Goedeltje op reis
VLD dreigt recordhouder “Onder de kiesdrempel duiken” te
worden.

Goedeltje, het ex-poepertje van Steve Gratis, je weet wel, die
met heel veel noten op haar Liekens, zat de afgelopen
coronatijd in Marbella/Spanje.

Ik wou eerst schrijven:”Goedeltje het poedeltje van …. , maar
sinds S(i)hame id die avatar al ingenomen

Tja, als Goedeltje anderen Driesje noemt, dan mag ik haar
analoog ook wat verkleinen; toch?

De coronawetten en meer in het bijzonder het verbod op niet
essentiële reizen, gelden die niet voor haar Herbertje,
Bartje, en Alexandertje? Oh, ze is haar huidkanker probleem
aan het behandelen in het zonnetje? Ik dacht dat dit een
medische contraindicatie was? Niet iets wat een normale zieke
alleenstaande vrouw met twee kinderen en een uitkering van
1200€ zou (kunnen) kiezen. Maar voor een VLD poitica/cus
gelden natuurlijk nooit de weten die ze voorzagen voor het
plebs.

Bovendien laat haar doorlopend staatssalaris van 6000€ per
maand dat toe, alsook haar zeer waarschijnlijke starterspremie
bij de VLD, zoals ook S(i)hame die kreeg om bij de VLD op de
kiestlijst te staan. Van SP-a( nu Voorruit
) naar VLD is
slechts een kleine ethisch-morele stap als echte ethiek en

moraal ontbreken. Bij de Open VLD hebben de tongen altijd al
wat anders uitgebraakt dan de echte motieven die spinnen in
hun brein.

Daarin hebben ze dezelfde geestelijke modus operandi als quasi
alle aan macht en geld verslaafde regimepolitici. Zij zijn de
leiders, en dank zij hun domme kiezers: jullie de lemmingen.

Gaat dit het kiesgedrag veranderen. Ik hoop het!

Heil en glorie aan ‘tscheldt, een internetkrant die uw geld
waard is.

Is dit Goedele Liekens in
Marbella
of
een
andere
sjoemelende Open-Vldster?
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Omdat we van Egbert Lachaert geleerd hebben dat iedereen
schuldig is tot het tegendeel bewezen wordt vragen wij U of U
niet gewoon samen met Goedele Liekens aan het pintelieren bent
in Marbella. We weten ondertussen dat de jongens en meisjes
van de Open Vld wetten uitvaardigen die alleen gelden voor het
volk en niet voor henzelf, dus het zou kunnen dat het Goedele
Liekens is die op deze foto vierkant haar frak veegt aan het
begrip essentiële verplaatsing en reisrestricties. Maar we

spreken met 2 woorden. Egbert indachtig willen we gewoon
Goedele kunnen vrijspreken.
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