T.A.V.
Beste nachtploeg of anderszins vroeg opsporingsvolk,
Als u komt voor degene met de initialen M. O. dan bent u aan het goede adres, maar de verkeerde kamer.
Uw opties:
Doorgang via deze kamer – optie 1 – zelf doorlopen
-

De deur waar u nu naar kijkt staat iets open. Dat houdt in dat ik (en dat is dus niet M.O) aanwezig ben. Ik lig
te slapen achter de deur die rechts van de schouw/spiegel zichtbaar is.
U schuift de deur zachtjes open en gaat via de deur die u Links ziet naar boven. Deze deur zit op slot, alleen
de bovenste sleutel gebruiken. Zie hieronder voor de rest van de route.
Als u klaar bent, en ik ben nog niet wakker: verlaat het gebouw weer via deze kamer, doe svp de gangdeur
weer op slot (alleen het bovenste slot), en de tuindeur weer op een kiertje.

Doorgang via deze kamer – optie 2 – wakker maken
-

De deur waar u nu naar kijkt staat iets open. Dat houdt in dat ik (en dat is dus niet M.O) aanwezig ben. Ik lig
te slapen achter de deur die rechts van de schouw/spiegel zichtbaar is.
Schuif de deur open. Maak voldoende lawaai en klop even op mijn slaapkamer deur.
Je schijnt niet met je zaklamp in mijn bakkes en zegt rustig “Goede morgen” . Hoe vriendelijk je het ook
brengt ik verwacht geen groet in mijn slaapkamer ’s nachts dus ik schrik me toch de pleuris.
Wacht even tot ik wakker ben, en dan kan je me de vragen stellen.

Normale gebouwbetreding:
-

Deze deur staat niet open / onduidelijk of ik hier lig te slapen?
Bel aan, als dat niet werkt kan je wat hieronder staat proberen.
Loop rechtsom, in het midden zijn de zonneweringen dicht. Doe die zachtjes open en klop zachtjes op het
raam tot ik wakker ben als je me in het bed ziet liggen.

De route na het betreden van de gang :
-

4 trappen op (tot boven in het gebouw)
Deur door
Eerste kamer aan je rechterhand: kmr 4. van M.O.

Voor de duidelijkheid :
Smile, you’re on the internet! Er worden van deze kamer opnames gemaakt die op internet worden gepubliceerd
(volautomatisch). De camera is dat flikkerende lichtje rechts boven op de kast. Betreding van deze kamer houdt in
dat je met publicatie akkoord gaat. De collega’s van de meldkamer kunnen het volgen via :

http://www.dbcamtv.nl/realtime

