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De Laatste keus is aan de gemeente 

Putten om voor 1 euro een vloek op zich 

te laden! 

  Onteigening  van ons bos door misbruik van 

machtspositie  der gemeente Putten?       

   

 
Door P.F.v.d.Meer sr 

Pentahof@planet.nl 

www.pentahof.nl 

Dit is uitgave no. 926 van het Lage 

Landen Leerhuis  

Datum 31-01- 2016 
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In het boek Wijsheid hoofdstuk 11:20 staat het volgende: 

U (Jahweh) hebt álles geregeld door MAAT en GETAL en GEWICHT. 

Uw onsterfelijke Geest is in álle dingen. Uw macht is het beginsel van 

rechtvaardigheid en U straft vermetelheid. 

 

Let in deze brochure op het bovenstaande ! 
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Inleiding 

Deze brochure laat het verloop van de executieveiling zien: 

 

Nogmaals enkele feiten rond ons bos in Putten op een rij 

In brochure no. 901 over hoe het Heksenballetje aan het rollen is 

gebracht, wordt uiteengezet waar de oorsprong ligt van alle problemen 

die ontstaan zijn met de gemeente Putten inzake onze 

herstelwerkzaamheden van ons bos. Er is duidelijk sprake van een 

hedendaagse Heksenjacht van de gemeente Putten en andere gemeenten 

hetwelk wij in brochures 900 en 903 en 923 hebben omschreven. U kunt 

ze vinden op de volgende website: www.veluwse-israel-vrijstaat.nl 

  

Inmiddels hebben wij enkele van de zogenaamde bouw-overtredingen 

verwijderd, namelijk de bankjes, de toegangshekken, etc. waarop de 

gemeente dwangsommen had gelegd. De schaftketen had de gemeente 

zelf reeds verwijderd.   

 

Nadat wij als stichting Natuur Getrouw het sterk verwaarloosde bos 

aangekocht hadden zijn wij aan de slag gegaan om er iets moois en 

begaanbaars van te maken. Tijdens de opruimwerkzaamheden van de 

vele takken die her en der verspreid lagen kregen wij bezoek van de 

gemeentelijke opsporingsambtenaar dhr Frankema. Wij hadden twee 

schaftketen neergezet om uit te kunnen rusten en te kunnen schuilen, en 

om de gereedschappen in op te bergen. De Arbowet stelt het verplicht dat 

er tijdens boswerkzaamheden een schaftgelegenheid aanwezig dient te 

zijn.  Dhr Frankema maakte vervolgens een rapport op waaruit het 

volgende blijkt, zie: 
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U ziet het goed op de geplaatste foto bladzij 10, dit is een simpel 

bruggetje over een greppel, twee boomstammetjes met wat 11 plankjes 

erop.  
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Wij kregen de hierboven afgedrukte brieven met dwangsommen 

thuisbezorgd, waarna wij bezwaar hebben ingediend. Wij zijn op de 

bezwarencommissie geweest om onze bezwaren toe te lichten. `De 

commissie zou onafhankelijk moeten zijn, maar dat is moeilijk 

aantoonbaar, daar wij bezwaar moeten maken op hetzelfde adres dat ons 

de dwangsommen heeft opgelegd. De bezwaren werden dan ook 

ongegrond verklaard. De leden van de bezwarencommissie moesten 

beoordelen of onze werkzaamheden in ons bos legaal waren ja dan of 

nee. Wij hadden een insectenhotel gemaakt van oude materialen en 

takken, en daar had men nog nooit van gehoord. Dhr Frankema had 

gerapporteerd dat wij een GELUIDSWAL aan het aanleggen waren. In 

werkelijkheid betrof het een takkenril, maar ook daarvan had de 

commissie nog nooit gehoord wat dat was. Verder hadden wij nieuwe 

toegangshekken laten plaatsen ter vervanging van de bestaande oude 

hekken die verrot waren. Daar zou een omgevingsvergunning voor 

vereist zijn, wat discutabel en ongehoord is.  

