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Feronlike Île de Romanhe nim FES in gyseling
Verongelijkt Île de Romanhe neemt AGL in gijzeling
22 maart 2016 – Tijdens de 56e AGL-Conferentie die afgelopen zaterdag in het Chimorese
nationale park Cañete werd gehouden, zijn de wijzigingen van de Verdragen van Aralethe en Jarjana
na jaren getouwtrek eindelijk aangenomen. Initiële vreugde over het einde van een tijdperk sloeg
echter al snel om in ergernis toen gisteren bleek dat Île de Romanhe de ratificatie van de
wijzigingen opschort hangende een rechtzaak die het bij het Hooggerechtshof van de AGL wil
aanspannen over de uitslag van stemmingen over kandidaten voor de volgende Secretaris Generaal
en de herhuisvesting van het milieuinstituut M.I.E.
Een zichtbaar geërgerde minister van buitenlandse
zaken Mathias Schydtz stond gisteravond de pers te
woord. “Dit is feitelijk te gek voor woorden. Omdat Île
de Romanhe het niet eens is met democratisch
genomen beslissingen, wordt de hele AGL in gijzeling
genomen”, zei Schydtz. “Kennelijk wordt elke
beslissing die binnen deze organisatie genomen
wordt, door de Iljaromaanse regering onder de loep
genomen of het misschien niet racistisch is. De uitslag
Minister Schydtz van buitenlandse zaken
van afgelopen zaterdag (de Voskische diplomaat Not
Curschellas werd gekozen tot opvolger van Heidi Ankerskjöld als Secretaris Generaal en het Monoghan
Institute for the Environment zal naar de Voskische hoofdstad Divis verhuizen) is een goed resultaat
voor Voskië; dat kan nou eenmaal gebeuren en misschien zijn er zelfs lidstaten geweest die de afstand
tussen Port de Boiguehenneuc bezwaarlijk vonden, zeker omdat het hoofdkantoor van EnerGeo zich al in
Insulantis bevindt. De Kronenburgse delegatie heeft op de Iljaromaanse kandidaat-Secretaris Generaal
gestemd. Twee jaar geleden werd de Iljaromaanse Hélène Sarche-Kezt tot directrice van het M.I.E.
gekozen ten koste van de ‘Westerse’ tegenkandidaat Astrid Jörns uit Karstonia. Het vorige AGL-voetbaltoernooi werd aan Île de Romanhe toegewezen en was een succes. Naast Port de Boiguehenneuc als
kandidaat voor de Culturele Hoofdstad van 2017 meldde zich niemand anders als kandidaat aan; je kunt
dat interpreteren alsof ‘niemand anders wilde’, maar ook alsof ‘men het Port de Boiguehenneuc gunde’.
Of wil Île de Romanhe soms dat álle topdiplomaten van de AGL uit Île de Romanhe komen en dat alle
organisaties op dat eiland ondergebracht worden?”
De minister heeft laten weten morgen Germain Urz Bolhe, de Iljaromaanse ambassadeur in Washington
D.C. die ook voor Kronenburg geaccrediteerd is, te spreken over de kwestie. Niet alleen het uitblijven van
de Iljaromaanse ratificatie van het Verdrag van Aralethe is een ernstige kwestie, maar ook het aantreden
van Not Curschellas als de volgende Secretaris Generaal is omstreden zolang de rechtzaak loopt en de
verhuizing van het M.I.E. komt in het gedrang wanneer het land van bestemming niet definitief is
vastgesteld terwijl tegen de Mii-Eilanden een uitzettingsprocedure is begonnen.
Kleinere AGL
Want dat was de tweede schaduw die over de Conferentie hing. Kondigde vrijdag Norland al aan uit de
AGL te stappen om zich op de eigen regio te richten, de AGL-Conferentie zelf nam het besluit om de MiiEilanden uit de AGL te zetten vanwege hardnekkige wanbetaling. Het Oceanische koninkrijk heeft nu tot
de volgende Conferentie op 2 juli de tijd om orde op zaken te stellen om zo een uitzetting te vermijden.
Zorgen over een toegenomen AGL-scepsis zijn er ook rond Issel, waar een liberaal-conservatieve
regering afgelopen najaar de linkse regering van Lise Berr naar huis stuurde. Hoewel het met de nieuwe
premier Jan Anfried gezellig keuvelen leek, hield de nieuwe minister van buitenlandse zaken Line Manden
zich veelal op afstand van de rest van het gezelschap en keek volgens sommige journalisten steeds alsof
ze iets onwelvoeglijks zag gebeuren. Volgens politieke commentatoren zouden plannen van de Isselse
regering om de vandaag aangenomen wijzigingen van het mensenrechtenverdrag van Jarjana aan een
referendum te onderwerpen, zeer goed in zo’n groot ‘nee’ kunnen eindigen, dat het voor de relatie
tussen Issel en de AGL op een einde-oefening uitdraait. Een eventueel uittreden van nog een rijke
lidstaat zou een zware slag betekenen voor de AGL, die dan bovendien opnieuw een verhuizing van het
sdfffdfd

