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Nieuwsbrief Stralingsbewust Groningen | Stop invoering 5G Groningen – maart 2020 
 

Kort verslag van de twee bijeenkomsten in Beijum (Groningen) die door Stralingsbewust 
Groningen | Stop invoering 5G Groningen werden georganiseerd. Drie deskundige sprekers lieten 
hun licht schijnen op 5G. 
 

12 januari 2020 bijeenkomst in de Wegwijzer, met 86 aanwezigen 
 

 
 

1E spreker was Rob Verboog 
Wally, de vrouw van Rob, behoort tot een groep mensen die extreem gevoelig is voor straling. Die 
gevoeligheid wordt Elektrohypersensitiviteit genoemd. Rob legt uit wat die gevoeligheid betekent  en 
wat voor weerstand hij ondervindt als hij bij overheidsinstanties een en ander aan de orde stelt. Rob 
stelt dat niet internet het probleem is, maar de draadloosheid. Hij geeft een paar tips: ’s nachts 
draadloze apparaten (dus ook je WiFi modem) uitzetten en slimme meters de deur uit doen. Dus ook 
geen slimme watermeter laten installeren! 
 

 
 

2E spreker was Wim Massop 
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Wim is stralingsdeskundige en doet sinds 12 jaar onderzoek naar straling in huizen. 
Hij stelt dat de menselijke cellen al duizenden jaren onveranderd zijn en nog steeds zijn afgestemd op 
de natuur. En niet op een kunstmatige omgeving met straling die wij zelf hebben gecreëerd. 
Het menselijke lichaam is een goede geleider van straling, deze wil via ons lichaam naar de aarde. 
Metaal verzamelt straling, denk aan brillen, piercings en amalgaanvullingen in kiezen. 
Draag een mobieltje niet in je broekzak en houd het niet dicht bij het oor! Dat is echt bewezen 
schadelijk. 
5G maakt gebruik van gepulste straling (net als een hogedrukspuit: aan/uit, aan/uit). Die straling 
heeft een nog veel schadelijker invloed op onze lichaamscellen dan ‘gewone’ straling. Wim liet zien 
hoe je met een stralingsmeter metingen kan doen. Dichtbij een mast schiet de meter omhoog. 
 

Zaterdag 1 februari 2020 bijeenkomst in Het Trefpunt, met 60 aanwezigen 
 

Als sprekers waren aanwezig Jos Timmer, van de Stichting ElektroHyperSensitiviteit (EHS) en, 
nogmaals, stralingsdeskundige Wim Massop die nog weer wat dieper op de materie inging. 
Het werd een heel informatieve middag met als bijzonderheid de aanwezigheid van een hoogleraar 
in het publiek, die heel goed en inzichtelijk de wetenschappelijk aangetoonde gevaren van straling 
kon uitleggen. Net als op 12 januari een goede bijeenkomst met veel vragen en interactie. Deze 
middag kon gratis bijgewoond worden dankzij een subsidie van de Bewoners Organisatie Beijum. 
 

Zie ook:  
www.eerlijkoverstraling.nl 
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/wim-massop.html 
https://stichtingehs.nl/ 
https://cpld.nl/ 
 

PS. in de bijlage de PowerPoint presentatie van Rob Verboog van 12 januari 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Interactieve lezing over 5G, de feiten & fabels! 
 

Spreker: Rob Verboog 
Datum:  22 maart 2020 
Waar:  Markehuus, Scharmbarg 35, 9407 EA Assen 
Tijd:  inloop 13.30 uur, lezing 14.00 uur - 16.30 uur 
Entree:  5 euro inclusief 1 consumptie 
Opgave: 5gdrenthe@gmail.com 
 

Rob Verboog is inmiddels expert in straling van draadloze communicatie en goed thuis in het dossier 
5G. Hij is al ruim 6 jaar direct betrokken bij tal van stralingsbewuste initiatieven en organisaties. Was 
o.a. in de Tweede Kamer, is voortrekker van de samenwerking Eerlijk over straling, sprak op de anti 
5G betoging op de Dam, spreekt vaak voor gemeenteraden over straling en haalt regelmatig samen 
met zijn vrouw Wally de media over de stralingsproblematiek. 
 