In het rapport van dhr Frankema stond dat volgens zijn indruk er door 

ons een soort natuur-camping zou worden opgericht, met het oog op de 

twee schaftketen. Hoe heeft hij zulks kunnen verzinnen??  

Ja, en wij hadden ook nog over enkele greppels hele simpele bruggetjes 

gelegd van boomstammen en plankjes ter voorkoming dat wij en andere 

medewerkers of bezoekers natte voeten zouden krijgen. Daarvoor moeten 

wij ons blijkbaar diep schamen en ontvingen er hoge dwangsommen voor 

om ze te verwijderen.  Ook enkele zitbankjes van strikt natuurlijke 

materialen die wij geplaatst hadden vielen onder de dwangsommen, want 

zitten en uitrusten mogen in de ogen van dhr Frankema en zijn collega’s 

alleen ambtenaren van Putten achter hun bureaus. Wij niet, wij zijn 

arbeiders die geen zitbanken, geen schaftketen, geen schuilgelegenheid, 

etc. mogen hebben, zelfs als de Arbowet dat als een eerste vereiste stelt!  

 

Het bos was voorzien van een aantal paden. Die paden waren 

onbegaanbaar vanwege afgebroken takken en wildgroei. Wij hebben 

alles netjes opgeruimd en de bestaande paden weer begaanbaar gemaakt. 

Van de dikste takken hebben wij houtsnippers gemaakt met een machine 
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ende snippers op de paden uitgestrooid. In het rapport meldt dhr 

Frankema dat wij nieuwe paden aangelegd zouden hebben. Dat is niet het 

geval, maar een verzinsel. Welke wet verbiedt ons om houtsnippers op 

bestaande paden te strooien en daar vervolgens dwangsommen voor te 

eisen?  Wij hadden een aantal grote boomstronken die her en der in het 

bos lagen op een hoop gegooid en daarover wat zand gedaan zodat een 

kunstmatig heuveltje is ontstaan, zoals er in het bos meerdere 

verhogingen of heuveltjes aanwezig zijn. Ook daarvoor ontvingen wij 

een dwangsom.  

 

En dan als hekkensluiter de KIKKERPOEL. Er was een kikkerpoel 

aanwezig op het terrein, maar deze was dichtgegroeid en jarenlang 

verwaarloosd. Wij hebben de kikkerpoel gerenoveerd en ooglijk 

gemaakt. In Nederland is in de provincie Gelderland als enige provincie 

géén aparte vergunning nodig om een nieuwe kikkerpoel aan te leggen, 

laat staan om een bestaande kikkerpoel het nodige onderhoud te geven!  
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Figuur 1 De kikkerpoel 

 

 
Figuur 2de toegangshekken 
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Figuur 3 de insektenhotels 

 

 
Figuur 4 De waterbron 
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Figuur 5 De schaftketen 

 
 

Figuur 6 de bruggetjes 
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Onderstaand is ons laatste voorstel, waarop wij geen antwoord 

hebben ontvangen. 

Stichting Natuur GetrouwStichting Natuur GetrouwStichting Natuur GetrouwStichting Natuur Getrouw    
 

Ridderwal/Pasdijk 3882LR 

per adres Harskamperweg 5  

3774JN 

Kootwijkerbroek      

Bank NL02INGB0006103418 

Tel. 0342441992 

Datum 26-01-2016 

Voorstel aan de gemeente Putten zoals vandaag toegezegd tijdens het 

Kort Geding in Zutphen 

1.  Indien de gemeente Putten aan ons de wetsartikelen kan 

aantonen waaruit onomstotelijk blijkt dat er voor het 

vernieuwen van oude verrotte toegangshekken, het strooien van 

gehakselde houtsnippers op bestaande bospaden, het leggen van 

een simpel boomstammenbruggetje over een greppel, het 

plaatsen van houten zitbankjes, het reinigen van een bestaande 

kikkerpoel, het plaatsen van mobiele schaftketen voor schaft en 

schuiling tijdens boswerkzaamheden en het maken van een 

kleine zandverhoging in strijd zijn met deze wetsartikelen, en 
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de gemeente deswege terecht daarvoor dwangsommen zou 