Lente begint met sneeuw
21 maart 2016 – De lente is
vandaag van start gegaan met een
flink pak sneeuw; bij Pingjum viel
meer dan 10 centimeter en ook op
de rest van het Noordereiland viel
een niet onaanzienlijke hoeveelheid sneeuw. In Groningen, Noordeinde en Alexanderstad kwam het
verkeer vanochtend nagenoeg tot
stilstand, maar omdat de autoriteiten vooraf hadden gewaarschuwd
reizen te beperken, viel het aantal
mensen op de weg alleszins mee.
Ook in de aangrenzende staten in
de VS sneeuwde het flink. In de rest
van Kronenburg sneeuwde het minder hard. In de middag was het
front ons land gepasseerd en werd
de situatie vriendelijker.
PSV wil ‘Trumpverbod’
14 maart 2016 – De sociaaldemocratische oppositiepartij PSV wil een
inreisverbod voor de Amerikaanse
presidentskandidaat Donald Trump.
Voorzitter Mariëtte van der Schaaf
noemt Trumps vijandige retoriek als
belangrijkste reden. “Taalgebruik
zoals dat van hem was in ons land
in de jaren ’30 ook in zwang; toen
was dat een reden voor dezelfde
Verenigde Staten die nu overwegen
deze man als president te kiezen,
om ons land binnen te vallen.” Een
inreisverbod kwam in de afgelopen
maanden ook in andere landen ter
sprake. Volgens premier Dankert
moet Kronenburg Trump, indien hij
gekozen zou worden, als elk ander
staatshoofd behandelen.
COLOFON
De Kronenburger Bode verschijnt als zelfstandige publicatie en wordt toegezonden
aan AGL-betrokkenen en andere geïnteresseerden. Artikelen uit andere Kronenburgse
dag- en weekbladen kunnen in de buitenlandeditie van de Kronenburger Bode worden
geplaatst. De binnenlandse editie van het
blad verscheen voor het eerst in 1744 en is
dus nu in zijn 273ste jaargang. Hoofdredacteur
is sinds november 2012 Ivo Adelhyd.

(vervolg van de vorige bladzijde) hoofdkantoor van de AEGU in de maag gesplitst zou krijgen; sinds
2009 is dat gevestigd in de Isselse stad It Ton. “Een andere lidstaat waarmee we de komende tijd
intensief zullen moeten onderhandelen”, aldus Schydtz. “Kronenburg heeft altijd prijs gesteld op het
lidmaatschap van dit land, waar de voorouders van sommige van onze landgenoten uit afkomstig zijn.
Het zou jammer zijn wanneer Issel terugkeert in een isolement.”
De herverkiezing van Glória San Martín als directrice van EnerGeo en die van de Palaanse stad Besnej
tot Culturele Hoofdstad van 2016 lijken de enige twee overgebleven onomstreden beslissingen van de
laatste AGL-Conferentie te zijn; Port de Boiguehenneuc werd weliswaar gekozen om in 2017 Culturele
Hoofdstad van de AGL te zijn, maar volgens berichten uit Île de Romanhe heeft het vanwege de eerder
genoemde kwestie inmiddels afgezien van de organisatie.

Leiderschapscrisis binnen LKP
9 maart 2016 – Binnen de rechtsliberale oppositiepartij de LKP
(Liberale Kronenburgse Partij) is een
crisis om het leiderschap uitgebroken nadat de burgemeester van
Oud-Kronenburg, Lena Ewen, tijdens
een interview op televisie vorige
week openlijk het beleid van de
huidige partijleider Poul-Helge Espersen in twijfel trok. Volgens Ewen
is de partijtop ingeslapen, wordt er
nauwelijks serieuze oppositie gevoerd en zit de jongeren om het
haardvuur herinneringen op te
halen aan de groten van vroeger,
zoals oud-premiers Sander Opland
Falting en Sonja Brahms.
Ewens kritiek heeft enkele slapende
honden wakker gemaakt; terwijl
sommige LKP-fractieleden in de
Noordkamer zich haastig achter hun
voorzitter Espersen schaarden, betuigden anderen subiet hun steun
aan Ewen om het stokje over te
nemen. Lena Ewen (1969) staat
bekend als een geharde zakenvrouw die tot het rechtse spectrum
van de LKP behoort. Ze is sinds
2012 burgemeester van Oud-Kronenburg en wordt lokaal geprezen
om haar voortvarende aanpak van
achterstandswijken.
Wapenhandelaars gepakt
18 maart 2016 – In Alexanderstad
is een bende wapenhandelaars door
de politie ingerekend. Bij de arrestatie werden honderden soms zeer
zware vuurwapens in beslag genomen. De politie heeft toegegeven
dat de vangst toeval was, aangezien ze eigenlijk een drugshandelspoor volgden. Er wordt nog onderzocht waar de wapens vandaan komen en waar ze naartoe verhandeld
zouden worden.

