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!

Demandeurs de rien, donneurs
de rien. Vragers van niets,
gevers van niets.
(dinsdag ochtend 28/5 op Facebook)

Maar is dat nu wel verstandig om te willen mee regeren?
Er ligt al een begrotingstekort van ca 4 miljard te wachten.
En dan zijn er de vele lijken die nog uit de kast moeten

vallen, die niet gekend zijn door het VB. Vergeet ook niet de
vele sabotagemogelijkheden die de Waalse tegenstanders hebben
via hun kornuiten in alle gelederen van het bestuur in dit
land met zelfs bereidwillige bondgenoten daarin in Vlaanderen.
Misschien de gifbeker laten voorbijgaan?

Ecolo en de PS hebben ons geld (meer transfers of cadeaus )
nodig om hun politiek tot uitvoering te kunnen brengen, zowel
in Vlaanderen als Brussel. Als je de particratie en het
politieke landschap daar wilt veranderen, dan moet je het
cliëntelisme aanpakken via de geldbeugel en hen net voor
verdrinken een reddingsboei gooien die ze niet kunnen
weigeren. We zullen dan merken dat velen dan ineens wel
Nederlands kunnen spreken, faciliteiten zullen willen opgeven.

Bovendien zal vrij snel blijken dat groene natte dromen ultrautopisch en onbetaalbaar zullen zijn. Het is leuk al die dure
groene idee.en te hebben en uit te voeren met anderen hun
geld. Laat de traditionele machtspartijen die ‘over hun lijk’
weigeren met Vlaams Belang te besturen, coalitie te vormen,
gaar sudderen in hun vet, verzuipen in hun eigen moeras. Beter
is het nieuw op te bouwen vanaf hun ruïnes en de krotten te
helpen restaureren, tot slechte een iets betere krot.

Het is dus beter om samen met de NVA sterk oppositie te voeren
en te waken over onze belangen, wensen en centen. Geen Vlaamse
regimepartij zal het aandurven en kunnen om daar tegen in te
gaan op risico van zich helemaal bloot te geven als verraders
en te worden uitgewist bij een volgende verkiezing.

Peiling: Twee derde Vlamingen tegen cordon sanitaire

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

Ik wil ook zo’n pen!
Het Vlaams Belang in Brussel had naar de leerkrachten
geschiedenis in de Brusselse gemeenschapsscholen een brief en
een balpen gestuurd om hen “lesmateriaal aan te reiken” en de
kennis van de historische kennis van de leerlingen bij te
schaven.
Op de balpen stonden enkele afbeeldingen. Als je aan een
ringetje op de balpen trekt, zie je een Vlaming die de (16eeeuwse) Spanjaarden buitenzet, trek je nog wat verder, dan zie
je een moslim die een Vlaming het land uitzet. (Tja, dat is
voor de poco’s een moeilijk geval dat niet onder racisme valt)

“Zeg, weet jij wat deze gele vlag met zwarte
leeuw is?”
“Maar ja, het is de Vlaamse vlag van voor de
Islamitische republiek.”
De geschiedenis, zelfs het heden wordt door de poco’s
vervalst.
De directeur van de Scholengroep Brussel steigert en briest
dat ze dit niet kunnen tolereren. De VRT spring op de kar om
met de directeur Jacky Goris deze actie als ranzig af te doen.
Dat er alle dagen islampropaganda wordt gemaakt onder de
leerlingen en wetenschap als de evolutietheorie in de
mottenballen belandt, dat vinden Jacky en de VRT minder erg,
want daarover steigerden ze nooit. En dan zwijgen we nog over
andere
geschiedkundige
feiten
die
men
uit
de
geschiedenisboeken heeft verbannen om de moslims niet te
shockeren zoals de slavenhandel door moslims, die zich ook
vandaag nog voortzet in het Midden Oosten en Afrika (zie ook
het artikel hieronder van vriend Lucky9), de Armeense genocide
en andere religieuze en etnische zuiveringen, de vernietiging

van cultureel
enzovoort ….
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Nochtans, de Brusselse demografische feiten spreken voor zich,
want daaruit blijkt dat de overname van de stad door moslims
nakend is, of alleszins goed bezig.
Vlaams Belang ziet geen graten in de actie. “Het gaat om
materiaal waarmee we het debat op gang willen brengen, los van
het feit of je het er nu mee eens bent of niet, reageert
Frédéric Erens van Vlaams Belang. “Het is een ludieke actie in
de carnavalssfeer.”
Ja waarom niet? Als men het Vlaams Belang, de NV-A en Bart De
Wever als SS-ers mag afbeelden tijdens carnaval in Aalst, en
zelfs het ganse jaar door in Le Soir of in PS kringen, dan mag
zo’n balpen ook.
Weten jullie nu waar ik spijt van heb? Dat ik verdorie zelf zo
geen pen heb gekregen.

