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Geachte lezers, 

 

 
Van wel ingelichte bronnen: 

Na Zweden en Zwitserland heeft de regering van 

Portugal redelijk onverwachts het land uit de 
lockdown gehaald. Totaal geen beperkende 

coronamaatregelen meer maar gewoon verstandig 
gebruik van de regels en vooral eigen 

verantwoordelijkheid van haar inwoners en van de 
toeristen.  
 

We zitten hier in Nederland 

te veel vast aan Snip en 

Snap. Dan zakken de 

Coronacijfers en mag er 

ietsje meer om daarna 

Nederland gedeeltelijk op 

slot te doen omdat de cijfers 

omhooggaan. Het 

Coronabeleid heeft veel weg 

van de contouren van de 

Zwitsers Alpen.  

 

 
 

Ik denk dat we in Nederland 

zover zijn dat wij 

Nederlanders onze eigen 

verantwoordelijkheid moeten 

nemen en vooral krijgen. 1,5 

meter is redelijk te 

handhaven door iedereen en 

wil je een mondkapje of een 

spatscherm dragen dan moet 

je dat vooral doen maar 

verplicht het niet voor alle 

burgers en bovendien scheelt 

het een hoop gezeur. 

Kranten kunnen vrijuit 

schrijven en de televisie kan 

dat doen wat ze graag wil 

namelijk in alle vrijheid 

berichten verspreiden en niet 

opgelegd krijgen van Snip en 

Snap. 

De teststraten kunnen op 

veel punten worden gesloten 

bij gebrek aan bezoekers 

omdat het vertrouwen van 

de PCR-test er niet meer is 

en is bij veel mensen ook 

nooit geweest. Je bent al bij 

voorbaat besmet met het 

Covid-19 virus voordat je de 

uitslag hebt van de test. Wil 

jij je laten testen, ik houd je 

niet tegen. Wil je tegen 

Corona ingeënt worden laat 

je dan ook niet door mij 

tegengehouden of wie dan 

ook. Neem wel de 

bijwerkingen en het wel of 

niet werken van het vaccin 

voor lief want dat hoort bij 

een iets nieuws. 

 

Nederland wil zijn vrijheid 

terug zoals op een terras of 

Fractal     

 
 
 
 

BITTERBALLEN EN EEN POTJE BIER 
  



 
in de kroeg met het eten van 

een bitterbal en met het 

drinken van een pot bier. 

Wie thuis wil zitten kniezen 

over zijn veiligheid en geen 

Corona wil krijgen moet dat 

doen. Blijf thuis, doe je 

boodschappen zo vroeg 

mogelijk of laat het brengen. 

  
   Voor Snip en Snap: 

 

 
Nog een keer dan op maandag 30 november! 

 

• Stop per direct met alle beperkingen en lockdown(s) want 

het is vechten tegen de bierkaai; 

• Zorg per omgaande dat de alle zieken mensen die zorg 

krijgen die nodig is voor hun genezing. Heropen desnoods 

lege ziekenhuizen;  

• De kosten zullen stijgen daar ben ik mij van bewust maar 

dwangmatig het volk in het gareel houden nog veel meer;  

• Ontmantel de teststraten en leg het afnemen van testen 

(geen PCR test) bij de huisarts neer of de 

gezondheidscentrums als mensen dat willen. Geef voor 

het testen de juiste voorlichting bij en maak de 

Nederlanders niet bang. 

• Promotie van het thuiswerken moet gaande blijven maar 

moet wel een keus blijven van de Nederlanders zelf om 

zoiets te doen tegen de vervuiling van het milieu. 

Beste Snip en Snap. Het bovenstaande is de wijze waarop wij 

Corona moeten bestrijden en niet anders. Ik geloof in eigen 

verantwoordelijkheid en die van andere Nederlanders en dan 

stellen we met recht:  

 

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE  

CORONA ONDER CONTROLE
 

Succes,  

Peter 

 


