Weerwolf Pollux-Flat
Bewoners, daaronder kwetsbare senioren,

weren zich tegen `lustduivel-spelen`
van functionarissen van Vidomes.

Is wonen hier nog veilig ?
Iedereen kent het liedje, dat bericht
van activiteiten van perverse personen:

<Duiven vergiftigen in het park>
<Senioren beschadigen in de senioren-flat>
is ook zo`n perverse bezigheid. Is bijna hetzelfde.
De perverse lust-duivels zoeken zich de zwaksten uit, senioren in de Vidomesseniorenflat aan de Griegstraat in Delft, om de lust-behoeftes van hun kranke hersenen te
bevriedigen. In de blauwe woontoren van hetzelfde type met dezelfde installaties, 100 m
verder, waar jongeren wonen, zijn de storingen niet te vinden. Daar is het rustig.
Ondanks dat de zieke Vidomes-huismeester meerdere keren door meerdere personen is
betrapt, doelbewust lawaai-bronnen te installeren, dat senioren, die aan de hal wonen,
niet kunnen rusten en nachts niet kunnen slapen wegens de slopende trillingen en slaggeruisen van te hoog draaiende pompen, gaan hij en de achtergrondgroep, die hem
steunt, door. Het is niet te geloven. Maar het gebeurt inderdaad!
Punt 2: Op onze waarschuwing voor een dreigende gasexplosie wegens sterk verroeste
gasbuizen heeft Vidomes gereageerd: de huismeester heeft een schijnreparatie
uitgevoerd: gele verf over de roestbuis gestreken. De gevaar is nu geen beetje minder.
Vidomes zwijgt, nadat wij om een schriftelijke reactie
op alle onze bezwaarpunten hebben gevraagd …..

Na 20 dagen nog altijd geen schriftelijke reactie!

Is wonen hier nog veilig ?
Is er een samenhang ?
tussen de opvallende golf van
sterfgevallen, beroertes, verlies van zelfstandigheid
en dementiegevallen in de seniorenflat Pollux
met de enorme lawaaibelasting
door trillende installaties en apparaten
van Vidomes, de woningcorperatie (WoCop)
die de hersenen van de bewoners belasten, dag en nacht?
De wetenschap waarschuwt: ook als mensen bewust niets merken, ontstaat schade door lawaai.
De lust-duivels weten dat !!!

De boven genoemde golf valt samen met nieuwe lawaaige
installaties van de WoCop in herfst 2016 en voor kerst.
Op klachten van bewoners, die hoofdpein krijgen, reageert de WoCop, door oplettend te luisteren,
verbetering te beloven en dan niets te doen of de storingen zelfs nog erger te maken. In de laatste
maanden waren er drie renovaties, door die met betrekking tot hersenbelasting van de bewoners door
onderdrempelig lawaai niets beter, maar alles erger werd. Aantoonbaar!
In de WoCop hebben wij geen vertrouwen meer, zolang er een bepaalde LD-groep zit, die wij (een
groep van bewoners) jarenlang hebben geobserveerd. Van 24.1.17 tot 30.1.2017 hebben zij een storing
laten lopen, door die ze nu bloot daar staan. Voor deze bijzondere dag-en-nacht-storing, die wij
beneden beschrijven, heeft het bedrijf Unica, dat installaties in de flat beheert, ook de
verwarmingsinstallatie, geen andere verklaring dan veroorzaakt met voorbedachte raad.
Op de 1. verdiepting is er heel plots een dementie ontstaan in januari 2017. De bewonster woonde
direkt over een lawaai-installatie van de WoCop, die voor druk in de waterleidingen zorgt. Normal
werken daar 2 pompen af en toe en vallen dan stil, als de waterdruk hoog genoeg is. Maar vreemd genoeg
draaien ze nu bijna dag en nacht. Ook produceren deze verouderde niet afgeschermde pompen en zware electrosmog, die men niet ziet en niet hoort, Schadelijk voor de gezondheit, volgens de wetenschap.

