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Kalbfleisch-gate: exit pedo Huffnagel 
Door: Micha Kat op 2 mei, 2011 in Algemeen, 5 Comments 

HOE FRITS HUFFNAGEL EN JETTA KLIJNSMA (FOTO) TONNEN 
GEMEENSCHAPSGELD AAN CORRUPTE PIETER TOESCHOVEN 
[BACKGROUNDS]: GEEN VERANTWOORDING, VRAGEN NIET BEANTWOORD * 
HUFFNAGEL RICHT SNEL BUREAUTJE OP EN IS EXIT 

Opnieuw een gevoelige slag voor het Stan Huygens Journaal en Sjuul Paradijs van de Pedograaf: 
vaste gast en Pedograaf-coryfee Frits Huffnagel geeft de politieke pijp aan Maarten. Niet zijn fluit: 
die blijft hij rustig in kleine jongetjes proppen samen met tal van andere VVD-’prominenten’. De 
bron voor de pedo-acties van Frits: zijn voormalig partijgenoot H. Krol. Dat we maar effe weten 
dat we hier op deze site niet zomaar wat in de ruimte lopen te lullen. Maar nu de 64 million dollar 
question: waarom blaast pedo-Frits juist nu de aftocht? Wat brengt dit politieke dier pur sang ertoe 
juist nu het slapste aller verhalen te moeten ophangen: ik ga meer tijd steken in mijn eigen pedof 
communicatieburo? Wij hebben het antwoord: de affaire-Kalbfleisch!
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Op 16 mei is er een uiterst pikante hoorzitting in de 
Haagse gemeenteraad. Er wordt dan gesproken over de enorme subsidies die het Haagse college 
van B&W aan de Stichting Pure Jazz heeft verstrekt waarvan de heer P. Kalbfleisch voorzitter 
was/is. Bijna twee ton per jaar vanaf 2007 waarover nooit verantwoording is afgelegd en die 
natuurlijk door Pieter, Frits en andere ‘vrinden van het goede leven’ onder leiding van Sjuul 
Paradijs en Eddy de Kroes [recent weer veroordeeld; vrijbrief nog steeds geldig] is verbrast aan 
liederlijkheden. Dat durven we te zeggen omdat de gemeente tot nu toe heeft geweigerd vragen 
over de ‘tonnen van Pieter’ te beantwoorden. Lees hier alle achtergronden over de kolderieke 
strapatsen van Pieter in de wereld van de jazz.  Een van de hoofdverantwoordelijken voor de 
muzikale beerput in de Hofstad: Frits Huffnagel als Haags wethouder. De hoorzitting van 16 mei 
wordt natuurlijk explosief nu we weten dat Kalbfleisch een corrupte en perverse puppet is van 
pedo- en staatsbelangen en als Haags rechter cruciale procedures manipuleerde om zijn vrinden 
hun smerige zaakjes te laten winnen. Zo’n twee weken voor dit zwaard van Damocles op het 
blonde pedo-hoofd van Frits Huffnagel zou neerdalen vlucht hij als een jankende jakhals weg van 
het publieke podium om zich te gaan wijden aan zijn pedofie communicatieburo. Dat overigens, 
zo blijkt uit de stukken van de KvK, is opgericht op 4 april 2011. Dat is ongeveer precies twee 
dagen voordat de klokkenluider de Chipshol-zaak deed exploderen door definitief aan het licht te 
brengen dat Kalbfleisch corrupt is! Een verdomd rappe aftocht van pedo-Frits, zo te zien:

Onderneming: 
Handelsna(a)m(en)           :Frits Huffnagel Citymarketing & Communicatie 
Rechtsvorm                  :Eenmanszaak 
Adres                       :Bleijenburg 80, 2511VD ‘s-Gravenhage 
Correspondentieadres        :Churchilllaan 238 3hg, 1078EX AMSTERDAM 
Telefoonnummer(s)           :0650274357 
E-mailadres                 :frits.huffnagel@online.nl 
Datum vestiging             :04-04-2011 
Bedrijfsomschrijving        :Adviezen op het terrein van citymarketing en 
communicatie. Presentaties, trainingen, 
optredens en dagvoorzitterschappen. 
Werkzame personen           :1

Maar er is, zoals altijd, meer. Veel meer.