hebben geëist, zijn wij in principe bereid die dwangsommen te 

voldoen. Indien de gemeente geen steekhoudende bewijzen 

daarvoor kan geven, achten wij het terecht de handelswijze der 

gemeente te typeren met de woorden van wethouder Ard 

Kleijer als zijnde een Heksenjacht. Wij achten het terecht 

alsdan erop te wijzen dat mensen, en zeker christenen, op deze 

wijze niet met elkaars welzijn om mogen springen. Ervan 

uitgaand dat er alsdan van beide zijden fouten en daaruit 

voortvloeiende kosten zijn gemaakt achten wij het redelijk om 

elk tot onszelf in te keren en onze fouten te erkennen én ervan 

van te leren, en elk de kosten te dragen die daaruit 

voortkwamen. Wij zijn bereid de aanklacht die loopt en per 

aangetekende post is verzonden naar het Internationaal 

Gerechtshof in Den Haag in te trekken, en om de lopende 

claims in te trekken. 

2. Wij zullen in het vervolg geen nieuwe bouwwerken waarvoor 

uitdrukkelijk een omgevingsvergunning vereist is plaatsen 

indien daar geen vergunning voor is afgegeven en ons zolang er 

geen volledige erkenning is van de Veluwse Israel Vrijstaat 

houden aan de geldende plaatselijke/landelijke regels. Er komt 

beslist geen camping of iets dergelijks, aangezien wij veel te 

zuinig zijn op de nog overgebleven natuur, zie onze website: 

www.parelsvandeveluwe.nl/    

3.  Wij bieden nogmaals ons bos te koop aan aan de gemeente 

Putten voor 40.000,-- euro minder dan het vorige aanbod van 

160.000,-- euro, dus voor 120.000,- euro.  Om de 

dwangsommen over een termijn van 15 jaren af te betalen, wat 

een voorstel van dhr Vooren juridisch controller van de 

gemeente Putten was, zou voor ons impliceren dat wij de 

vermeende Heksenjacht der gemeente zouden onderschrijven, 

wat de gemeente zou stimuleren deze Heksenjacht voort te 

zetten. En dat willen wij en alle burgers van Putten juist 

voorkomen. Immers de ons opgelegde dwangsommen betreffen 

belachelijke zaken, waarover de rechter in Zutphen toen wij 

haar de foto’s ervan lieten zien moest glimlachen. Welke 

gemeente haalt het nu in haar hoofd om voor een simpel 
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bruggetje over een greppel, over snippers op paadjes, over een 

heuveltje, over vernieuwing van verrotte ingangshekken, over 

het renoveren van een bestaande kikkerpoel waarvoor in de 

provincie Gelderland géén vergunning vereist is, en over 

schaftketen die volgens de arbowet verplicht zijn bij 

boswerkzaamheden zulke extreem hoge dwangsommen op te 

leggen, en die dan later ook nog eens te willen innen via een 

executieveiling? Dit wijst duidelijk op een soort 

wederrechtelijke onteigening zoals in de Bijbel door koning 

Achab en Izebel werd gedaan tegenover Naboth, waarop de 

profeet Elia hen een verschrikkelijk oordeel aanzegde, wat ook 

uitgekomen is, zie onze brochure no.925. De gemeente Putten 

wil de geschiedenisboeken toch niet ingaan als handelend gelijk 

aan koning Achab? 

4. Wij kunnen, dan wel mogen niet het eerste hypotheekrecht 

overdragen van dhr K. Moes, de geldverstrekker, die 

momenteel in Bahrein zit bij een zoon die vanwege een zeer 

ernstig auto-ongeluk in levensgevaar verkeert. 