Op een interactieve wijze met het publiek zal Rob Verboog ingaan op de harde feiten en ook fabels 
van het beoogde 5G netwerk. Zijn insteek: geen 5G! 
Volop gelegenheid tot het stellen van vragen en na de lezing een plenaire discussie onder leiding van 
Rob over de belangrijkste thema’s, waar onder wat jezelf kunt doen om “overdosis straling” en ook 
5G tegen te houden. De bijeenkomst is zowel geschikt voor mensen, die nog weinig van straling en 
5G afweten, als ook voor de gevorderde stralingsbewuste! 

http://www.eerlijkoverstraling.nl/
http://www.stralingsvrijhuis.nl/nl/wim-massop.html
https://stichtingehs.nl/
https://cpld.nl/
mailto:5gdrenthe@gmail.com
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Verzoek: 
Nodig vooral de fractieleden, raadsleden en wethouders uit je eigen gemeente uit, bijv. degene 
waar je op gestemd hebt of waar je contact mee onderhoudt.  
Waarom? 
Raadsleden en wethouders krijgen hun 5G informatie van organisaties zoals Antenne Bureau, VNG, 
Gezondheidsraad, RIVM, GGD enz. Al deze organisaties krijgen hun informatie uit dezelfde bron, het 
ICNIRP. Het ICNIRP bepaalt de stralingsnorm die de gemeenten moeten toelaten. Het ICNIRP is geen 
onafhankelijk onderzoeksinstituut. Raadsleden, fractieleden, beleidsambtenaren en wethouders zijn 
van harte welkom bij deze Interactieve lezing. 
 

uitnodiging (pdf) voor mail aan politici en beleidsmakers in de bijlage 
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Netwerkbijeenkomst Noordelijke 5G actievoerders en belangstellenden 
 

vooraankondiging 
wanneer: zondag 5 april 

waar:  Aduard (onder voorbehoud) 

tijd:  nog niet bekend 
 

Waarom organiseert Stralingsbewust Groningen een netwerkbijeenkomst? 

Ons idee is om bijeen te komen om:  

ervaringen te delen & uit te wisselen, elkaar ontmoeten en vinden: wie is waar actief?,  

aandacht voor elkaar & solidariteit (elkaar steunen), de ‘kunst’ afkijken / niet zelf het wiel uitvinden, 

ideeën voor (gezamenlijke) acties 

Twee vragen aan jullie: Waar hebben jullie behoefte aan? Wat willen we samen bereiken? 

De reacties op de vragen en aanmeldingen graag mailen aan groningen@stopinvoering5G.nl 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Binnenland 
 

Oproep met video nu ook verstuurd aan alle Nederlandse gemeentes! 
 

Op 18 februari jl. werd de oproep met video verzonden aan Tweede Kamer en Regering. 
Gisteren is de oproep met video ook met een speciaal verzoek verzonden aan alle Nederlandse 
gemeentes t.a.v. College van B&W en gemeenteraad. 
De tekst is als volgt: 
Eerlijk over Straling 
Geacht College van B & W, 
geachte Gemeenteraadsleden, 
Graag informeren wij u over onderstaande video-oproep die wij op 18 februari jl. hebben verzonden 
aan Tweede Kamer en Regering. 
Wij verzoeken ook u van deze boodschap kennis te nemen en onze dringende oproepen te willen 
bespreken in uw College, gemeenteraad en betrokken ambtelijke overleggen. 
Uw gemeente heeft immers een cruciale stem en rol in deze problematiek! 
Vele gemeentes hebben inmiddels hun kritische geluiden over 5G en o.a. de gezondheidsrisico’s van 
straling laten horen via bijvoorbeeld: 
- de diverse internetconsultaties van ministerie EZK, 
- tijdens de Regionale Gesprekstafels van VNG/EZK/BZK, 
- middels genomen raadsbesluiten tegen 5G of 
- aangepast Antennebeleid (wat rekening houdt met o.a. lager stralingsniveau en/of hoog-
risicogroepen). 
Daarnaast hebben veel gemeentes inmiddels raadsinformatiebijeenkomsten en vervolgens 
expertmeetings over de voorgenomen uitrol van 5G georganiseerd of zijn dat van plan. 
Zoals u ziet, betreffen een aantal oproepen direct het handelingsgebied van uw gemeente. Expliciet 
noemen wij hier het antennebeleid, de gezondheidszorg en de maatschappelijke ondersteuning, 
maar de problematiek speelt in tal van aandachtsgebieden door. 
Mogen uw burgers op u rekenen? 
Met vriendelijke groet, 
Eerlijk over Straling 
Koepel van de Nederlandse stralingsbewuste organisaties. 
PS: het zou ook voor uw burgers fijn zijn om onze website www.eerlijkoverstraling.nl te vermelden 
op het betreffende onderdeel over 5G op uw gemeentewebsite! 

