
Week 26                                                       01-07-2018 

Wat een bijzondere week sprak onze mimister President en Wiebes, dat jij er 
ook weer of nog bent. Het is best moeilijk om nu, in deze barre tijden ons 
Nederlandse volkje de goede kant op te leiden, Het arme volkje denkt alleen 
nog aan lijden.  
De wereld rondom het nijvere Hollandse volkje is onduidelijk en tevens 
ontredderd. 
Wat nu sprak Pichecru, maar ja die gozer is al lang dood. Dus Rutte moet het 
namens ons in zijn uppie doen of zijn er anderen die hem gaan steunen, op 
wiens schouder mag onze Mark gaan leunen. 
 

Er is gelobbyd in ons land door vele disciplines al jaren, 
het terechte gevecht;” stop de nicotine”, komt niet tot bedaren. 
Nu wil de overheid het giftige weet, cannabis, gaan legaliseren 

Beter is en rechtelijk juist, de gedoogwet te gaan weren. 
Overheid stopt direct met het navelstaren. 

VVV 
 

Na lang geharrewar is Femke Halsema als burger(vader) voor gedragen 
Voor sommigen, anti vrouw? Met enig onbehagen. 

Wat prachtig toch historisch gezien, 
Eerste vrouw, Eerste Groen Links en bovendien, 

De PVDA er uit, Femke mag de ambtsketen gaan dragen. 
VVV 

 
Europa bijeen om banden, beschadigd door onmacht, aaneen te smeden. 

Mark Rutte toont krachtiger dan in het verleden. 
Nationale Europa landjes kunnen het echt niet alleen, 
De immigratie is verworden tot een groot probleem. 

Populisme is sleepvoetende in Europa binnen gegleden. 
VVV 

 
De schreeuwlelijk, in de U.S. Donald Trump geheten, 
Heeft waarschijnlijk ook in de eigen staart gebeten. 

Dat  gezond verstand de wereld voor achteruitgang mag behoeden. 
Je ziet het als, maniakken die met wichelroeden 

lopend hun best doen om de één na de ander op te vreten. 
VVV 

 



In het verlengde van de migratie staat de Euro onder druk. 
Populistische landen schreeuwen aan één stuk, 

weg met de Euro wij willen een eigen munt. 
Wij willen verder met ons eigen handel en financieel gestunt. 

Beste Mark Rutte en Wopke Hoekstra  houdt voet bij stuk. 
VVV 

 
Over de  Brexit toch maar weer zwijgen, 

The Englisch  People  maar hijgen en hijgen, 
in onze nekken, wat zijn ze begonnen. 

er wordt weinig garen gespind en geen wol gewonnen. 
Kunnen ze die Brexit maar beter ontstijgen. 

VVV 
 

Europa rondom is in gevaar. 
Mark Rutte, Makron, Merkel zijn jullie nog daar. 

Laat zien beste Mark waarin Nederland groot kan zijn. 
Breng weerbarstigen in  hechte Europese lijn.  

Voor mij bent U, als president, de Hollandse Bestevaar. 
VVV 

 
Nicolaas Overbeeke                                                          Nieuwerkerk aan de IJssel 

 

 
 
 

  