 

   Namens stichting Natuur Getrouw 

   P.F. van der Meer sr en P.F. van der Meer jr. 
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De executieveiling via BOG – auctions 

De veiling opende om precies 10 uur smorgens, en wij hebben ingezet 

zie onderstaand. Let op de bedragen waarmee wij hebben ingezet, 

waarachter een specale betekenis schuil gaat. Het bedrag van inzet 

betreft mijn geboortedatum  06-07-1945, als mede-oprichter van de 

stichting Natuur Getrouw, eigenaar van het bos in Putten : 

Ons eerste bod 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke gelegen is 
in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal bekend als 
gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de Pasdijk met de 
Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 607,45 

Veilingkosten (5%) € 30,37  (3+0+3+7 = 13) 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 637,82  (6+3+7+8+2 = 26 = 2x13)

* Exclusief overdrachtsbelasting  

Met vriendelijk groet, 
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BOG Auctions 

http://www.bog-auctions.com/  

 Ons tweede bod 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 2.112,13

Veilingkosten (5%) € 105,61 

(1+0+5+6+1 = 13)Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 2.217,74
 

(22/7 = Pi = 3,14)   de cirkel is rond, de maat is vol 

Dit bod van 2.112,13   wijst naar de ruimingsactie van de gemeente 

Putten op onze sabbatdag 21-12-2013. 
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Ons derde bod 

Ons derde bod had moeten zijn 2310,81 euro, de geboortedatum van 

Pieter Frank van der Meer jr als mede-oprichter, maar dat bedrag was 

te laag gezien de vorige bieding. 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 2.603,16

Veilingkosten (5%) € 130,16 

(1+3+0+1+6 = 11)Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 2.733,32

 (2+7 = 9  3+3+3+2= 11, dus 9/11) 

Het bedrag 2.603,16 wijst naar wat astronomen en de NASA 

verwachten op 26-03-2016, nl dat Planet 7x (Nibiru) het dichtst langs 

de aarde zal gaan in tegengestelde draairichting, wat in het verleden 

op aarde grote verwoestingen heeft aangericht, en mogelijk ook nu 

kan plaatsvinden, zie brochure 918 en 927. 
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Ons vierde bod 

Ons vierde bod had  2801,16 moeten zijn, maar ook dat was te laag ten 

opzichte van ons vorige bod. 28-01-2016 is de datum van de veiling. 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare 
welke gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, 
kadastraal bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de 
hoek van de Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod 
€ 

11.111,99 

Veilingkosten (5%) € 555,60  

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  
€ 

11.667,59 

* Exclusief overdrachtsbelasting 

Het bedrag 11.111,99   wijst naar de beruchte datum van de aanslagen 

in New York en Washington en de strijd tegen het terrorisme, het punt 

waarin de wereldgeschiedenis een andere loop kreeg.  Het getal 9/11 

kunt u ook terugvinden in de afkorting van de Veluwse Israel Vrijstaat 
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die wij opgericht hebben. In Romeinse letterwaarde is VIV als volgt aan 

te merken. V = 5   I = 1    V=5       5+1+5 is 11.       5+5 min 1 = 9 

De datum 28-01-2016  = 2+8+1 = 11  en 2+0+1+6 = 9   dus 9/11 

De Schepper van hemel en aarde is de grootste Mathematicus, en 

geometrie en mathematica zijn de enige exacte wetenschappen. In 

het Hebreeuws/Aramees heeft elke letter een cijferwaarde, en de 

cijfers 111 drukken de naam Palmoni uit, dat betekent zoveel als “De 

Heilige komt”.  Alle gematria verloopt dan ook via de cijfers 111. En 

ook alle computers werken op de cijfers 0 en 1.  Wij zien in het 

verloop van de biedingen en de daarbij komende veilingkosten en 

totaalbedragen opzienbare getallenreeksen  met dubbele cijfers 

ontstaan die niet door onszelf zijn gezocht. Een Hogere Hand heeft 

ook hierin het bestuur, om de gemeente Putten te laten zien dat de 

God van Israel met ons is en de gemeente Putten in Zijn weegschaal 

beoordeelt of zij naar recht en billijkheden handelt.  