mailto:groningen@stopinvoering5G.nl
http://www.eerlijkoverstraling.nl/?fbclid=IwAR0oqP2UZcV2qa-ZWY8XgczyiglmQ2aOEkBtLayTBr3hJZN_TcGsAJt0H4I
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Eerlijk over Straling 
Geachte leden van onze Regering en leden van de Tweede Kamer, en wel: 
- Vaste commissie voor VWS (via cie.vws@tweedekamer.nl) 
- Vaste commissie voor EZK (via cie.ezk@tweedekamer.nl) 
- overige leden van de Tweede Kamer (via persoonlijk emailadres), 
Wij verzoeken u kennis te nemen van deze video-oproep aan Tweede Kamer en Regering, waarin 
Prof. Dr. Martin Pall en 5 betrokken Nederlanders zich uitspreken over de gezondheidsrisico’s van 
straling en ageren tegen de voorgenomen uitrol van 5G: zie https://youtu.be/y31d10WNuGc. 
In onze video worden een aantal dringende oproepen gedaan, w.o.: 
 

1. Een moratorium op 5G, uit voorzorg wegens de gezondheidsrisico’s van 5G. 
2. Serieus, tevens biologisch onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van: 

- huidige draadloze communicatie én beoogd 5G 
- mede in relatie tot de reeds huidige ziektelast. 

3. Verdere voorzorgsmaatregelen: 
- blootstellingslimiet omlaag tot biologisch verantwoorde niveaus. 
- juiste voorlichting aan burgers en artsen over gevolgen van elektrostress. 
- benoem en bescherm kwetsbare groepen tegen EMV 
(vooral hoogrisicogroep kinderen, zieken, ouderen).  
- bevorder publieke acceptatie om EMV-belasting te verminderen  
(bijv. om desgevraagd mobieltje en Wifi uit te zetten). 

4. Erkenning van elektrogevoeligheid (EHS) als gevolg van EMV en bied hulp aan 
elektrogevoeligen in overleg met de belangenorganisaties Stichting EHS en CPLD Vereniging. 

5. Maak Milieuwetgeving ter bescherming tegen EMV. 
 

Deze video wordt u aangeboden door Eerlijk over Straling, een initiatief en de koepel van de 
Nederlandse stralingsbewuste organisaties. 
De video brengt u een dringende boodschap over 5G en over de risico’s en gevolgen van de 
draadloze communicatie voor mens en natuur: 
 

 Elektrogevoeligen moeten al vechten voor hun leven! Er zijn ca. 500.000 elektrogevoelige 
mensen in Nederland (onderzoek Kantar in opdracht van Overheid, 2016). Al bij de huidige 
stralingsniveaus lopen duizenden elektrogevoeligen volledig vast in hun bestaan. Inclusiviteit 
is al ver te zoeken. Hun handicap wordt in Nederland nog niet erkend. Geen enkele vorm van 
structurele bescherming wordt hen door de Overheid geboden. Als 5G wordt uitgerold, 
worden de veldintensiteiten zo hoog dat hun leven verder in gevaar komt. Dat mag u niet 
laten gebeuren. 

 Hoe veilig is 5G voor anderen? 5G berust op nieuwe technologie, nieuwe types antennes en 
nieuwe frequenties: geen ervan zijn op gezondheidsrisico’s getest. Bovendien zal 5G leiden 
tot veel hogere veldsterkten dan tot nu gebruikelijk. Het is onverantwoord 5G uit te rollen. 

