15 jaar 9/11
Bevrijding van Bedrog
Beter begrijpen wat er nu in de wereld gebeurt
Met o.a. :
- Wetenschappelijk bewijs dat de complottheorie van Bush en Blair niet waar kan zijn.
- Hoe valse vlag operaties, coups, aanslagen én de propaganda eromheen te herkennen.
- De invloed van de aanslagen van 9/11 op de wereld van nu, met o.a. Syrië, Oekraïne en Turkije.
- Beter begrijpen wat de oorzaken zijn van het vluchtelingenprobleem.
- Het schandelijk falen van de reguliere media in hun verslaglegging.
Ochtendprogramma (NL)
09:00
10:00
10:15
10:30

Ontvangst/registratie
Welkom & Introductie
Trailer documentaire ‘15 jaar na 9/11’, WeAreChange.NL
15 jaar 9/11 - Bevrijding van bedrog
ir. Wico Valk, architect, Architects & Engineers for 9/11 Truth Nederland
 bouwtechnisch bewijs dat het officiële verhaal niet kan
 2500+ Architecten en ingenieurs vragen om nieuw onderzoek
 Een persoonlijke zoektocht naar de feiten

11:00

‘9/11 is gewoon een komplot’
Dr. ir. Coen Vermeeren, luchtvaartingenieur
Schrijver van het nieuwe boek ‘9/11 is gewoon een komplot’
- Overzicht van zaken die niet kloppen in het officiële verhaal
- Eigenaardigheden en ongemakkelijke feiten
- De verantwoordelijkheid van de wetenschap om goed onderzoek te doen
Vragen door publiek aan voorgaande sprekers

11:30
12:00

Korte filmpjes:
-Hoe kan het dat eigenaar WTC al 1 jaar voor 9/11 de herbouw tekeningen had
laten maken van WTC 7 ?
-Hoe kan het dat de BBC 26 minuten voor de implosie van WTC 7 al meldt dat
WTC 7 ingestort is, terwijl het dan nog moet gebeuren??
- Luister naar USA Generaal Wesley Clarke die vertelt dat het Pentagon direct na
9/11 de plannen klaar had om zeven regeringen omver te werpen in M.O.

12:15

False Flag operations and current attacks (EN)
Dr. Andreas von Bülow, ex German Minister of Research & Technology,
Ex-German Secretary of State, Ministry of Defense. (via video message)
- 9/11 is a false flag operations
- Who did 9/11?
- Why do so few politicians dare to say the truth about 9/11?

12:30 - 13:30 Lunchpauze

Middagprogramma (EN + NL) : Beter begrijpen wat er nu in de wereld gebeurt.
13:30
13:40

Introductie
Hoe rapporteert de media over 9/11?: voorbeelden:
- Video Udo Ulfkotte tbc (EN) Schrijver van het boek: “gekochte journalisten”
- Video overzicht rapportage 9/11 door NL media

14:00

Paneldiscussie: Hoe onafhankelijk en vrij is de pers? (NL):
Panel: Janneke Monshouwer, schrijfster van het boek ’Ander Nieuws‘;
Guido Jonkers, chief editor WantToKnow.nl: Maria van Boekelen, burgerjournalist
WeAreChange.NL:
Onderwerpen:
- Waarom wordt 9/11 niet serieus onderzocht door de massamedia?
- Hoe geloofwaardig is de massamedia nog op gebied geo-politiek/oorlog & vrede?
- Nemen de nieuwe media rol over met open source journalistiek & social media

14:45

Short films:
- What do these crisis actors do at these terror attacks?
- Why do exercises of attacks so often become the real attacks?
- How to explain that the same people show up at multiple terror attack locations?

15:00

Kom, Plot!
George van Houts, acteur, regisseur, theaterproducent
Promotie theatertour ‘Kom, Plot!’

15:15

Pauze

15:45

What is happening in the world and what are they (not) telling us? (EN)
F. William Engdahl, author, geo-politics and economic analysis.
 What is really happening in Syria, Ukraine and Turkey
 What will Russia do as response to NATO provocations
 What can we expect from USA elections and what might happen?
Q & A (EN)

16:15
16:30

Panel discussion: Where should we go from here? (EN):
- How to reverse some of the (privacy) consequences of 9/11
- How to educate & inform the citizens better?
- What can people do?
Panel: Dr. Ir. Coen Vermeeren, F. William Engdahl, Rico Brouwer (Lid Piratenpartij),
and Annie Machon (ex-MI5)
Justice in Focus : Live beelden uit NY, met o.a. top juristen, waar o.a. besproken
wordt hoe juridische stappen te zetten om de echte verantwoordelijken voor 9/11
strafrechtelijk te vervolgen. O.a.: Judge Fernando Imposimato; Honorary President
of the Supreme Court of Italy.

17:45 - 18:00 Afsluiting