Onder de woning van direkte buren en onder mijn woning zit een andere lawaai-installatie, met
trillingen, niet afgeschermd tegen de woningen, die nu nu bijna dag en nacht werkt, en 3 keer meer
lawaai produceert dan vroeger, rust en slaap verstorend. Het klinkt als een langzam draaiende schipsdiesel: de-bong, de-debong, de-bong. Dag en nacht. Ik krijg hoofdpein daardoor en ga vaak weg. De
buren, een echtpaar, die al 22 jaar hier woonden, werden beiden plots onzelfstandig en hebben begin dit
jaar moeten verhuizen naar een verpleeghuis.
De buurman direct boven mijn woning (2. verd.) kreeg begin van dit jaar een beroerte en zit zwaar

beschadigd in een verpleeghuis. Een buurman daarnaast, vroeger altijd monder, ligt in het ziekenhuis,
herkent niemand meer. De directe buurman naast hem stierf plots einde 2016.
De vooruitzicht op meer ongelukken is er, als de zwaar gezondheidsschadelijke lawaai-en smog-belasting van
de kwetsbare senioren blijft. Alle installaties en apparaten kunnen zonder meer zo worden geisoleerd, dat er geen
storingen ontstaan. De schade, die nu oploopt, is enorm, Wij hebben het vaak tegen de WoCop gezegd. Maar
helaas reageren ze niet positief. Ze doen eerder het degendeel: nog meer onderdrempelig lawaai-bronnen
installeren. Daarom gaan wij nu in de publiciteit en maken onze observaties openbaar.
Als al ik, met 77 nog fit, de storingen slopend vind, terwijl ik zoveel mogelijk ontwijk, hoe hard treffen ze dan
zwakkere bewoners, die niet kunnen ontwijken en de volle dosis afkrijgen, dag en nacht?
Tevoren de LD-groep te beschrijven, wil ik van een gebeurtenis berichten, dat de WoCop aan niemand heeft
bekend gemaakt: Tegenover onze flat had de WoCop vroeger een bureau. Als bestuurder over vele Vidomeswoningen in de Wijk zat er een vriendelijke kleine man. Privaat woonde hij in onze flat, 12 etage, woning 199.
Ik vertelde hem van een geluidsstoring. Hij wilde alles precies weten, kreeg een glanzend gezicht. Zijn
toezegging, de storing te verwijderen, klonk eerlijk. Maar er gebeurde niets. Een 2. gesprek: hetzelfde. Later
hoorde ik van zijn buren, dat hij plots begon, de luidsprekers van zijn apparaten op volste geluidssterke te
stellen, zo zijn buren een vreemde poets te bakken: allen te storen. Als ze aanbelden, stond hij in de deur en
lachte, en lachte, en lachte. De lach-ziekte in volle bloei. De lust-ziekte zonder camouflage. Dat gebeurde steeds
vaker. Ze hebben hem uit de woning moeten halen en in de psychiatrie moeten plaatsen. Dat wetend ging ik naar het
Vidomes-bureau en vroeg naar die heer. `Hij is ziek`, kreeg ik te horen. ´Wat heeft hij dan?` `Dat mogen wij niet zeggen.`

Zijn ziekte: door erfelijke ontwikklingsstoring staat hij op het niveau van een 7-jarige kind, m.b.t. poetsen
bakken. En, anders dan bij gezonde kinderen, worden het poetsen zonder schade-begrenzing. Nu was hij
doorgedraaid. Zijn wens, schade te maken en te kwetsen, was niet meer beheersbaar. Gewoon controleren de
zieken hun drang, door alleen schade te maken, die weinig opvalt. De anderen delen van hun hersenen zijn
normal ontwikkeld. Zo zijn ze bekwaam, kunnen hun ziekte camoufleren. Kunnen anderen om de tuin leiden.
Deze heer, vroeger een bekwame lust-duivel, was nu een doorgedraaide lust-duivel. Dat mocht niemand weten.
Want anders kan de grotere groep van lust-duivels, die als wespennest in Vidomes zit, sneller opvallen. Als
iemand de lijn doortrekt …..
Dan moeten ook zij naar de psychiatrie verhuizen in plaats van nu lekker in bestuursfuncties (dus in
machtposities) te zitten en spelen te kunnen spelen. Schade maken produceert in de erfelijk zieke hersenen
ontzettend veel lol. Dat begrijpen normale burgers niet, omdat ze normale hersenen hebben. Het motief van de
daders is er: De zieke lust beleven. Dus gaan ze door. Of mensen sterven of niet. Hun geweten is door de ziekte
verdwenen. De lust-duivels willen lust beleven. Daarom horen zij graag klachten. Dan zien ze, dat ze pein
hebben veroorzaakt. Dan blinkt de lust op.
Drie keer achter elkaar heeft het wespennest in Vidomes ons nu een LD-huismeester toegedacht. Als ik, met de
huidige pratend, hem vertelde, dat ook in de WoCop Vestia de bewoners vergelijkbare storingen hebben beleeft
als wij nu hier, en zelfs over 7 jaar, volgens een bericht op Televisie, zei deze vriendelijke man `Dat weet ik!` en
zijn gelaat veranderde in een brede grijns. Zijn al brede mond werd dubbel zo breed, de hoeken hooggetrokken
tot de oren. Het Duivels-grijns. Men gelooft niet, wat men ziet! Men gelooft niet, dat dat kan!
Als ik hem vroeg, of ik dit grijns eens mocht fotograferen, voor de wetenschap, zei hij `Nee!` Ik beloofde: `Ik
maak u onherkenbaar op de foto. Het is niet tegen u. Ik weet, het is een ziekte, U bent niet schuldig. Het gaat mij
alleen om de mond.` Maar hij bleef bij zijn `Nee!` en zei verder niets. (de lust-duivels weten, dat ze ziek zijn!)
De doorgeknalde Lust-Duivel heeft zijn positie verloren en zit in de psychiatrie. En de andere Lust-Duivels
gaan gewoon door: ons door een enorme lawaibelasting plagen, totdat doden vallen. Zij plegen het delict zware
mishandeling. En als het doel doden is, dan is het moord.
Omdat wij toch nog willen leven, moeten wij ons weren!

