Hoezo… Bergen boft?
Bergen boft!
Bergen, een lieflijk plaatsje centraal liggend
tussen de duinen, zee, stranden, bossen,
polders en dijken.
Dat is boffen. Want je zult maar dit gevarieerde
landschap tot je beschikking hebben. Je kunt
hier heerlijk wandelen, fietsen en volop
genieten in elk jaargetij.
Zelfs op zondag zijn er veel winkels open, dus
voor elk wat wils. Gezellige terrassen in het
dorp die er voor zorgen dat er in de
weekeinden ook een zorgeloze sfeer heerst; als
jezelf ook de tijd neemt om je heen te kijken neem je dat al snel waar.
Bergen heeft toch een bepaalde naam, dat merk ik altijd weer als ik elders een lezing geef.
O, kom je uit Bergen? En dan komen er of verhalen door eigen ervaringen of men weet wel
dat het een mooie omgeving is.
Je zou er bijna trots op zijn, maar geloof mij het is een plaats net als elke plaats in het land
alleen de omgeving heeft het voordeel dat werkelijk alle landschapstijlen hier in een straal
van enkele kilometers te vinden zijn.
Dat is dus boffen ja!
Maar Bergen bofte ook op andere wijze
Vier leerlingen op het voorgezet onderwijs kregen de bof.
Vreemd?
Ach, wie zich in het onderwerp vaccinaties verdiept weet dat je dan juist vatbaar bent voor
de ziekte, voor vele andere gevolgen, dus zo vreemd is het niet.
Voor allen die zich meer ingelezen hebben in het hele vaccinatie verhaal dat op angst speelt,
is het overduidelijk wat er gaande is. Vaccineer tegen het ene variant en het andere variant
komt ‘mooi weer spelen’.
Met andere woorden: probeer iets uit te roeien en de natuur zoekt zelf de balans en komt
met een volgende versie.
Maar Bergen had in elk geval ook studenten die de bof kregen.
Boft Bergen met zoveel aandacht?
Bergen, dat dorpje in een mooie omgeving wil graag gastvrij zijn naar de toeristen toe, want
de middenstand moet het wel hebben van velen die van buiten komen. Dan denken we aan
horeca, hotels en pensions, alles wat maar inkomsten haalt uit de luxe uitgaven die hoort bij
weekendjes weg, dagjes erop uit en langere vakanties.
Het plaatje moet goed tonen, het moet aanlokkelijk zijn en alles moet vooral een goede
uitstraling hebben.
Nu is er overal wel wat, daar ontkom je niet aan.
Zo ook in Bergen, ja natuurlijk.
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Het is geen heilig dorp. De duinbranden zullen menigeen nog vers in het geheugen liggen en
wie door de duinen fietst, komt die plekken tegen en zal er aan herinnerd worden. Dat was
ook een verhaal waar geen eind aan leek te komen, maar het tij lijkt te zijn gekeerd.
In die tijden was er veel aandacht en zo stond deze omgeving volop in de kijker.
Ben van den Brink, inwoner van de Gemeente Bergen kwam ook in het nieuws. Ook wij
werden hierbij betrokken en de verhalen logen er niet om.
We konden documenten zien, we hebben van alles op een rijtje en daardoor weten wij dat
Ben, zijn partner Leonie en hun twee dochters wel een heel bijzonder verhaal hebben, dat
Bergen nu niet bepaald rooskleurig in het nieuws zet.
De twee dochters zijn nog steeds niet herenigd met hun ouders maar Ben is het veel
hogerop gaan zoeken dan hier in eigen omgeving om zijn verhaal duidelijk te willen maken.
Via het politiebureau te Oberhausen is er serieus aandacht aan hen geschonken.
De politie aldaar heeft naar de politie van Alkmaar gebeld om informatie, maar zij werden
tot tweemaal toe afgescheept. De politie Alkmaar heeft dus de Duitse collega’s met een
kluitje in het riet gestuurd.
Rechters, politie, wat is er allemaal mis?
Het is zelfs zo ernstig mis dat Europol de zaak nu in handen heeft en Ben serieus neemt.
Het Oostenrijks pedonetwerk is eerder opgerold door dit Europolteam waarbij zij ruim
honderd mensen oppakten waaronder rechters, advocaten en onderwijzers.
Ben heeft uitgebreid gesproken met dit team en de Duitse politie heeft een opmerkelijk feit
aan kunnen tonen waaruit blijkt dat Ben gelijk heeft ten aanzien van het werken met
dubbele dossiers bij de rechtbank van Alkmaar.
