Open Brief
Betreft: Bijzondere contacten

Geachte B&W en raadsleden van de gemeente Winsum
Sommigen van u kennen mij nog van de kledingzaken Walk In, Vanity en Yes , voorzitter van
de handelsvereniging en trainer van DWA. In 1992 stopte ik met mijn activiteiten in Winsum,
Bedum, Appingedam en Uithuizen en verkocht mijn goed lopende winkels aan een collega
(Snuffel) met overname van 24 personeelsleden. Ik verhuurde na de verkoop van Walk In
mijn panden op dat moment 930m2 winkelruimte verdeeld over 4 panden , pub69 en 4
woningen. Financieel dus niets te klagen alleen geld is voor mij niet het belangrijkste.
Inmiddels had ik een nieuw bedrijf waarmee ik mij profileerde op vliegveld Eelde en de
grootste luchtvaartevenementen in West Europa. Met Aviation Art ging een nieuwe wereld
voor mij open en deed geweldige nieuwe ontdekkingen in Koeweit, Amerika, Canada,
Rusland, Engeland, China op de vele met name militaire vliegvelden en tijdens de vele uren
die ik toen in de lucht was.
Deze ontdekkingen over de cover-ups over de Schumann resonantie(1) en over buitenaardse
objecten die ik als klokkenluider en meldpunt vanaf 2002 samen met duizenden anderen in de
publiciteit wou brengen hebben ervoor gezorgd dat ik al mijn bezittingen ben kwijtgeraakt,
mijn sites in 2014 zijn gestolen, mijn relaties zijn verstoord, door de media in diskrediet ben
gebracht en nu zelfs de dochter van 11 jaar van mijn vriendin wordt gescheiden. Dit vanwege
onze kennis en de cover-ups waarmee de wereldbevolking aan het lijntje wordt gehouden.
Nederland is niet democratisch meer en de wereldwijde gecontroleerde media houdt zeer
belangrijke informatie achter waardoor de feiten en actualiteit de mensen en ook u niet meer
bereiken. Ik zal proberen u een kort overzicht te geven wat enkele honderden Winsumers
weten, duizenden Groningers, Friezen en Drenten en tienduizenden Nederlanders.
In 2002 begonnen we met een team van 12 mensen met SOPN en de website Niburu en met
de Mindshop aan de hoofdstraat 22. We hebben miljoenen mensen bereikt en velen geholpen
met de nieuwe kennis die wij hebben ontdekt. Gesprekken gehad met diplomaten, ministers,
ambtenaren van ambassades en ministeries, Kamerleden, Mark Rutte, wetenschappers,
acteurs, zangers, militairen en duizenden getuigen enz. Dit waren ook de mensen en instanties
die mijn sites bezochten, want voor de hardwerkende burgers was onze informatie niet te
begrijpen.
De indieners van de nieuwe wet voor bescherming van klokkenluiders in 2012 Ronald van
Raak(sp) en Ineke van Gent al in 2003(groenlinks) hebben wij als grootste klokkenluiders
organisatie SOPN geïnformeerd over de erbarmelijke situatie waar klokkenluiders en
meldpunten in worden gezet. Onderwerpen zoals chemtrails, het bewijsbare verband tussen
kanker, bijensterfte en wifi-straling, genetisch gemodificeerd voedsel, de pillenindustrie en de
mogelijkheden die de Schumann resonantie biedt om je lichaam schoon te houden van straling
en ziekte en tot slot de waarheid over buitenaards contact worden ons niet in dank afgenomen.
Een kleine club mensen bepaalt wereldwijd wat u mag weten en wat niet. Welke keuze maken
we als mens?

