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20 commentaren op “KOOS VAN WOUDENBERG MISBRUIK
SCHOOL SEXBIERUM”

Delen:

Koos van Woudenberg misbruik
school Sexbierum
Geplaatst op 16 november 2013 door myrala — 20 Commentaren ↓

Deel II: Koos van Woudenberg vertelt over sexueel misbruik op de
basisschool in Sexbierum, de Trochfeart (nu Barraboech).

Vind ik leuk Vind ik leuk Jij en 9 anderen vinden dit leuk.9
personen vinden dit leuk. Registreren

Dit bericht werd geplaatst in Kindermisbruik, Onderwijs, Rechtsstaat
door myrala. Markeer de permalink als favoriet.

Koos van Woudenberg zei op 24 november 2013 op

20:35:

← Vorig Volgend →
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Jeroen Hoogeweij, de comments-psychopaat. Dag en
nacht actief in de smerigste, donkerste krochten van
het internet.

Lutser.

Antwoord ↓

Jeroen

zei op 24 november 2013 op 21:00:

Kan je zelf dan aantonen dat je daar op school zat? Heb
je bijvoorbeeld nog een rapport uit die tijd in je bezit, of
kan je ons nog wat meer informatie over die docent
geven? Volgens onze informatie gaf daar helemaal nooit
iemand les die “De Groot” heette. Is totaal niets over
bekend.

Antwoord ↓

Jeroen zei op 24 november 2013 op 16:19:

Er werden dus wat feiten onderzocht en er blijkt
werkelijk niets te kloppen van het verhaal van Koos.
Waarom controleer je je feiten niet, Myra?

Antwoord ↓

myrala

zei op 24 november 2013 op 18:21:

Het spijt me Jeroen, ik vind je, met stip, het meest
verderfelijke persoon op het internet. Ik vind je reactie al
een vervelende vlek op mijn site, aju!

Antwoord ↓

Koos van Woudenberg
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zei op 24 november 2013 op 18:31:

Ik hoop echt dat die geestelijke neuspeuteraar
een keer wordt opgesloten in de longstay.

Antwoord ↓

jeroen

zei op 24 november 2013 op 18:55:

Maar waarom lieg je over zulk soort
dingen Koos? de leraar die je noemde
blijkt helemaal niet te bestaan en jij blijkt
nooit op die school gezeten te hebben!
Hoe krijg je het voor elkaar om dan met
een zielig porum op nota bene het
terrein van die school te gaan staan?

Snap je dat je werkelijke slachtoffers
van misbruik schade berokkent met je
fantasieën? Vind je he zelf ook niet een
beetje zorgelijk van jezelf dat je zulke
leugens verspreidt?

Antwoord ↓

myrala

zei op 24 november 2013

op 18:57:

Publiceer je bewijzen dan
even.

jeroen

zei op 24 november 2013

op 19:04:

Het probleem is een beetje dat
die bronnen anoniem willen
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blijven, omdat ze anders
gestalkt gaan worden door een
horde complottertjes, zoals we
in het verleden zo vaak zagen.

dus in plaats van dat ik jou nou
van bewijzen voorzie (die wij in
ons bezit hebben, daarover
geen misverstanden), zou ik je
willen verzoeken je werk
normaal te doen, want dat
deed je nu nog maar half. Je
was nota bene bij die school,
is het geen seconde bij je
opgekomen om daar even wat
na te vragen?

dus ik zou zeggen: pik die
telefoon morgenochtend eens
op. Check eens wat, in plaats
van het jankverhaal van een
labiel figuur kritiekloos door te
plaatsen.

Wat dat betreft ligt de
bewijslast toch echt bij jou.

myrala

zei op 24 november 2013

op 19:16:

haha, jij ruikt weer een complot
Jeroen. Je zal ons nog eens
missen.

jeroen

zei op 24 november 2013

op 19:33:
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Schreef ik complot, of verwees
ik daar zelfs maar naar? Nee
hoor, gewoon dat Koos een
ziekelijke leugenaar is die je
aan het woord laat omdat hij
blijkbaar in je gestoorde
agenda past. En dat je je werk
wat beter moet doen. Hoort
wederhoor ook bij.

Koos van Woudenberg

zei op 24 november 2013

op 21:40:

‘Jouw verlangen tekent je
onrust Jeroen – en groot is het
leger van de jeroentjes.

Ik leun achterover en geniet
van je stompzinnigheid en
zelfingenomenheid.

Je bungelt Jeroen.
.

Jeroen

zei op 24 november 2013

op 23:56:

Inhoudelijk reageren lukt je
niet, omdat je je leugens niet
aan kan tonen, Koos. Niemand
die in je poses tuint.
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Steven zei op 18 november 2013 op 20:27:

Ik heb ook op deze basisschool gezeten, maar kan mij
helemaal geen voorvallen van dit soort herinneren.
Is het trouwens niet wat vreemd dat Koos tot z’n 15e
op de basisschool zat?

Antwoord ↓

Koos van Woudenberg

zei op 19 november 2013 op 19:08:

Ik denk dat Van Aarsen een voorkeur had voor jongetjes
die nog maagd waren, of nog meisje.

Hoe kom je aan de leeftijd van 15?

Geef je naam even door aan Myra, kan ze even checken
of je inderdaad op “deze school” hebt gezeten.

Antwoord ↓

Jeroen

zei op 24 november 2013 op 23:52:

Nou, de vraag is eerder of jij op die school zat.
Zeg maar gerust dat er allang duidelijk is dat je
daar nooit les had.

Antwoord ↓

Koos van Woudenberg zei op 16 november 2013 op

20:58:

Het voelde heel raar om daar weer voor die school te
staan. Aan de voorkant van die school is niets
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veranderd, aan de zijkanten en de achterkant wel. Er
was achter geen aanbouw en het plein achter de
school bereikte je via de linker zijkant ipv de
rechterkant nu.

Myra en M. bedankt voor het maken van beide
reportages! Door te vertellen wat ik heb meegemaakt,
is er een behoorlijke last van me afgevallen.

Antwoord ↓

Jeroen

zei op 24 november 2013 op 23:54:

Ervaringen die alleen maar in je hoofd plaatsvonden zijn
ook vervreemdend natuurlijk.

Antwoord ↓

Nico van den Ham zei op 16 november 2013 op 19:16:

Het geluid was zo slecht, dat ik het prima kon
verstaan! Bovendien is er zeer goed leesbare
ondertiteling (wat helemaal niet nodig was geweest), wit
met zwarte randjes. Zie je bijna nergens en daar kan
de reguliere pulp-volksverlakkende -NOS-SBS-RTL-
TV- zender troep een groot voorbeeld aan nemen.
Bovendien is het beeld zeer helder. Vakwerk!

Antwoord ↓

Dgaz zei op 18 november 2013 op 16:15:

Video is door YouTube verwijderd.

Antwoord ↓
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myrala zei op 18 november 2013 op 18:17:

Ik zie hem gewoon nog…

Antwoord ↓

Geef een reactie
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn
gemarkeerd met *

drie +  = 4

 E-mail me als er nieuwe reacties

zijn.

 E-mail me als er nieuwe berichten

zijn.

 

Naam *

E-mail *

Site

Reactie
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