U ziet in ons vierde bod de getallenreeks 555.60 ontstaan en 11.667. 

Er is een opvolgende lijn, van 555 naar 6, en van 66 naar 7. De grootte 

van het bos is 3 hectare en 40 are en 85 centiare. 3+40+85+128, en 

1+2+8 = 11.   Het getal 11 zien we verschillende malen terugkeren. 

5+5+5+6+0 = 21, dat is het 6e getal in de Fibonaccireeks 

  

Ons vijfde bod 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  
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3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 22.222,66

Veilingkosten (5%) € 1.111,13 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 23.333,79

* Exclusief overdrachtsbelasting  

Het bedrag 22.222,66  wijst naar de datum van de koning Willem-

Alexander, als waterkoning, en zijn trouwdatum 02-02-2002.  Hier zien 

wij 1.111,13,  111  11:11    en 23.333   11:11  

11:11 staat voor het moment van overgang naar hogere dimensies, 

wijst volgens de Maya-kalender naar nieuw zonnetijdperk. 

Veilingkosten 1+1+1+1+1+1+3 = 8, dat is het 4e getal i de 

Fibonaccireeks.    
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The number 13 is symbolic of rebellion and lawlessness. Nimrod, the 

mighty hunter who was 'before the Lord' (meaning he tried to take the 

place of God - Genesis 10:9), was the 13th in Ham's line (Ham was one 

of Noah's three sons who survived the flood). Thirteen represents all the 

governments created by men, and inspired by Satan, in outright 

rebellion against the Eternal. 

Ons 6e bod  

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 33.333,13
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Veilingkosten (5%) € 1.666,66 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 34.999,79

* Exclusief overdrachtsbelasting  

Het bedrag 33.333,13 wijst naar de hoogste graden van de York-rite en 

Scottisch rite van de vrijmetselarij en illuminati. U kunt deze getallen in 

het Amerikaanse Grootzegel terugvinden. Het gaat hier om de 

bouwmeesters, en wij als oprichters van de Stichting Natuur Getrouw 

en van de Veluwse Israel Vrijstaat hebben de ambtenaren van Putten 

versteld doen staan dat wij supersnelle en oerdegelijke bouwmeesters 

zijn, metselaren in de vrije tijd. De ambtenaren hebben wel onze 

bouwwerken laten afbreken en wegruimen, maar ons werk staat wel 

op hun netvliezen ingebrand en zal tegen hen blijven getuigen. 

       

U ziet vervolgens het getal 1.666,66 verschijnen, het kenmerk van het 

antichristelijke, en daarna het omgekeerde 999, wat wijst naar het 

Godsoordeel over het antichristelijke. Getallen liegen niet. 

Mathematica toont de waarheid aan in cijfers. Het jaar 2016 is cruciaal. 

 

Ons 7e bod 

Had moeten zijn 44.444,88, maar wij kregen te zien dat wij overboden 

waren. 
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U bent overboden.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 

Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 

centiare welke gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. 

Het perceel, kadastraal bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 

2320, ligt op de hoek van de Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 

Vandaar dat ons 7e bod als volgt werd: 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 51.511,43

Veilingkosten (5%) € 2.575,57 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 54.087,00

* Exclusief overdrachtsbelasting  
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Het bedrag 51511,43  wijst naar de basishoek van de Grote Piramide 

van Gizeh in Egypte.  Deze basishoek is 

51 graden, 51 minuten en 14,3 

seconden.  Volgens de bekende 

Mercator-projectie wijst deze hoek-

uitslag exact naar Nederland, op de 51e 

breedtegraad, waar wij de Veluwse 

Israel Vrijstaat hebben opgericht.  

