Klok staat op 9/11 bij crisisoefeningen vandaag op station Amersfoort
Woensdag, 12 september 2018 09:47

Het is een bekend feit dat terreuraanslagen vaak plaatsvinden als er rond diezelfde locatie
oefeningen worden gehouden.
Vandaag een terreuroefening rondom het station in Amersfoort, waarbij de aankondiging van
deze oefening een klok laat zien met daarop 9/11.

Er komen gelukkig steeds meer lezers die hun ogen en oren goed open houden en bepaalde
dingen signaleren die de bulk van de bevolking volkomen ontgaat.
Zoals het volgende bericht dat we vanmorgen ontvingen van een lezer (dank!):
Ik kwam vanochtend het volgende tegen bij de NOS:
Hulpdiensten oefenen anderhalve dag rond station Amersfoort VANDAAG, 05:15
BINNENLAND
Op en rond het station van Amersfoort wordt vanaf vanochtend 08.00 uur tot morgenmiddag
14.00 uur een grote crisisoefening gehouden. Zo'n tweehonderd medewerkers van de politie,
Defensie, NS, ProRail, de gemeente Amersfoort en de Veiligheidsregio Utrecht bootsen een
scenario na waarin een terroristische dreiging centraal staat.
Volgens de gemeente Amersfoort zullen trein- en busreizigers weinig hinder ondervinden van
de oefening. Treinen en bussen rijden gewoon volgens dienstregeling en het station en de
perrons blijven bereikbaar. Ook voor omwonenden en werknemers van bedrijven in het
stationsgebied wordt weinig hinder verwacht.
Wel zullen reizigers merken dat er tijdens de oefening veel politie- en defensiepersoneel op en
rond het station aanwezig is. Ook zijn er acteurs die situaties nabootsen.
Wat voor terroristische dreiging er precies centraal staat wordt vooraf niet naar buiten
gebracht, om de deelnemers zo onvoorbereid te laten. De oefening gaat ook vannacht gewoon
door. "Omwonenden van het station zullen hier naar verwachting weinig van merken", meldt de
gemeente.
Wat mij opvalt is:
-dat heel toevallig de klok van de station op 9-11 of 11-9 staat.
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-Artikel nos vandaag 5:15 (5+6=11) -Amesfoort (9 letters) (Redactie: doordat de lezer een
letter is vergeten klopt het niet dat numerologisch het woord Amersfoort op 9 zou uitkomen, het
komt daarentegen uit op 10)
-Anderhalve dag 36h (3+6=9)? -Acteurs aanwezig
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