Sluipend gif
Zoveel jaren, eeuwen zelfs, hebben wij gestreden tegen de
verfransing, de verengelsing. En kijk, hier lijken de
taalwetten die ons moeten beschermen gewoon in de vuilbakken
gegooid.

Stel je voor dat wij zouden kunnen eisen dat ze in elk land
waar Vlamingen wonen alles in het Nederlands zouden moeten
vertalen. Men kan zich terecht en met grote zorg afvragen wat
die Turks en Arabisch sprekenden van ons verkeersreglement
begrijpen en hoe ze hier een rijbewijs konden verwerven.

Nu al wil men onderwijzen in andere talen, en straks als er
niet voldoende verzet volgt , zullen uw kleinkinderen
sluipenderwijze in het Arabisch en het Turks worden
onderwezen.
Hebben we daarvoor als volk gedurende ruim 20 eeuwen zoveel
oorlog, onheil, terreur en diefstal moeten overleven?
Gelukkig zijn er nog mensen die ons willen beschermen tegen de
aanslag op ons land, volk, cultuur en toekomst.

Vlaams Belang dient klacht in
tegen Gentse LEZ-affiches in
het Arabisch en het Turks

Wannes Nimmegeers Vanaf volgende maand moeten Gentenaars
rekening houden met de lage-emissiezone.
Vlaams Belang dient klacht in tegen affiches waarmee het
Gentse stadsbestuur Turks en Arabisch sprekende doelgroepen
wil informeren over de lage-emissiezone (LEZ). Die zijn
volgens Vlaams Belang in strijd met de taalwetgeving. Het
kabinet van schepen Tine Heyse zegt dat de affiches correct
zijn opgesteld, volgens de regels van de Vaste commissie voor
Taaltoezicht.

Het Linkse Gentse stadsbestuur met Filip Watteeuw en Tine
Heyse en clown-verrader-Matthias De Clercq startte een grote
informatiecampagne om de Gentenaar op de hoogte te brengen van
de lage-emissiezone (LEZ) die vanaf volgende maand wordt
afgedwongen. Om te vermijden dat kwetsbare groepen uit de boot
vallen, worden onder meer een tiental affiches opgehangen aan
moskeeën. Op de affiches staat een Nederlandse tekst, met
daarbij een vertaling in het Turks en het Arabisch.

‘Het
gaat om een uitzonderlijke en zeer gerichte campagne’, zegt
het kabinet
van Heyse. ’De affiche is niet in strijd met de
taalwetgeving.” Maar
Vlaams Belang volgt die argumentatie niet. “De contacten van
overheidsdiensten (in casu de Stad Gent) met burgers en
ondernemingen
moeten gebeuren in de bestuurstaal van de gemeente of stad, in
dit geval
het Nederlands”, zegt fractieleider Johan Deckmyn.

De
Green
Deal
van
10.000.000.000.000 Euro. Een
ramp bovenop een ramp voor
Vlaanderen en Europa.
Tijdens het klimaatdebat in het Vlaams Parlement afgelopen
woensdag heb ik in totaal minstens 15 minuten gesproken over
het klimaatplan (9,5 min. toespraak + 4 x ca. 1,5 min.
tussenkomst).De VRT (Villa Politica) heeft daar gisteren in
haar 'samenvatting' welgeteld 0 seconden van laten zien.
Kregen wel uitgebreid zendtijd: oppositiepartijen Groen en
Sp.a. De verkiezingsuitslag en zéker de laatste peiling
rechtvaardigen deze compleet oneerlijke en onrechtvaardige
verdeling van zendtijd niet! Schande!Nu, de reden dat ze me
willen doodzwijgen is wel evident natuurlijk: wie wil weten

waarom, kan hier mijn hele toespraak bekijken.
Geplaatst door Sam van Rooy – Vlaams Parlementslid & Antwerps
gemeenteraadslid voor het VB op Zondag 15 december 2019

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!

Geld en kroketten komen uit
de muur, en mama en papa
moeten met de fiets naar het
werk
Het standpunt van de oprichter van Greenpeace, zelf
wetenschapper, is jullie misschien al bekend? Misschien ook
niet.

Misschien komt het u zoals bij velen al de strot uit dat
gedram over het klimaat. Eigenlijk een wel bedachte geoliede
verkiezingscampagne. Bedacht door de EUSSR, de Groenen, de
Soros- gangsters? Maakt niet uit. Ik laat hier in het midden
wie het bedacht en orkestreerde. Vandaar dat ik nogmaals het
standpunt van Patrick Moore deel via het gelinkte artikel. De
klimaathysterie is pure oplichterij.

Dat er milieuproblemen zijn, dat staat vast. Ons gebruik van
plastic moet en kan ook naar beneden, het herbebossen van
oerwouden, het stoppen van de aangroei en afname van de
wereldbevolking, het keren, ieder voor zijn eigen deur zijn
dingen die niets kosten, zelfs geld opbrengen . En dat we
uiteindelijk zullen moeten afstappen van fossiele brandstoffen
is een feit. Door wat we het gaan vervangen en binnen welke
termijn is een andere zaak. Zeker is dat windmolens en
zonnepanelen daartoe niet op voldoende schaal en tegen
betaalbare prijs in staat zullen zijn. Bedenk daarbij, dat om
het even hoe schaars of duur energie in de toekomst zou
worden, de rijksten der aarde er nooit gebrek aan zullen
hebben, evenmin als aan water voor het vullen van hun
zwembaden.