Wij eisen, dat de zieke huismeester von nu wordt vervangen door een normale person, 2, dat alle
apparaten, die nu herrie maken, worden geisoleerd, 3. dat alle bestuurders in Vidomes, van de top naar
beneden, via de Detectiv-Computer worden getest op de gevaarlijke hersenziekte: de lust-ziekte.
Nu nog de verraderlijke storing. Zeker weten veroorzaakt met voorbedachte raad:
Op 24.1.2017 popte in de woningen aan de hal plots een bekende huiltoon weer op. Wij weten, dat hij ontstaat,
als de pompen van de verwarming veel te hoog draaien: op stand 3. Een monteur van Unica heeft ons dat

vroeger laten zien en een verklaring voor de huiltoon gegeven: <De huismeester was met zijn vingers aan de
knoppen van de pompen!>. De pompen kunnen draaien op stand 1 (normaal, zo moet het), stand 2 (veroorzaakt
al trillingen in de leidingen en een lichte storing in de woningen aan de hal), op stand 3 (veroorzaakt via een
doordringende huiltoon een harde storing) en op tussenstanden. Met die kennis konden wij vroeger, na een lange
periode van storingen, een gevecht tegen de WoCop winnen en hadden rust van lente tot herfst 2016. In de herfst
werd de verwarmingsinstallatie op de 14. verdieping vervangen, kreeg ook nieuwe elektronische techniek:
AANSTUURBAAR VANUIT EEN COMPUTER in Rotterdam, bij Unica. EN VANUIT EEN COMPUTER BIJ
VIDOMES IN DELFT. De kinderen kregen een nieuw speeltuig.
Nu popte de harde huiltoon weer op. Maar anders dan vroeger duurte dat maar 10 minuut. Dan zakte de toon in
3 seconden af op nul. In een mooie bocht. Dan rust. Maar alleen 5 minuut. Dan was hij er weer, de oude
bekende, en bewerkte de zenuwen. Dat duurte 10 minuut. Dan weer de mooie bocht naar beneden. En weer 5
minuut rust. Dan … nu, de lezer weet het al. Dat ging door dag een nacht, en duurte al een week. Duidelijk door
electronica gestuurd – door vals geprogrammeerde electronica, vals met voorbedachte raad.
Het klonk als: wij willen klachten horen, Wij willen lust beleven. Aub kom met je klacht! Kinderen, die een poets willen
bakken en geen reactie krijgen. In een laatste poging dragen ze dikker op. Kloppen ze harder tegen onze deur.

Ik heb hen begrepen. Op 30.1. had de huismeester spreekuur. Ik ben bij hem binnen gelopen en heb met hem
gepraat, over ….. het weer. Wanneer komt de lente? Zijn teleurstelling was te zien. Weer geen klacht! Weer geen
lust beleefd! De witbaard wil niet met ons spelen! De volgende dag, 31.1., was de oproep <Speel met ons!>
verdwenen. De huiltoon was weg! De volwassen kinderen hadden geen zin meer door te gaan met dit spel.

