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Geachte lezers,
Dit is dan de eerste Blog van Fractal Productions nadat we ITVDe Vechtstreek hebben gestopt. De onderstaande blog zat al
een tijdje in de pen maar is nu pure realiteit geworden. Stap uit
de droomwereld die Europa heet, word wakker in Nederland.

Nexit? Ja, lijkt mij verstandig. Nu de Brexit werkelijkheid is
geworden zullen de Britten even door de zure appel heen
moeten maar verder geen inmenging meer te dulden van het
geldverslindende Europa.
Met enige regelmaat hoor ik in mijn omgeving dat Rutte en de
zijne Nederland voorgoed in de vernieling hebben geholpen. Als
je het aan de coalitie vraagt dan zeggen ze dat het economisch
prima gaat en dus is er geen vuiltje aan de lucht. Dat mag
misschien wel zo wezen maar daarmee is de kous niet af. Voor
het milieu, -ouderen- zorg, onderwijs, justitie en wat al niet
meer heeft het Kabinet Rutte de boel ontregeld en kan je je
afvragen of dit allemaal is terug te draaien.
Het kabinet, de marionetten van Europa, heeft al te veel
gesloopt aan Nederland dat het niet meer terug te draaien is.
Anderzijds als we het willen terugdraaien dan moeten we het
ook maar doen want dit is ook geen leven zo onder het Europese
juk. Om te beginnen onmiddellijk uit Europa stappen, een Nexit.
Niet zeuren over dubbeltjes en komma’s, gewoon een harde
Nexit. Dat het ons Economisch slechte tijden staat te wachten
geloof ik niet veel van omdat andere landen te veel afhankelijk
zijn van Nederland zoals de Rotterdamse havens,
containeroverslag, technologieën, afsluiten van de
Westerschelde. Er zitten natuurlijk ook wat nadelen zoals je als
Nederlander door andere landen wordt uitgespuugd maar ook
dat overleven we wel want als je dit Europese juk overleeft dan
is Nexit een peulenschilletje. Grenzen dicht is noodzakelijk om
het land veilig te houden.
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