 

Ons 8e bod 

Wij waren van plan om het bedrag 52-527,00 te bieden, maar dat was 

te laag ten opzichte van ons vorige bod, dus dat kon niet doorgaan. Dit 

bedrag wijst naar Daniel 5:25 – 27, het bekende gedeelte van het 

Handschrift op de wand Mené mené Tekel Upharsin. Gewogen maar te 

licht bevonden. 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  
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Uw bod € 55.555,55

Veilingkosten (5%) € 2.777,78 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 58.333,33

* Exclusief overdrachtsbelasting  

Dit bedrag van 55.555,55  wijst naar ons bouwproject in 

Kootwijkerbroek ‘’De Pentahof”,   zie onze website www.pentahof.nl 

Veiling kosten 2+7+7+7+7+8 = 38  3+8 = 11. 

De planeet Venus beschrijft in 8 jaar een volmaakte vijfpunt, een 

pentagram. Voor het getal 77, zie onze brochures 863 en 865, over de 

Maleisische MH370 en MH17 Boeings type 777.  
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Ons 9e bod en laatste bod 

Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Uw bod is geplaatst.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare welke 
gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, ligt op de hoek van de 
Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Uw bod € 60.666,66

Veilingkosten (5%) € 3.033,33 

Bijkomende kosten € 0,00 

Totaalbedrag *  € 63.699,99

* Exclusief overdrachtsbelasting  

Veilingkosten 5 x 3 = 15, en totaalbedrag 6+3+6+9+9+9+9 = 51, dus het 

omgekeerde. 51 wijst naar demoncratie.  

Dit bedrag van 60.666,99  wijst naar het antichristelijke handelen van 

de christelijke SGP-gemeente Putten, waar men ter wille van het geld 

(Salomo’s goud was eveneens 666) door middel van machtsmisbruik 

ons bos van ons heeft afgepakt, zoals koning Achab met zijn vrouw 

Izebel de wijngaard van Naboth zich wederrechtelijk hadden 

toegeëigend. Zie brochure 925 Over Naboth. Het getal 666 wijst naar 
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de antichrist, dat is een persoon of een aantal personen of een 

systeem wat zich tegen de ware christus-gezalfden keert.  

Wij hebben negen keer geboden, en er waren in totaal 11 biedingen. U 

ziet de getallencombinatie 9/11 steeds terugkeren.  Wij hebben 

vanwege principiële bezwaren niet mee willen doen aan de afslag van 

de veiling, daar dit een vorm van gokken betreft.  Opbod is redelijk, 

maar afslag op deze wijze is onredelijk en behoort tot het 

antichristelijk systeem.  De laatste bieder heeft 1 euro hoger geboden 

dan ons 9e bod, dus kwam hij uit op 60.667,99     

Abraham ging met de engel wel in gesprek over Sodom en Gomorra, 

Genesis 18:23 en ging van het getal 50 naar 45, 40, 30, 20 tot 10.  

Jozef werd verkocht door zijn eigen broers voor 20 zilverlingen, zie 

Genesis 37:28.  Jezus werd door Judas verraden voor 30 zilveren 

penningen, zie Mattheus 26:15, en Zacharia 11:13.  Ons bos is door 

onze eigen SGP- en CU- broeders van de gemeente Putten 

verkocht/geveild met slechts 1 euro verschil. Over 5 dagen moet 

volgens de veilingvoorwaarden de gunning plaatsvinden. Wij willen op 

die 5e dag dat is op 01-02-2016 weten via onze advocaat mr. A. 

