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
plaatsgevonden
gebruiken het
openbare weg te
controles om de

tijd hebben in Brussel talrijke rellen
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.”

Ramadan: un syndicat de police dénonce les consignes des
autorités de ne pas intervenir en cas d’émeutes

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.

De invasie
Hoor eens wat ze roepen in het onderstaande filmpje? Hun
eeuwige strijdkreet “allahu akhbar !”.

Veel mensen bij ons denken ook dat het V-teken dat ze maken
Vrede betekent. Fout ! Het betekent Victory . De overwinning
op ons wel te verstaan.

Wat een schijnvertoning van het Griekse leger.
Staan ze daar met enkele soldaten tegen een menigte getrainde
jihadisten die hun kinderen als schild gebruiken en die weten
dat zelfs de wapenstok niet mag worden gebruikt.
Diegenen die dat toch doen, of hun wapen afvuren, riskeren de
pineut te worden.
Met een kniptang van 1€ zijn de invasieven binnen een minuut
door de prikkeldraad heen. Wat een verdediging. En dat noemen
sommigen fort Europa?

Kijk, zo goed is Europa in het beschermen van haar grenzen en
meer bepaald de grens met Turkije. Er ‘staat’ , eigenlijk
ligt, een draadje.
Miljarden aan wapentuig hebben wij belastingbetalers betaald,
en niemand die het durft of mag gebruiken.
Ik vrees dat de burgers het weldra zullen overnemen. De
beelden die we meestal te zien krijgen zij die van normale
grensovergangen. Daar staat wat meer politie klaar om onder de
voet gelopen te worden.

Eis een muur ! Een hoge !

Geef mij dan maar een muur zoals Trump die bouwt. Zodra al die
immigranten zouden weten dat ze meteen teruggebracht worden
richting van of naar hun landen van herkomst, zou het opgelost
zijn. Maar nee, de asielclubjes saboteren alles. De wetten
zijn dan ook zo lek als een zeeft en het kost ons dus bakken
geld en middelen .En dat moet stoppen. De internationale
verdragen en het EVRM herzien of anders ons er eenzijdig uit
terugtrekken. Een nieuw reglement inzake migratie is snel
genoeg geschreven als men weet hoeveel papier en letters in
dit land worden geproduceerd. We Made ityoutube.comPEOPLE
CROSS GREEK TURKISH BORDER IN MASSES OVER TO GREECE FROM
TURKEY INNOCENT CHILDREN BEING…We Made it filmpje inmiddels
verwijderd van Youtube

Bedenk

Geen enkel huis en gezin kan/kon ooit door zachtaardige mensen
verdedigd worden tegen mensen die bereid zijn elk geweld en

elk ander middel te gebruiken om het te bezetten en bezitten
en het vreedzame gezin te verdrijven of zelfs uit te moorden.
Iedereen onderschat de invasie en de bedoelingen van de
bezetters zeer, alsook de zware gevolgen in de nabije en verre
toekomst . Wat voor zin hebben wapens in handen van militairen
die ze niet mogen gebruiken wanneer het land wordt bestormd?
Tegen dit soort oorlog zijn onze legers niet opgewassen. Ons
leger is zo laf als de generaals en de politici die hen
leiden.

De Turkse bezetting van Syrië

Volgens de Turkse minister van oorlog (sic

) zijn alle

militairen die in Syrië sneuvelden martelaars.
Durven de media daar enig verband zien met een Jihad, een
heilige oorlog, de islam en vijandigheid tussen soennieten en
sjiieten? Turkije heeft daardoor niet alleen om
veiligheidsredenen of economische reden Syrië bezet, maar ook
om religieuze. Zo dunkt mij.
Laat ze daar allemaal maar snel martelaar worden. Mocht het
helpen, en mocht er een god bestaan: je vond me daartoe de
ganse dag dan op mijn knieën met een of andere paternoster en
een fles wijwater.

De demografische en politieke
evolutie inshallah
Het

onderstaande

filmpje

was

mij

tot

nu

onbekend,

niettegenstaande ik overal mijn antennes opsteek, ik menig
krantenartikel in binnen en buitenland lees, en politieke
filmpjes bekijk. Vooral dan die dingen die ons volk, ons
Europa, onze waarden, democratie en beschaving bedreigen.

We horen en zien in het onderstaande videofragment Shahid
Malik, de toenmalige minister van Justitie van Groot
Brittannië voor Labour. De leider van de bomaanslag van 7 July
2005 London bombings, Mohammad Sidique Khan, kwam uit zijn
Dewsbury ‘kiesarrondissement’ (constituency).