Entplofbere Peeskeia set eutoriteiten fuor redel
Explosieve paaseieren stellen autoriteiten voor raadsel
21 maart 2016 – Pasen heeft dit jaar een extra hindernis: er is een beweging actief die zakjes met
onschuldige paaseieren in supermarkten vervangt door eender uitziende zakjes met paaseieren die
ontploffen wanneer je erin knijpt. De explosie is weliswaar gering en meer dan een kortstondig
pijnlijke vinger en wat hartkloppingen heeft het nog niet opgeleverd, maar de autoriteiten hebben
opgeroepen tot extra alertheid: als men in staat is ongezien onschuldig voedsel te vervangen door
potentieel schadelijke varianten, is dat een ernstige zaak.
Toen de eerste eitjes ontploften in een gezinswoning
in Engelbert, dachten de slachtoffers in eerste instantie aan een grap van hun kinderen, maar toen er
meer gevallen bekend raakten, werd de plaatselijke
politie gewaarschuwd en alle verdachte paaseieren uit
de supermarkten van Engelbert verwijderd. Toen
bleek dat er ook na controle nog steeds eieren werden omgewisseld en ook andere plaatsen te maken
kregen met de ontplofbare paaseieren, startte de
landelijke politie een grootschaliger onderzoek, tot nu
toe zonder veel resultaat; doordat de eieren in veel
Vrolijke boosdoeners
supermarkten nu extra bewaakt worden en veel
consumenten er voor terugdeinzen om als verdachte te worden aangemerkt, én omdat weinigen zin
hebben in explosieve paaseieren, is de verkoop van de eieren drastisch gedaald.
“Als dit een actie is van een of andere extremistische weightwatchersclub, dan lijken ze in hun opzet te
slagen; er bevindt zich opvallend minder chocola in de Kronenburgse huishoudens dan andere jaren
rond Pasen”, aldus een woordvoerder van het Koninklijk Voedselkeuringsinstituut KoVoKei. Het
ministerie van binnenlandse zaken vindt het allemaal minder grappig. “Er is een landelijke organisatie
actief die in supermarkten voedsel vervangt door potentieel schadelijke voorwerpen. Dat is zeer kwalijk
en kan bovendien anderen met dubieuzere bedoelingen op slechte ideeën brengen”, aldus minister
Bernadette Holttorp-McKiernan. “We roepen de daders op om hun actie te stoppen en zich te melden bij
de politie.”

Sikkerheid lofthawen in det eeg eouten uonslag Brouksel
Veiligheid luchthaven onder de loep na aanslag Brussel
22 maart 2016 – De internationale luchthaven van Alexanderstad gaat zijn veiligheidsmaatregelen
onder de loep nemen volgend op de terroristische aanslag in de vertrekhal van de nationale
luchthaven van Brussel, België, die eerder vandaag plaatsvond.
“De luchthaven van Alexanderstad is ernstig verouderd en bepaalde zaken voldoen niet meer aan de
eisen van vandaag de dag. Jaren geleden zijn er al plannen op tafel geweest om de luchthaven te
moderniseren of zelfs elders volledig nieuw op te bouwen, maar die zijn nooit van de grond gekomen”,
aldus een woordvoerder. “Wie vanuit de moderne tram of metro aankomt op de luchthaven, waant zich
plotseling 50 jaar terug in de tijd; erg gezellig natuurlijk, maar tegen een aanslag niet opgewassen.”
Premier Dankert liet weten condoleances en steunbetuigingen naar de Belgische premier Michel en het
Belgische volk gestuurd te hebben. “Ik heb hem laten weten dat Kronenburg als een persoon achter de
Belgen staat, zoals vorig jaar ook achter de Fransen. Tientallen mensen op deze manier vermoorden is
onmenselijk”, aldus de premier. De kans op een terroristische aanslag in Kronenburg wordt overigens
vrij klein geacht. Ons land is niet betrokken geweest in de oorlogen in Afghanistan en Irak, noch in
andere wrokveroorzakende internationale situaties.