Een week later begonnen ze met een andere harde storing. Het probleem met deze gevaarlijke
volwassen kinderen is nog niet van de baan.
Op 10.2. was een Unica-monteur in de flat, wegens een vreemde storing. Ik stelde voor, uit te zoeken, wie
toegang tot de Vidomes-computer heeft. <Dat is niet mijn taak> was zijn antwoord. <Dat moeten jij zelf doen!>
Maar hij gaf wel technische informatie, zodat wij nu weten, wat de waarschijnlijke oorzaak van de nieuwe
storing direct onder mijn woning is: de huismeester heeft daar aan een kastje gewerkt, wiste een bewoonster. De
monteur wiste, dat vandaar een klep kan worden bediend, die de toevoer van gas afsluit. De huismeester heeft de
klep zo gemanipuleert, dat de klep niet meer volledig open gaat, waardoor wervels en trillingen ontstaan. Te
horen en te voelen! <U woont direct hier boven? Ik kan mij voorstellen, dat dit hard is !> zei de monteur. Dan
ging zijn hand nog over een dikke roestvlek in de dikke gasbuis, die op een rioolbuis lijkt, en knipte een dikke
roestvlok af. Als daar gas uitstroomt, zitten wij op een bom. De roest zit ook dik in een lasnaad. Als die een
beetje open gaat, door de hardere trillingen van de buis nu in combinatie met de roest, en met hoge druk gas
uitstromt, dan betekent dat meteen levensgevaar voor ons! Zie foto van de roestschade. Er moet meteen iets gebeuren!

Wonen is leven. Veilig wonen bij Vidomes? Nee! Het LD-wespennest, dat er zit, is meer geinteresseerd
in andere dingen. Met het geld van de bewoners fijne speeltuigen aanschaffen, met die ze nog beter
poetsen kunnen bakken. Tijdens de inbouw van de nieuwe ketels konden ze een standaard-demper in de
verwarmingsbuizen achter de pompen inbouwen. Dan zijn de trillingen compleet weg, Dat hebben ze
niet gedaan, tegen ons voorstel in. Nu weten wij, waarom. Dan hadden ze hun speeltuig vernietigd.
In de laatste tijd hebben wij naast de golf van ongelukken ook een golf van verhuizingen gezien.
Bewoners vertrekken liever dan dat ze met anderen samen een vuist tegen de WoCop maken. Dat is
een feit. Tegen de WoCop Vestia konden bewoners 7 jaar lang geen vuist maken, niets bereiken. (Bericht op
Televisie, Zembla-TV). Ik woon bij Vidomes bijna 7 jaar en zie terug op 4 jaar storingen (die mij opvielen). Veel
loopt ondergronds, wordt ook binnen de flat niet bekend. De bewoners zijn zwak. En LD-mensen kruipen ook in
de bewonerscomissie en verlammen haar. De zwakte van de bewoners is de sterkte van het wespennest. Als onze
groep groeit tot een echt grote groep, dan staat het niet meer goed met de macht van het LD-wespennest.

De bewoners zijn zwak. Een sterke overheid, kan die wel helfen? Vervroegde sterfgevallen en zware
mishandeling van senioren: dat is toch niet niets! Aangifte bij de politie? Is de politie echt sterk? En
zijn de rechtbanken en de vele rechters daarin echt sterk en spreken echt recht? Of zijn die ook doorzet
met LD-wespennesten? Hoe meer ervaring wij krijgen, hoe meer komt het beeld naar boven, dat ook
die gekidnapt zijn door LD-wespennesten. Daarom pleiten wij voor de Wehrwolf-weg: wel de overheid
aanspreken, maar alleen besluiten van machtspersonen accepteren, die getest zijn 1. op integriteit en 2.
op afwezigheid van de LD-ziekte door de Detectiv-Computer DeC. >>> Wehrwolf-nl

Meer lezen:
Publicaties van de Weerwolf op de website www.jaaaa.net :

de nieuweste berichten staan bovenaan:
resultaten-voor-bewoners-weerwolf-acties
nieuwe-huismeester-gesprek-met-hem

www.veiligheid.jaaaa.net
www.veilig-wonen.jaaaa.net
O ….. een-fair-aanbod.jaaaa.net ….. O
www.wie-is-de-dader.jaaaa.net
www.krimi-in-de-pollux-flat.jaaaa.net
www.verslag-gesprek-weerwolf-met-vidomes.jaaaa.net
wetenschappelijke verklaring: hoe worden zij, wat zij zijn: lustmoordenaren

Natuurlijk zien de killer-kringen het niet graag, dat de wetenschap hen beschrijft. Zij
lanceren diverse tegenaanvallen. Hun laatste AS is de psychiater-aanval: een
wetenschapper voor gek verklaren. Burgers, blijft lachen! Met ons!
Lustmoordenaren genezen: een defect hersenprogramma afschakelen.

