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FORZA RUCPHEN IN DE WINTER  

  

 

Het is winter in Rucphen. Niemand zal het ontgaan zijn dat door het beleid van 

onze overheid de energieprijzen onbetaalbaar zijn geworden voor inwoners en 

bedrijven. Mensen zitten in de kou, de armoede neemt toe en meer mensen 

krijgen moeite om de boodschappen te betalen. Rusland wordt de schuld in de 

schoenen geschoven! Triest dat onze overheid het belang van de VS en 

Europese Unie groter acht dan die van hun eigen kiezers. Het gaat zelfs zover  

dat  tegengeluid niet geduld wordt en burgers met een andere mening 



weggezet worden als extreemrechts, persoonlijk gestraft worden, de mond 

gesnoerd of geen bankrekening meer kunnen openen.  

Duidelijk zichtbaar is geworden dat onze overheid er niet voor u zit, maar een 

eigen 2e agenda uitvoert. De soevereiniteit van  Nederland is vergeven. Het 

WEF en de VS hebben allang de macht overgenomen en de EU en Nederland 

volgen slaafs wat opgedragen wordt!  

FORZA RUCPHEN steunt daarom partijen die tegen de stroom ingaan,  veel 

onderwerpen bespreekbaar maken, dit tot ergernis van het huidige kabinet. 

Het is niet voor niets dat geprobeerd wordt de betreffende partijen de mond te 

snoeren. Er is zelfs een wetsvoorstel om partijen te verbieden die niet het 

beleid volgen van onze overheid. Democratie onwaardig!    

 

WEBSITE 

Onze website www.forzarucphen.nl wordt regelmatig voorzien van nieuwe 

informatie. Blijf op de hoogte waar wij mee bezig zijn. Stel uw vragen en/of 

meld problemen, ergernissen in uw omgeving via het contactformulier op onze 

website of via forzarucphen@gmail.com.  Ook ons partijprogramma 2022-

2026 kunt u lezen op onze website. Daarnaast zijn wij  ook te volgen op onze 

facebookpagina FORZARUCPHEN 

 

WIJ HEBBEN U STEUN HARD NODIG ook in 2023….   

Dat kan door lid te worden, een donatie te geven of te schenken. 

Als lokale partij ontvangen wij geen subsidie van de overheid en moeten dus 

alle kosten uit eigen inkomsten betalen. Landelijke partijen ( bv. VVD, CDA, 

PVV, D66, PvdA enz.) krijgen middelen om allerlei kosten voor hun lokale 

afdeling te kunnen betalen. Daarnaast vaak ook nog de poster- en 

flyermaterialen. Het ledenaantal speelt daarbij ook een grote rol, per lid een X-

bedrag aan vergoeding. Bij de gemeenteraadsverkiezingen krijgen deze partijen 

een financiële bijdrage. Hierdoor ontstaat altijd een verkeerde 

concurrentiepositie tijdens de campagnetijd!                           

Lidmaatschap is € 25,00 per kalenderjaar. Extra doneren/schenken is vrij.   

http://www.forzarucphen.nl/


U kunt u bijdrage overmaken op : NL06KNAB0509379680 t.n.v. B.M.J. CLERCX 

o.v.v. FORZA RUCPHEN lidmaatschap of donatie/schenking en het 

kalenderjaar.  

Huidige leden ontvangen een betaalverzoek voor de contributie van 2023.  

Heeft u vragen of wilt u ons ondersteunen als vrijwilliger? Meld u dan aan via 

forzarucphen@gmail.com  

Alvast bedankt voor uw steun!  

 

Graag vraag ik aandacht voor WEBSITES MET INFORMATIE OVER 

GEBEURTENISSEN DIE ONZE OVERHEID EN MSM NIET LATEN ZIEN…… 

(buitenlandse sites kun je in Nederlands vertalen) 

- Redacted - YouTube 
- Blog bevindingen en opvattingen – Maurice de Hond 
- https://stopworldcontrol.com/nl 
- Frontnieuws - Je maintiendrai - Frontnieuwshttps://dissident.one 
- https://dissident.one 
- Anti-Spiegel – Fundierte Medienkritik – Thomas Röper 
- RIA Novosti - evenementen in Moskou, Rusland en de wereld van vandaag: onderwerpen 

van de dag, foto's, video's, infographics, radio 
- E.J. Bron | Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de 

EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-

Israël (wordpress.com) 

- Over Café Weltschmerz - Café Weltschmerz (cafeweltschmerz.nl) 
- Huisarts - Zelfzorg Covid19 

 

Tot de volgende nieuwsbrief of ontmoeting in een van onze dorpen.  

 

Vrijheidsgroet,                                                                                                          

FORZA RUCPHEN                                                                                                     

Pavana 8                                                                                                                        

4711 VG Sint Willebrord                                                                                               

06-46623904                                                                                                                

KvK: 83825347          

Uitschrijven nieuwsbrief? Mail dan even naar f  

https://www.youtube.com/RedactedNews
https://www.frontnieuws.com/
https://dissident.one/
https://www.anti-spiegel.ru/?doing_wp_cron=1674240755.0713109970092773437500
https://ria.ru/
https://ria.ru/
https://ejbron.wordpress.com/
https://ejbron.wordpress.com/
https://ejbron.wordpress.com/
https://cafeweltschmerz.nl/over-cafe-weltschmerz/
https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts/

