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Ref stroomvoorziening MFC Rutten

Mevrouw, Mijne Heren, , 24 September 2021

voor het geval mocht U het nog niet weten (U mag niet alles weten, ook als
het op duurzame energie opwekken (DEO) aan komt) windturbines (WTB)
en zonnepanelen worden door de technische DEO wetenschap niet juist
gebruikt.

Het (duurzame) energie opwekgebeuren (D)EO is technische gezien een 
en al een foute (Jan)boel in Nederland alleen a l. Uit de WTB kan meer
DEO verkregen worden dan nu het geval is. Zelfs als het windstil weer is.
levert een WTB meer op Kunt U mij nog volgen? Het is te hopen van wel

Het DEO gebeuren moet op de schop, dit zal tot gevolg hebben dat een 
aantal DEO wetenschappers er uitgeschopt moet worden. Hierdoor gaat
de DEO rekening met (met een miljard aan) miljarden (wereldwijd) omlaag 
en koelt de aarde pas eindelijk goed af.

Elk redelijk groot dorp (Rutten?) kan vervolgens zelf aan haar eigen DEO
voldoen en wat ze overhoud, vertrouwd ze uiteraard tegen betaling toe aan 
het algemene stroomnet. Als de stroom in Rutten uitvalt dan heeft men in 
Creil daar niet last van. Creil zorgt net als Rutten ook zo voor eigen DEO .

Het bedrijf Geesink (en/of gelijkwaardig aan Geesink) doet dat op haar
beurt ook. Het bedrijf heeft de kennis om op deze manier voor DEO zorg te
dragen al deels in huis en dat in combinatie met GINAF Veenendaal is het
DEO verhaal bij hen compleet en uiteindelijk met een andere techniek kan 
het DEO gebeuren werken als een perptuum mobile.

De mensheid (in Uw Gemeente en Urk) en de industrie (in Uw Gemeente
en Urk) kunnen duurzamer leven en werken met DEO en het duurzaam ge- 
bruik(ü) daar van. Veel DEO gaat nu verloren cq blijft ongebruikt!!.



De WTB’s langs Uw westkust warmen juist de aarde mede op. Om US
President Ronald Reagan’s woorden ooit bij De Muur in Berlijn uitgespro
ken, aan te halen. TEAR DOWN THIS WINDTURBINES.

Ik kom waarschijnlijk bij U over als een DEO-wetenschapper. Niet doen, ik
ben slechts voorzien van een mondje vol luchtvaarttechnisch Amerikaans
Bij het vullen daarvan kwam ik aan de weet dat het (D)EO gebeuren alle
maal foute boel is. Waarom vulde ik mijn mond zo? In ieder geval niet om 
zo ook luchtvaartkundige te worden. Ik was als professioneel scheeps
bouwkundige woordblind voor het Engels. Dus om Donald Trump te woord 
te kunnen staan moest er wel fatsoenlijk Engels gesproken worden en dat
deed ik niet

In dit Amerikaans komt veel Fries voor, dus wat lette mij als inheemse
Fries dat Engels eens proberen te gaan leren?Wel dat Universitair Neder
land (UNL) geweten. In een contest bedacht ik aan de hand van het be
staande knooppunt Emmeloord richting Ketelbrug, ooit de ‘spitsstrook
UNL kwam er na járen van studie niet uit en ik, geen wegenbouwkundige,
slaagde er nog geen maand in.

En op DEO gebied werd ik bij de volgende contest met de bovenge
noemde DEO oplossing de naaste concurrent van de toen nog levende
Wubbo Ockels (dit staat in de contestuitslag zwart op wit). Als Officiële
deelnemer (ik sta er immers in vermeld), heb ik nooit Officieel de contest
uitslag mogen ontvangen.De ROTARY(?) collega’s van mijn inmiddels ook
al overleden broer wilden weten welke dat was die naast Wubbo in 
de contestuitslag stond vermeld?

En toen vond UNL het al welletjes. Deze brief komt misschien nog wel bij U 
aan, maar Uw reactie daarop niet bij mij. De UNL heeft een Friese beëdig
de hobby-agent benaderd om post voor mij bestemd te laten onderschep-

van dienst te zijn geweest

Hoogachtend,

  