Want onze corrupte ex-rechter P. Kalbfleisch had meer vrinden in het Haagse college naast Frits. 
Zo was daar ook ene Jetta Klijnsma (hierboven met Pieter op de foto) die het in een duister 
verleden zelfs nog tot staatssecretaris schijnt te hebben geschopt. Jetta en Frits stonden samen 
garant voor de tonnen voor Pieter, Eddy en Sjuul waarover maar geen verantwoording hoefde te 
worden afgelegd en waarover vragen maar niet konden worden beantwoord.. te moeilijk. Want ja, 
beste mensen, de wereld van de gesubsidieerde jazz is dermate gecompliceerd en ingewikkeld, dat 
valt allemaal gewoon aan leken en buitenstaanders niet uit te leggen…. Laat dat maar over aan de 
‘specialisten’ Frits, Jetta en Pieter! Dat wil zeggen…. er zijn bronnen, hardnekkige bronnen, 
die zeggen dat de muzikale tonnen voor Pieter een sort of betaling waren voor diensten die 
Pieter als corrupte rechter heeft verricht aan de gemeente Den Haag… now we’re talking! 
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5 Responses to “Kalbfleisch-gate: exit pedo Huffnagel”

Feed voor dit bericht 

Arend 
2 mei, 2011 om 16:03 

Ongelooflijk Micha hoe diep die Haagse beerput is en hoe steeds meer deze gaat stinken.

Geliefd. Waardering:  4  0 (+4) Log eerst in

•

Nederlandvrij 
2 mei, 2011 om 16:15 

Inderdaad Arend. Trouwens, die kerel met die vrijbrief, dat vind ik sowieso een BIZAR 
gebeuren.

Waardering:  3  0 (+3) Log eerst in

•

Alfred Mol 
2 mei, 2011 om 17:23 

Hoe krijgen ze het voor elkaar ? 
€ 200.000/ jaar voor Pure Jazz van Huffnagel pardon dwz Gemeente voor Kalbfleisch. 
Pure Jazz… Pure nonsens… echt iets voor Kalbfleisch. 
Hier een schnabbel en daar een schnabbel.

Ach ja, het is Nederland, daar gaat alles zo keurig….

Waardering:  2  0 (+2) Log eerst in

•

paramani 
2 mei, 2011 om 23:04 

real life overtreft elke soap, keer op keer. 
de coma schaapjes kunnen deze waarheden echter niet verdragen. 
het is ze te pijnlijk om te bevatten. 
de zondevloed der bewustwording overspoelt ze vanzelf. 
goed werk mensen…

Waardering:  0  1 (-1) Log eerst in

•

Micha Kat 
3 mei, 2011 om 3:37 

Krijg nou de tering: TWEE FUCKING DAGEN voordat de klokkenluider in de Chipshol-
zaak definitief aan het licht bracht dat Kalbfleisch corrupt is richt Huffnagel zijn 
‘eenmanszaak’ op!

Waardering:  0  0 (0) Log eerst in

•

Laat een reactie achter

You must be logged in to post a comment.
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Playlist JDTV

De Vaatstra files

Stichting

Sympathisanten van deze site en van klokkenluiders in het algemeen kunnen vanaf heden een 
bijdrage storten op de bankrekening van de Stichting Klokkenluideronline. Het rekeningnummer 
is 672997150. te Amsterdam.

De liegende rechter
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jan bouma: In het Recht gaat het om de bewijsbare feiten....  •  0  0 (0)
angel: Vluchten kan niet meer,natuurlijk wel de hoorn eropsmijten,wat een...  •  0  0 (0)
Micha Kat: Krijg nou de tering: TWEE FUCKING DAGEN voordat de klokkenluider in 
de...  

•
 0  0 (0)

paramani: real life overtreft elke soap, keer op keer. de coma schaapjes kunnen...  •  0  1 (-

1)
Charles: @Nederlandvrij De Rabobank wordt al sinds vanmorgen 08.00 uur getroffen...  •
 0  0 (0)
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