De jeugd, alhoewel ze meer tijd heeft dan wij, die niets van
de uitvindingen, niets van de sociale vooruitgang noch iets op
economisch gebied hebben bijgedragen, willen tegen morgen
alles opgelost zien. En dat door diegenen die zoals wij veel
minder tijd hebben omdat we te oud zijn of amper tijd om de
nest kelende kuikens te voeden en te voorzien van luxe. Door
diegenen die in steeds grotere aantallen vrezen dat ze daar
morgen misschien niet meer in zullen slagen door de
prijsstijgingen en allerhande financiële en organisatorische
repercussies. De jeugd (de krekels met (te) veel tijd) willen
de ouders (de mieren met tijd te kort) ook dwingen om morgen
met de fiets of het openbaar vervoer de kost te gaan

verdienen.

De kiekens, zichzelf de elite van morgen wanend; wonende,
etende en feestende op een door de ouderen betaald kot stemden
in universiteitsstad Leuven vooral Groen, en zelfs pvda. Wij,
dat zijn dus de ouderen die zij met arrogantie menen te mogen
berispen, maar zonder dewelke ze vandaag nog in een grot
hadden geleefd, zonder geld of kroket die uit de muur komen.
Hun dankbaarheid tonen ze, ook naar de oudere mensen toe met
een slag in hun gezicht.

The ‘youth for climate’ de Anuna’s en de Greta’s realiseren
zich nog niet hoe zij als bakvissen gebruikt en gemanipuleerd
worden door kindermisbruikers voor eigen ideologie, macht en
rijkdom. En de politici, de BV’s en BN’s en oligarchen aller
landen genre Jef Colruyt, verdringen elkaar om een deel van
deze hoaxkoek te bemachtigen. (Zonnepanelen alleen als de
belastingbetalers ze via groenestroomcertificaten dubbel en
dik betalen gedurende ruim 20 jaar. We kennen hun rode
trawanten die dit uit domheid, politieke berekening en eigen
belang mogelijk maakten)

Gefundenes Fressen, zeggen de Duitsers.

Ouders en leerkrachten, beteugel en bescherm jullie kinderen
in plaats van ze te exploiteren en te brainwashen !

Greenpeace

oprichter:

opwarming van de aarde is “de
grootste
zwendel
in
de
geschiedenis”
10 maart 2019

De legendarische milieustrijder en
Greenpeace oprichter Patrick
Moore neemt nu het blad van zijn mond. In
een interview stelt hij dat de
theorie van de door de mens veroorzaakte
klimaatverandering “de
grootste zwendel in de geschiedenis” is.
In een interview met Breitbart News Tonight gaat Patrick Moore
hard
ten aanval op de klimaattheorie en degenen die ervan
profiteren.

Volgens hem gaat de klimaatcampagne over het verspreiden van
angst en slecht geweten.

– Angst is door de geschiedenis heen gebruikt om de geesten,
portemonnees en al het andere van mensen onder controle te

krijgen, de
klimaatramp is strikt genomen een angstcampagne – nou ja,
angst en
schuldgevoelens – je bent bang dat je je kinderen vermoordt
omdat je ze
in je SUV rondrijdt en kooldioxide in de atmosfeer uitstoot.
Er is geen
sterkere motivatie dan die twee, zegt Moore.

Hij beschrijft de klimaatbeweging als de grootste bedreiging
voor de
Verlichting sinds de tijd van Galileo. De moderne
klimaatbeweging is
“een giftige mix van ideologie, politiek en religie” die de
wetenschap
overneemt, aldus Patrick Moore.

– Het neemt de wetenschap over met bijgeloof en een soort
giftige mix
van ideologie, politiek en religie. Er zit geen waarheid in.
Het is een
compleet bedrog en oplichterij.

Moore beschrijft kooldioxide als het “manna van het leven” en
verwerpt de bewering van moderne klimaatactivisten dat het
natuurlijke
levengevende gas eigenlijk een fatale verontreiniging zou
zijn.

Hij waarschuwt dat wetenschappers worden gecorrumpeerd door
politici
en bureaucraten die belang hebben bij het verspreiden van de
klimaatclaim om hun eigen macht te centraliseren. De grote

mediabedrijven hebben dan de taak om de klimaatclaims te
verspreiden om
de bevolking met beweringen dat de wereld ondergaat bang te
maken.

– De media herhalen keer op keer voor iedereen dat ze hun
eigen kinderen vermoorden.

Patrick Moore trok eerder deze week de aandacht toen hij
Alexandria
Ocasio-Cortez bekritiseerde op Twitter, rapporteert RT.
Ocasio-Cortez is
een geracialiseerde linkse activistische politica die onlangs
werd
verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en pleit
voor een
“nieuw groen geschenk” in de vorm van sterk verhoogde
klimaatbelastingen.

Moore

is

echter

in

het

bijzonder

kritisch

over

de

klimaatorganisatie
Sunrise Movement, die zou zijn ontstaan op initiatief van
“jongeren” die
zich zorgen maken over het klimaat.

– Ze hersenspoelen de kinderen om te geloven dat de wereld in
tien
jaar zal vergaan. Daar moeten miljardairs achter zitten, zegt
Patrick
Moore.

Bronnen:

Greenpeace Founder: Global Warming Hoax Pushed by Corrupt
Scientists ‘Hooked on Government Grants’

‘Greatest scam in history’: Greenpeace co-founder thrashes
global warming ‘brainwashing’ campaign

https://fenixx.org/2019/03/10/greenpeace-oprichter-opwarming-v
an-de-aarde-is-de-grootste-zwendel-in-degeschiedenis/?fbclid=IwAR1G5P1BFDSo9EoSbcqhSF_MFMwDukTisM4_PXm
1SNlCHvACTZeQ1H-5VWI

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
“Voorbije
ondraaglijk

Elon
jaar
en het

Musk:
was
ergste

moet nog komen”
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”