Er is ons al 12 jaar van alles beloofd maar niets gedaan. Antwoorden krijgen we niet maar
worden alleen maar verder in het moeras gedrukt. Ook al zijn we bewijsbaar bestolen, de
politie doet niets met onze aangiftes en juridische bijstand bestaat niet voor ons. Er is geen
advocaat die er zijn vingers aan wil branden.
Ik zal u rapporteren wat zich hier in 2002 tot eind 2004 heeft afgespeeld en is gemeld bij de
toenmalige burgemeester Dees en daarna bij Y.van Mastrigt. Deze meldingen zijn ook gedaan
bij het ministerie van defensie, de gehele media, universiteiten enz.. We wachten sinds 2002
na honderdduizenden mails, gesprekken op een concreet antwoord. Als ingezetene van
Winsum verwacht ik dat van B&W en raad. Burgemeester Michels en mijn oud buurman en
wethouder Jaap Hoeksema weten iets van wat zich hier heeft afgespeeld en in welke situatie
wij verkeren. Via een telefoontje van de secretaresse van de burgemeester ongeveer een
maand geleden kreeg ik als antwoord op mijn mail dat “de burgemeester prima op de hoogte
is van de situatie”.
Y van Mastrigt antwoordde in 2004 op mijn vraag “Wat gebeurt er met deze info en wat zegt
u als de media voor de deur staat”. Zij antwoordde mij; “dat als het wetenschappelijk was
bewezen burgemeesters met uitspraken kunnen komen.” Wat ik en velen met mij weten is dat
deze kennis uit het vakgebied van onze universiteiten is gehaald sinds eind vorige eeuw. Dit
betreft de termen Schumann resonantie en leylijnen, de melding over buitenaards contact en
de besproeingen boven Winsum en Nederland door militaire vliegtuigen wat we regelmatig
kunnen zien.
De situatie Nu en bekend bij de overheden, veiligheidsdiensten, militaire wereld, religies en
wetenschap wereldwijd en bij burgemeester Michels en wethouders?
In 2002 tot 2004 vond er op verschillende plaatsen op de hele wereld en in Noord- Nederland
in Winsum en vele omliggende plaatsen contact plaats met objecten van buitenaardse
oorsprong en met op mensen gelijkende vredelievende wezens. Hierbij vond er een
uitwisseling plaats van kennis en de oplossing voor de erbarmelijke situatie op aarde.
Medvedev en Putin hebben hiervan vorig jaar al melding gemaakt evenals presidenten van
kleine Russische deelstaatjes. Zowel Amerikaanse als Russische hoge militairen en
astronauten hebben gemeld dat deze buitenaardse objecten, die kernraketten en
massavernietigingswapens op vreedzame wijze onschadelijk maken, geen bedreiging zijn
voor de wereldbevolking.(2) Welke geheimen dragen onze Nederlandse astronauten met zich
mee. Helaas kan Wubbo Ockels het niet meer vertellen en volgt Andre Kuipers het voorbeeld
van zijn Russische en Amerikaanse collega’s.
Ten Tweede: De verdubbeling van de Schumann resonantie en de gevolgen voor de aarde met
al zijn bewoners. Uit het vakgebied gehaald van de Nederlandse universiteiten en in o.a.
Rusland openbaar gemaakt. Zonder deze resonantie is leven op aarde niet mogelijk. Deze
verhoogde trillingen hebben ook te maken met de knallen en de energieveranderingen in de
leylijnen van de aarde en zijn geen aardbevingen. Het begrip leylijnen is uit het onderwijs
gehaald rond 1950.
Deze twee onderwerpen zijn en worden binnenkort het grootste nieuws wat de hele wereld zal
veranderen. De ufo-technologie(Tesla) en de Schumann ressonantie geven ons toegang tot
natuurzuivere energie en zal het einde betekenen van onze afhankelijkheid van kernenergie en
fossiele brandstoffen en ook van de haperende gezondheidszorg met nieuwe bij ons

bekende technieken.
Deze bekendmakingen komen nu o.a. vanuit Rusland en verspreiden zich over de wereld . In
Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen en wereldwijd tientallen miljoenen die weten van
het buitenaardse contact en de verdubbeling van de trilling van de aarde en dit aantal stijgt
met grote sprongen.
Wetenschappelijk zijn er voldoende bewijzen en feiten wat wij wereldkundig hebben gemaakt
en wat wij weten. De mensen om me heen en ik verwachten een stukje respect en waardering
en een rehabilitatie voor al het geleden verlies en ellende. Er zijn enorme bedragen uitgegeven
om ons de mond te snoeren maar dat is nu verder zinloos.
Geheimen en cover-ups hebben sinds de jaartelling de meeste slachtoffers geëist, laten we
ermee stoppen en eens naar elkaar luisteren.
Politiek loopt te pronken dat ze de mensen serieus nemen, dan is het nu de hoogste tijd. Als de
mensen er zo achter komen waar onze volksvertegenwoordigers van wisten maar niets over
mochten uitspreken wat is die titel dan nog waard. ‘Wij hebben het niet geweten’ gaat niet
meer op.
Zoals wij nu worden behandeld, tolereren wij niet meer. Wij hebben de mensen kennis
aangeboden wat wetenschappelijk en met feiten kan worden gestaafd. Artikel 1 van de
grondwet heeft het over gelijke rechten en het vrije woord, helaas het is er niet meer maar het
is nu op zijn terugweg.
Op een aantal vragen wil ik graag antwoord niet alleen namens mijzelf maar vooral voor onze
kinderen, vrienden, familie en collega,s.

