
niets meer gebeurt: het Bobenco-
terrein. De Winsumer heeft onder
omwonenden inmiddels folders la-
ten verspreiden over zijn plannen.
,,En de eerste reacties zijn posi-
tief”, stelt hij tevreden vast. Het
complete plan zal hij op 25 febru-
ari uit de doeken doen. De avond
in zalencentrum De Hoogte begint
om 19.30 uur en de toegang is gra-
tis (al wordt een vrije gift op prijs
gesteld).
Teuben komt met deze plannen in
een jaar dat hij een jubileum heeft
te vieren. De Winsumer is name-
lijk al 35 jaar als ufo-meldpunt ac-
tief. Het begon allemaal met zijn
interesse in wapentechnologie en

� Anton Teuben
voor het Boben-
co-terrein in
Winsum waar,
als het aan
hem ligt, een op
het Evoluon ge-
lijkend bouw-
werk komt te
staan.

waarom er toen kloosters in Win-
sum en omgeving zijn gesticht?
Dat kwam omdat er allemaal licht-
jes in de lucht te zien waren. Dat
staat in oude geschriften. De stich-
ters van de kloosters dachten dat
het om engelen ging, inmiddels
weten wij wel beter. Duizend jaar
geleden zagen ze al ufo’s!”, zegt
Teuben.
In de zogenaamde vliegende scho-
tel die op het Bobenco-terrein
moet komen, is ruimte voor tussen
de 20 en 30 appartementen, een
parkeergarage en een multifunc-
tionele ruimte. ,,Bovenin het ge-
bouw willen we een expositie in-
richten rond 950 jaar Winsum”,

WINSUM - Al jaren wordt er
over woningbouw op het Bo-
benco-terrein in Winsum ge-
sproken, maar voorlopig staan
de loodsen van de voormalige
handelsonderneming van Bob
Sennema aan de Trekweg naar
Onderdendam nog fier over-
eind.Winsumer Anton Teuben
presenteert dinsdag 25 februari
in De Hoogte een alternatief
plan voor de invulling van het
terrein. Het is een futuristisch
ontwerp, dat sterk doet denken
aan een vliegende schotel. En
dat is niet zo gek: Teuben viert

vertelt Teuben. Ook wil hij er
workshops Schumann Resonantie
geven. ,,Deze trilling, zeg maar de
hartslag van de aarde, is werkelijk
van levensbelang. Wanneer men
dit bewust door het lichaam kan la-
ten stromen wordt men vrijwel di-
rect rustiger, positiever, sterker,
gezonder en gelukkiger”, stelt Teu-
ben. In eerste instantie wilde hij
zijn futuristisch ontwerp graag een
plekje geven in zijn achtertuin: het
Boogplein. ,,Dat staat immers toch
al ruim 15 jaar leeg.” Maar het
Boogplein krijgt zoals bekend een
andere invulling en dus liet Teu-
ben zijn oog vallen op een andere
plek in Winsum waar al jarenlang

luchtvaart en raakte in een stroom-
versnelling nadat hij op het vlieg-
veld in Eelde een luchtvaartwinkel
had geopend. ,,Zo kwam ik in con-
tact met piloten, die mij verhalen
vertelden die eigenlijk strikt ge-
heim moesten blijven. Een piloot
uit Uithuizen bijvoorbeeld vertel-
de dat er allemaal bollen naast zijn
toestel vlogen. Ik kreeg steeds
meer van dergelijke verhalen te
horen. In die tijd stond ik in con-
tact met mensen op Schiphol, bij
het KNMI, op de vliegbasis in
Leeuwarden; door het hele land
had ik wel contactpersonen zitten.
En uit het hele land ontving ik
meldingen van mensen die ufo’s
hadden gezien”, vertelt Teuben.
Er kwamen dermate veel meldin-
gen op de Noord-Groninger af, dat
hij een meldpunt oprichtte. Inmid-
dels heeft hij een gigantisch ar-
chief opgesteld. En het bleef niet
bij geluiden van derden alleen. De
interesse van Teuben in wapen-
technologie en luchtvaart werd ge-
voed met tal van boeken en we-
tenswaardigheden en dat zette
hem aan het denken. Niet veel la-
ter pakte het NOS Journaal uit
met een relatief lang item over een
ufo-landing in het Russische Voro-
nezj. ,,Ik ben zelf gaan kijken in
Rusland. En ik ben naar Oost-
Duitsland en Koeweit geweest.
Van Oost-Duitse wetenschappers
hoorde ik over bepaalde technolo-
gieën die nu strikt geheim zijn,
maar de Nazi’s al tot hun beschik-
king hadden. Het gaat dan onder
andere over psychologische wa-
pens en nulpuntenergie. Alle
stroom zou gratis kunnen zijn door
het toepassen van deze nulpunt-
energie. De techniek daarvoor be-
staat, maar wordt geboycot door
oliemaatschappijen en gasbedrij-
ven”, stelt Teuben. ,,Er is veel
meer kennis beschikbaar aan we-
tenschap dan aan het grote pu-
bliek wordt doorgegeven”, meent
de Winsumer. Met de oprichting
van een politieke partij hoopte hij
dit toegankelijk te maken. Zijn
SOPN (Soeverein Onafhankelijke
Pioniers Nederland) deed in 2012
mee aan de Tweede Kamerverkie-
zingen. De partij kreeg zo’n 13.000
stemmen en hield daarmee zeven
andere partijen achter zich, waar-
onder de partijen van Johan Vlem-
mix en Hero Brinkman. Voldoende
voor een Kamerzetel was het ech-
ter niet.
Teuben is er dus van overtuigd dat