Moslim van Pakistaanse origine maar opgegroeid en opgeleid in
Groot Brittanië lijkt hij gematigd, maar hij weet drommels
goed voor wie hij spreekt en waar het in Groot Brittanië (en
Europa) naartoe gaat, en zegt dat ook duidelijk, met een
vleugje humor en inshallah na elke zin. Taqqyya 2.0 met een
vleugje humor of vice versa, als het ware.

Ondertussen zijn niet enkel moslims al sterk aanwezig in het
politieke landschap, ze hebben er ook al een zeer machtige
plaats verworven. Vergeten we niet dat de Londense
burgemeester Sadiq Kahn is. (maar ook in Rotterdam en bij ons
in Leuven zwaait er al een moslim de plak. En dat is nog maar
het begin denken ze inshallah en allah uh akhbar )

Kunnen jullie zich voorstellen wat ze onder elkaar vertellen
in een voor ons onverstaanbare taal? Wie vindt nog steeds dat
we er niet van moeten wakker liggen?

Een ding is zeker: ooit zijn we een kwal als Bart Somers kwijt
dank zij hen. “Elk nadeel hebt zijn voordeel”, zei Cruyf

Het internetgeheugen blijft een doorn in het oog van menig
regime en iedereen die wat doet dat het licht niet mag zien en
‘niemand’ mag weten.

Via
dwangsommen
het
terrorisme post-gefinancierd.
We beginnen met een filmpje over onschuldige kinderen die we
verplicht naar hier moeten halen, en waarvan eentje al 19 jaar
is.

De Belgische regering moet voorlopig al een half miljoen euro
betalen aan IS-kinderen. De deurwaarder is in opdracht van
Abderrahim Lahlali het geld al met een dwangschrift gaan
opeisen.

50000€ per dag zo lang de 10 kinderen van IS strijders en hun
even wrede vrouwen niet naar belgië worden gehaald. En dat kan
dus nog wel wat duren.

Abderrahim Lahlali, lid van CD&V en voormalig gemeenteraadslid
voor die partij, lacht. Hij lacht ons uit, en met hem al de
moslims die de enige echte islam genegen zijn, die dansen en
zingen bij een aanslag met doden en gewonden, wanneer
gruwelijke oorlogsmisdaden worden begaan, kelen worden
overgesneden, mensen worden gemarteld en/of tot slaven worden

gemaakt. Ze hebben geen wroeging, ze nemen nergens afstand
van, ze blijven eisen stellen zo hoorden we al de gevangen
genomen moeders van de betreffende kinderen in een
videofilmpje ratelen. Zij lachen, telkens wij huilen.

Voor wie dacht dat het toch wel meevalt met het islamitische
fundamentalisme heeft beslist niet de berichtgeving gelezen en
de foto’s gezien over de publieke herdenking in St Jans
Molenbeek van de onlangs overleden haatprediker Rachid Haddach
in moskeeën.

Massa mensen bidt op straat ter ere van overleden ‘salafist’

Lahlali is de advocaat van IS-terroristen, van Sharia4Belgium,
van de Marokkaanse terrorist Abdelkader Belliraj, van de
ouders die juf Magali Alpaers van ‘De Blokkendoos lasterlijk
beschuldigden van kinderverkrachting, van de allochtonen in
Aalst die veinsden een racistische brief in de bus te hebben
gekregen, van drie ‘jongeren’ die een aanslag planden op Filip
Dewinter, enz….

Deze noodregering en vorige belgische* regeringen (en alle
partijen daarin) hadden al met maatregelen, tijdig beroep, en
aangepaste wetgeving kunnen voorzien en voorkomen dat er over
dit soort aangelegenheden processen konden worden gevoerd en
dwangsommen konden worden opgelegd. Het is een kwestie van
nationale veiligheid. Immers zijn wij in oorlog met
terroristen en hun aanhang, die kozen zich tegen ons en onze
beschaving te keren. Zij wensten en wensen ons nog steeds
dood, zoals dat in hun sadistische boek wordt bevolen.

Nog erger is dat hiermee een precedent werd gecreëerd en er
nog veel meer kunnen en zullen volgen. Want aan ons geld zijn
ze niet vies.

Ook NV-a dat, net zoals ze pas nadat ze eerst mee het

Marrakeshpakt hadden goedgekeurd er zich gingen tegen
verzetten, nu ook veel te laat komt met haar protest.