Hofman of de gemeente Putten de  gunning aan de bieder toekent die 

1 euro hoger bood dan wij, ja dan of nee. Wanneer de gemeente 

Putten ons bos gunt aan de bieder die 1 euro hoger bood dan ons 

bod, is vanaf 02-02-2016  de Goddelijke maat vol en zullen de 

Goddelijke vloeken in werking treden, zo goed als na de 9e plaag in 

Egypte na de verharding van Farao’s hart de Goddelijke maat vol was 

en de 10e plaag kwam.  Dood en verderf zullen worden gemaaid voor 

hen die het zaad ervoor zaaiden!  Wij hebben 9 biedingen gedaan, en 

na ons dus de 10e, in werkelijkheid de 11e aangezien er een 

tussenbieder was. Dus 9/11.  Zie over het getal 9/11 onze brochure 

865 op www.pentahof.nl 
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Voor de 30 zilverlingen is de akker der vreemdelingen Akeldama (akker 

des bloeds) aangekocht nadat Judas ze had teruggegeven, en dat was 

een heerlijke prijs welke hij waardig was geacht.  Nog heerlijker is onze 

prijs van 1 euro, wat ons loon is voor alle zweet, bloed en tranen!  

Toen Nabal het bericht ontving dat David naar hem onderweg was, 

bestierf zijn hart na 10 dagen, zie 1Sam.26:37, waarna David Jahweh 

loofde dat Hij het kwaad op het hoofd van Nabot had laten 

wederkeren.  Wij hebben een aantal notarissen en advocaten uit de 

omgeving geraadpleegd. Allen waren uit een mond het erover eens dat 

de gemeente Putten misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie, 

waardoor het middel erger is dan de kwaal.  Wij zeggen het de 

gemeente Putten aan dat deze gebeurtenissen grote bekendheid 

zullen krijgen ná 02-02-2016.    

De getallen 99 wijzen naar een ommekeer, 66 en omgekeerd is 99, 

zodat ons lot omgekeerd zal worden, en hetgeen de gemeente Putten 

ons heeft aangedaan zal hen als vloek in de schoot geworpen worden 

vanuit de hemelse gewesten. Het getal 99 staat voor oordeel, zoals 

God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft in een ogenblik.  

Na de 10e plaag waren de Egyptenaren verslagen en togen de kinderen 

Israels uit de slavendienst en eisten van hun slavendrijvers goud en 

zilver, etc. En ze gaven dat maar wat graag. Te zijner tijd zal de 

gemeente Putten maar wat graag de van ons afgenomen schaftketen 

en de daarin aanwezige gereedschappen teruggeven, met een flinke 

schadeloosstelling!  

De gemeente Putten heeft na woensdag 29-01-2016  5 dagen de tijd 

om de hoogste bieder het bos te gunnen, maar ze kan alsnog het aan 

ons gunnen, die slechts 1 euro lager hebben geboden. Dus voor slechts 

één euro in de Goddelijke weegschaal  gewogen staat de gemeente 

Putten voor de keus om een afschuwelijke vloek over zich te halen!    
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  Wordt het:  Lang Leve de Heksenjacht ??? 

In afwachting P.F. van der Meer sr en P.F. van dere Meer Jr.    

 

Het hoogste bod:   Geachte Pieter Frank van der Meer, 

Er is een hoger bod (van 1 euro) geplaatst tijdens de afslag.  

3581-1 Ridderwal en de Pasdijk, Putten 
Een vierkant bosperceel ter grootte van 3 hectare, 40 are en 85 centiare 
welke gelegen is in het buitengebied van de gemeente Putten. Het 
perceel, kadastraal bekend als gemeente Putten, sectie H, nummer 2320, 
ligt op de hoek van de Pasdijk met de Ridderwal in Putten. 
 
Bijlagen: 
Bestemmingsplan informatie 
 
URL: http://www.bog-auctions.com/auction/lot/3581/5168  

Met vriendelijk groet,  

Psalm 43 vers 1 

Geduchte God, hoor mijn gebeden; 

Strijd voor mijn recht, en maak mij vrij 

Van hen, die, vol arglistigheden, 

Gerechtigheid en trouw vertreden, 

Opdat mijn ziel Uw naam belij', 

En U geheiligd zij. 