dit jaar zijn 35-jarig jubileum
als ufo-meldpunt. ,,Inmiddels
hebben al tienduizenden Gro-
ningers ufo’s gezien”, stelt Teu-
ben.

door Hielko Merkus

,,Het ontwerp voor het Bobenco-
terrein is gebaseerd op bestaande
gebouwen zoals het Evoluon in
Eindhoven en op de historie van
Winsum en de ontdekkingen en er-
varingen van vele Groningers”,
zegt Teuben. Hij gaat zo’n 1000
jaar terug in de tijd. ,,Weet je

Vliegende schotel vanAnton

TEUBEN op Bobenco-terrein
de overheid bepaalde zaken in de
doofpot stopt. Het gaat dan niet al-
leen om gratis energie en bepaal-
de technologieën, maar ook over
kennis rond buitenaards leven.
,,Want dat is er gewoon. Iedere
dag komen miljoenen mensen we-
reldwijd tot deze ontdekking. Al-
leen in Groningen al zijn er tien-
duizenden mensen die vreemde
objecten en lichtbollen en derge-
lijke hebben gezien. En bij sommi-
gen blijft het daar niet bij. Die
zien meer. Ook buitenaardse le-
vensvormen ja. Maar makkelijk te
herkennen zijn ze niet Daar moet
je je voor willen openstellen. De
buitenaardsen nemen namelijk de
vorm van een mens aan. Ik heb ze
zelf ook gesproken. Hoe ik weet
dat ik niet met een gewoon per-
soon te maken heb? Dat merk en
voel je meteen. Zij hebben het
niet over geld of snelle auto’s. Dat
interesseert ze niets.”
Aan mensen die denken dat hij
een klap van de molen heeft ge-
kregen, heeft Teuben geen bood-
schap. ,,Daar sta ik boven. Het
doet me echt niets omdat de critici
maar wat roepen uit onwetend-
heid. We hebben in Noord-Neder-
land ontzettend veel meldingen,
bewijs en feitelijk materiaal in de
vorm van foto’s, film, video’s en
ook nog eens de tienduizenden ge-
tuigen. We hebben het bewijs en
de feiten dat er sinds 2000 met ve-
le noorderlingen contact is ge-
maakt”
Na 35 jaar ufo-meldpunt te zijn ge-
weest, denkt Teuben stilaan na
over stoppen. ,,Het doel is bereikt.
Wereldwijd zijn ermiljoenenmen-
sen die geen twijfels meer hebben
over het bestaan van buitenaards
leven. Het belangrijkste wat wij in
35 jaar tijd hebben gerealiseerd, is
echter een luisterend oor bieden
aanmensen die iets gezien hebben
wat niet van deze aarde is. Veel
mensen gingen voorheen met deze
meldingen naar bijvoorbeeld de
politie of de dominee en werden
van het kastje naar de muur ge-
stuurd. Of ze belandden in de zorg,
kregen een stempen en medicatie.
Dezemensen kunnen nu bij ons te-
recht en weten dat ze er niet al-
leen voor staan. Een groot aantal
hebben wij uit hun isolement kun-
nen halen. Al weten wij dat er nog
duizenden zijn die het voor zich
zelf houden en dat er nog veel
meer bewijs aanwezig is dan wij
zelf kunnen vermoeden.”