Vragen
1. Welke situatie is (alleen) bekend bij de burgemeester, wethouders en raadsleden?
2. Wij willen spoed overleg met de hele raad, zodat u op de hoogte bent van onze
verkregen kennis en mogelijkheden. Daar willen we de feiten en bewijzen tonen en
toelichten eventueel in aanwezigheid van auteurs en wetenschappers uit ons
uitgebreide netwerk.
3. Mogen wij rekenen op eerherstel vanuit Winsum op basis van Art.1 van de grondwet
en daarmee op rechtmatige manier onze kinderen weer terug krijgen.
4. Wij per direct een bescheiden financiële ondersteuning vragen i.v.m. de erbarmelijke
manier waarop wij moeten functioneren en wij moedwillig op kosten worden gejaagd.
5. Garandeert B&W Winsum ons een rustig onderkomen op basis van de huidige
bewijzen van ons gelijk tot het moment dat iedereen op de hoogte wordt gesteld.
6. Oordeelt u niet en laat uw reputatie buiten beschouwing voor u de tijd neemt en beseft
hoe groot dit is en wat uw rol hierin in Winsum kan zijn. De bevolking rekent op u.

Ik begrijp uw situatie en het ongeloof dat dit in Winsum zou kunnen plaatsvinden. Toch is
het zo en Winsum en Groningen hebben een universele primeur. Ik begrijp dat er
fractiebesluiten zijn gemaakt en iedereen zich aan de agenda moet houden maar er is ook
nog zoiets als verantwoordelijkheid en de vrije keuze. Wij hebben kunnen opmaken dat

van euro parlementariër tot gemeenteraadslid en alles daartussen geen vrijheid meer
bestaat en er niet meer wordt geluisterd naar het volk en ze zich verschuilen achter hun
portefeuille. Dit was makkelijk te ontdekken tijdens de deelname van SOPN bij de
kamerverkiezingen in 2012. Het gaat hier niet alleen om mij maar al om miljoenen
Nederlanders die weten dat er iets niet meer klopt. Uiteindelijk komt de waarheid toch
boven tafel en is het belangrijk dat velen al op dit Event zijn voorbereid.
Stel u open voor informatie die met name voor u van groot belang zal zijn als
volksvertegenwoordigers. Met duizenden kunnen wij u overtuigen maar ik zal hun
vertegenwoordigen als 30 jarig meldpunt en de voorzitter van SOPN(verkiezingen 2012).
Wij hebben de wetenschappelijke bewijzen vanuit universiteiten in Azië en contact gehad
met de wetenschappers die ons deze kennis eigen hebben gemaakt. Je zou het praktische
natuurkunde kunnen noemen.
Ik ben het gewend om uitgemaakt te worden voor alles en nog wat, net zo als Meindert
van der Sluis(klokkenluider bevingen) en andere collega’s maar neem dat niemand
kwalijk. We dachten toch altijd dat alles ons eerlijk werd verteld op t.v. en in de kranten.
Met de komst van Edward Snowden werd onze informatie verder bevestigd en nu hopen
we dat het vanuit gemeentebesturen wordt gelanceerd. Ook andere burgemeesters van
Zuidhorn, Tynaarlo, Haren, Bedum, Winschoten, Hoogezand, enz. zijn tussen 2002 en
2008 door getuigen op de hoogte gesteld van dit contact en de uitwisseling van universele
kennis. De media en politiek krijgen weer vertrouwen en lezers als dit nieuws naar de
mensen wordt gebracht. Er zijn dagelijks nieuwe feiten en meldingen.
Een andere mogelijkheid was er niet meer om dit als een open brief te lanceren. We
hebben niets meer te verliezen dus gaan we voor de overwinning, de waarheid en de feiten
over universeel contact in Nederland en de rest van de wereld.
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1. http://en.wikipedia.org/wiki/Schumann_resonances
2. https://www.youtube.com/watch?v=7yOPtmju4Bw