De politie heeft de stempels die geplaatst waren op de documenten uitvergroot en
bestudeerd en zo kwamen zij tot de conclusie dat er overduidelijk wordt gewerkt met
diverse petten op want er werden twee versies van stempels gebruikt. Hier klopt niets van.
Europol is zo overtuigd van het feit dat Ben echt een zaak heeft, dat zij dit alles grondig gaan
onderzoeken.
Boft Bergen dan?
Er zullen feiten en gebeurtenissen naar buiten komen, eerder heb ik al eens geschreven dat
de negentig duinbranden dan qua ernst zullen verbleken.
Toen ik op uitnodiging van de burgemeester van Bergen en het hoofd van de politie Regio
Duinstreek voor een gesprek in het gemeentehuis was, was men verbaasd over deze
uitspraak. Is het zo ernstig dan in deze regio?
De tijd zal het leren maar het tij is niet meer te keren!
De deksel is van de put en deze past opeens niet meer. Niet meer terug te duwen, is
verbogen, de inhoud komt groots naar buiten op alle fronten, dus dat deksel wil niet meer
sluiten! Te laat!
We gaan het beleven maar met gemengde gevoelens bekijk ik de toekomst hier. De
waarheid, daar draait het om, dat moge duidelijk zijn.
Maar velen zullen zich helemaal wild schrikken. In Bergen? Mogelijk zijn het hun buren,
bekenden of zelfs familie.
Kindermisbruik is een ernstige zaak en Nederland en België zijn volgens Europol de twee
landen waar het goed en strak is georganiseerd.
Showbizz, ach heden, de lijnen lopen ver en zijn zeer kronkelig.
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Ben houdt ons op de hoogte en ondanks dat we al veel weten zitten ook wij nog regelmatig
met onze oren te klapperen.
Maar laat Europol alles maar zwart op wit naar buiten brengen, dat is aan hen.
Bovendien kan niemand er dan meer onderuit.
Op alle niveaus gaat dan voor velen het licht uit!
Einde verhaal!?!
Ben en Leonie wensen wij veel sterkte; zij zijn een voorbeeld dat zij zich niet meer laten
intimideren, dat is al genoeg gebeurd.
Vorige week kreeg Leonie diverse malen bezoek aan de deur van een politieagent die de
boodschap had Ben te willen spreken. Want zo zei hij, Ben moest zich melden.
Maar waarom vertrouwt de politie van Oberhausen Ben dan wel? Als Ben echt opgepakt
moest worden was dit overal bekend want dan was het een gezocht figuur.
Leonie belde naar het politiebureau hier in de regio en daar wist men van niets.
Raadsels, raadsels en nog eens raadsels.
Wat is de moraal van dit verhaal?
Niets is zoals het lijkt dat het is. Als je denkt dat je iets begrijpt dan is het uiteindelijk een
farce. Personen in je omgeving kunnen een dubbele agenda hebben waardoor zij diverse
rollen spelen.
Weet dat dit in alle gelederen voor komt, juist ook waar je dit niet verwacht. En diegenen die
overkomen als begaan, lief en ongelooflijk aardig kunnen nog wel eens ‘de’ personen zijn
waar je met een boog omheen moet gaan.
Bergen een plaats in Noord Holland, maar of de inwoners boffen?
De komende tijden zullen we het mogelijk te weten komen.
En als de rust dan is weergekeerd, mogen we misschien weer een beetje mijmeren:
Ik heb het lief, mijn dorpje klein
Daar aan der duinen rand.
Zoo lieflijk, zoo vol zonneschijn
Is geen in 't heele land
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Link naar het recente verhaal van Ben en Europol op de site van Argusoog.
http://www.argusoog.org/europol‐op‐zaak‐ben‐van‐den‐brink/#comment‐46083
Verschillende vaccinatielinks hieronder:
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Links naar de bof onder scholieren.
http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/article13372133.ece/Vie
http://flessenpostuitbergen.nl/nieuws/bofvirus‐treft‐bergen/2452
Over vaccinaties gesproken… extra informatie…
http://www.verontrustemoeders.nl/Murder%20by%20Injection.pdf
http://www.verontrustemoeders.nl/Horrors_of_Vaccination_Exposed.pdf
Verboden (klein)kind te knuffelen indien niet gevaccineerd
http://www.verontrustemoeders.nl/2012.01.10%20Verboden%20kleinkind%20te%20knuf
felen.pdf
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