problemen ineens
op te lossen. Geef de uitbating van heel ons apenland in
handen van een buitenlandse groep. Slechter dan diegenen die
nu aan het roer staan kunnen ze het in geen enkel geval doen.
Men zegge het voort,