Voordien hadden we hen niet of nauwelijks gehoord. Dat zwijgen
was bewust politiek correct om salonfähig te zijn, of ze zaten
te slapen. Laat ik maar hopen dat het dat tweede was. Peter De
Roover is de man die alle kalveren al moest pogen te redden
nadat ze waren verdronken. Laat ik ook hier hopen dat al die
pogingen oprecht waren.

Weerom stelde niemand van de regimepartijen justitie of de
activistische rechters in vraag. Dat mag niet, uit angst geen
democraat meer te worden genoemd maar een fascist. En dan is
de kous af en ritsen de monden dicht en rusten de bezwaren en
principes. Vrijwel niemand loopt graag koord, en al helemaal
niet iemand die daar geen talent of durf voor heeft.

Dat de minister van justitie, die hiertegen niets ondernam, de
CD&V-er Koen Geens is, met een islamitische schoonzoon en een
precedent dat de 800.000 ARCO-gedupeerden zich nog wel zullen
herinneren, is een zaak. Dat de advocaat Lahali de juridische
handlanger is van allerlei terroristen, als hierboven opgesomd
,is een ander verzwarend feit voor de CD&V. Bijna had die
partij onlangs zelfs een Irakees als voorzitter (want ook, nog
steeds, bezitter van een Irakees paspoort) .

Hoe ver gaat het verraad van die partij dus om in het pluche
te blijven zitten? Het aantal Christelijke organisaties
gelinkt aan CD&V dat lobbyt voor, en zich bezig houdt met de
invoer, het onthaal, opvang en ook juridische/sociale
ondersteuning van immigranten/asielzoekers en ook heuse
terroristen en hun medeplichtigen, is niet te tellen.

Ik ben eens begonnen aan aan een onderzoek en stelde vast dat
die organisaties een mistig gigantisch web is waar aan alle
draden geld en macht kleven.

Wat mensen niet weten, daarvan kunnen ze niet wakker liggen
zie ik ze onder elkaar met een serene stem en een afgestreken
schijnheilige smoel zeggen. Ach, ze zijn zo lief, de beweging
van het onopvallende centrum, de poliep met honderden
tentakels, de grafdelvers van onze maatschappij en toekomst in
naam van hun denkbeeldige goedheid en plaats in hun even
denkbeeldige hemel die niet veel verschilt van die van de
moslims, op de 72 maagden na.

Maar u blijft er voor stemmen? Omdat ze zo verbindend zijn,
het middenveld van de maatschappij vertegenwoordigen ( de
brei- en fiets- en kookclubjes), ze de christelijke waarden
(slik!
)
dragen,
ze
een
bestuurspartij
van
staatsmannen/vrouwen zijn (slik ! ), omdat ze de weg naar de
hemel openen en aan een eerlijke en een rechtvaardige
maatschappij (slik! slik ! ) timmeren…..

CD&V is ‘de’ Taqqya-persoonlijk-belang partij in Vlaanderen.
Niet het belang van Vlaanderen, en ook niet voor Vlaanderen.

Boven of onder de bidmat: één god met islam
Beter dan geen god volgens hen
Niets deden zij ooit voor ons, tenzij geveinsd, tenzij onder
dwang of voor persoonlijk belang, of wanneer ze werden
betrapt.

En dat is kenmerkend voor tsjevengedrag. En een tsjeef, dat
wilt u toch niet zijn?

Gemanipuleerde statistieken!
Hoe
worden
migratiegegevens
gemanipuleerd? Neem België…
Het zou waarschijnlijk niet als een schok moeten komen dat
statistieken kunnen – en vaak
– worden gepresenteerd en
gemanipuleerd door elites. In België – en in heel West-Europa,
behalve in Oostenrijk – geven zij vorm aan een informele
multiculturalistische lobby, die universiteiten, NGO’s,
openbare instellingen en de media domineert, om een promigratie agenda te stimuleren.
In een relatief korte tijd is België drastisch veranderd.
Zonder enig openbaar debat is het een omvangrijke
migratiestaat geworden. In een periode van slechts 15 jaar
heeft België een toename van één miljoen inwoners gehad – van
10,2 miljoen in 2000 tot 11,3 miljoen in 2015. Deze cijfers
geven over een zeer korte periode een stijging van 10% weer.
Lees verder op >>>>

E.J. Bron

h/t: gatestoneinstitute
h/t: Alain Destexhe,

“Wachteres” en “Henk V.”)

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
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Ooit werden collaborateurs met de bezetters voor minder
geëxecuteerd.

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 zoals Theo Francken doelbewust
duizendvoudig doet?

De waarheid en vrijheid

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 massa-

immigratie 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 ever-growing refugeeterrorist attacks across Europe.

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/

