
Van:   
Verzonden: dinsdag 5 juli 2022 01:12 
Aan:  

Onderwerp: Duurzame Boerin            Bianca (2). Polder Protest ! Zo zijn de boeren. Provincies: Kabinet is 
te traag. Geweld ME & Romeo's in Sneek. Taste and See. 
 
Geachte (schaduw) Premier Kaag,  

Duurzame Boerin            Bianca (2). 

Nu met url erbij... 

 

https://twitter.com/RutgervdNoort/status/1543206237667528712 

 

Polder Protest ! 



 

Zo zijn de boeren. 

 

Zo zijn de boeren: ze helpen een vastgelopen motoragent! 
"Kijk zo zijn de boeren, jongens ... 
we helpen gewoon oom agent die ook kan gaan met de machine,  
we zijn nog niet zo beroerd !" 



De WEF-regering van Nederland wil de boeren elimineren. 

NO FARMERS                                NO FOOD                                   ! 
 
https://twitter.com/kees71234/status/1543976654523039744?s=21&t=4mIzZjd97S3K0NrHR
Sx2GA 

Provincies: Kabinet is te traag. 

 

https://www.nu.nl/binnenland/6210311/provincies-gaan-ondanks-boerenprotesten-door-met-
plannen-stikstofreductie.html 

 

Geweld ME & Romeo's in Sneek. 



 

Romeo Alert Sneek.... 
ME werd ingezet...bij Distributie Centrum Poiesz, te Sneek tegen de Boeren, 
ook Burgers en Truckers proberen de Boeren te beschermen. 
Burgers en Truckers waren ook Demonstranten geworden en dienen ook als zodanig te worden 
behandeld. 
Echter dat gebeurde niet een aantal Burgers zijn gearresteerd door ME en Romeo's met grof geweld ! 

 

Dit gebeurde in opdracht van Marxistische Burgemeester Jannewietske de Vries (PvdA) van Sneek. 

Ook met de verkiezingsbus ging het al niet helemaal zuiver, Jannewietske deed er een greep in...       

Ik maak een grap, maar het zou mij niets verbazen, is ook typisch de handelswijze van communisme 
kameraden... 
voorafgaand aan een machtsomwenteling. 



 

#boereninopstand #iksteunONZEboeren #RutteMoetWeg Sneek 

 

https://twitter.com/RadioGenova/status/1544052196576305153 



 

https://twitter.com/Rodriramosdb/status/1544044402716418048 

 

Tsja, Politieleiding stond in WW2 ook al aan de verkeerde kant... 

Ik heb zelf goed contact gehad met individuele politieagenten tijdens protest in Harderwijk, 
dat zijn gewoon mensen...maar sommigen  vinden het te gek dat ze 
de Ordetroepen van de Animal Farm (George Orwell 1984) mogen zijn. 

We leven in een bananenrepubliek, dat had ik al eerder geconstateerd... 
De meest rotte bananen zijn WEF Kaag & Rutte...maar ook het Parlement is overrijp... 
Niet meer te pruimen... 



 

 

Taste and See. 

Taste and See That the Lord is Good. 
The Brooklyn Tabernacle Choir - Psalm 34 (Live) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfW2mkkMTAg 

De smaak van het NL kabinet en het NL Parlement kan vies en bitter smaken, 
maar proef en zie onze Heer is Goed ! 

Met vriendelijke Groet en de meeste Hoogachting,  



 