 In Zwitserland is de uitrol van 5G afgelopen maand gestaakt om redenen van gezondheid. 
 Wetenschappers achten meerdere schadelijke effecten van draadloze communicatie voor de 

gezondheid bewezen. Daarom is de overheid gehouden het voorzorgsprincipe te hanteren. 
 Een moratorium op 5G is de enige logische beslissing nu. 
 De Staatssecretaris EZK heeft o.a. in het debat van 6 februari jl. gezegd nog deze maand met 

de belangenorganisaties te praten. De koepel Eerlijk over Straling heeft echter nog steeds 
geen uitnodiging mogen ontvangen. Ook de belangrijkste belangenorganisaties Stichting EHS 
en CPLD Vereniging (beide ook lid van Klankbordgroep Kennisplatform EMV) zijn nog steeds 
niet benaderd of uitgenodigd voor overleg. Ondanks dat beide belangenorganisaties daartoe 
inmiddels veelvuldig om hebben gevraagd aan o.a. betrokken ministeries en Staatssecretaris 
EZK. 

mailto:cie.vws@tweedekamer.nl
mailto:cie.ezk@tweedekamer.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fy31d10WNuGc%3Ffbclid%3DIwAR2QcwtQmCG1qUPaPbfFrdEQSL_imRgVynbmFjo1DcADleiBKcPyL43u-r4&h=AT2AZKqEqCktdUtYMUENSjH4__h2RNrWixJcXeWX74rVEwZVHReQZEVLC2vnMrFdDn8XWT5o59PmtA2_BQi7IrzkeAxmM-xD0CVNAOUPX8Uk45vqCzGBoinn3HJKKdJw41hiiWxdQIy9bBY06RhG
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Graag zijn wij bereid tot constructief overleg en zien uit naar uw spoedige uitnodiging! 
Met vriendelijke groet, 
R.K.N. Verboog  
Ir. R.P. van der Boom 
Eerlijk over Straling 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Oncoloog Dr. van Tilburg geeft aan dat artsen meer open dienen te staan voor stralingsproblematiek 
 

Fijn dat éindelijk een oncoloog zich in het openbaar uitspreekt over elektromagnetische velden. 

Oncoloog Dr. van Tilburg zegt het letterlijk:  

"Er is afgelopen 30 jaar een verdúbbeling opgetreden in teeltbalkanker en hersenkanker". 

Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat deze verdubbeling iets te maken heeft met de vele 

draadloze stralingsapparaten die wij gebruiken. En hij waarschuwt heel duidelijk de volwassenen van 

Nederland dat ze niet verzuimen hun eigen kinderen te beschermen. 

Video: https://youtu.be/7x7qXthpU6E 
 

Op basis van het toenemen van artsencollectieven in het buitenland die waarschuwen voor 

stralingsrisico's zoals:  

- de Franse Gezondheidsraad (ANSES) https://www.anses.fr/en/content/expos... 

- De American Academy of Pediatrics: https://www.healthychildren.org/Engli... 

- het Belgische Electrosmog Appeal Belgium: https://www.hippocrates-electrosmog-a...  

Door de opkomst van 5G neemt het bewustzijn van stralingsgevaar toe, niet alleen bij burgers maar 

ook bij (lokale) overheden die actie ondernemen. Zie hier de laatste compilatie van maatregelen, 

adviezen en uitspraken van overheden, internationale organisaties en rechtbanken over toepassing 

van elektromagnetische (EM) straling: https://www.stopumts.nl/pdf/Compilati...  

Brussel: 5G komt er voorlopig niet: https://www.bruzz.be/milieu/5g-komt-e...  

Zwitserland stopt 5G wegens gezondheidsrisico's: https://www.ft.com/content/848c5b44-4... 

Hoe kan 5G toch zomaar doorgedrukt wordt? Zie hier: 

- Het door lobbyisten bedachte antwoord: https://www.youtube.com/watch?v=hNrE0... 

- De afspraken gemaakt tussen de overheid en KPN: https://bit.ly/2SH5vWU 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
27-02-2020 - Zorgen in Noardeast-Fryslân over 5G-netwerk: is het onontkoombaar? 
 

Het VNG haalt advies binnen van consultants die ook advies geven aan - en opdracht ontvangen 
van de telecom providers. Als telecom providers grote klanten van je zijn - dan is het echt heel 
moeilijk om onpartijdig advies te geven aan het VNG. 
 

Veel gemeente houden zich aan het advies van de VNG. De VNG geeft aan het advies van de 
Gezondheidsraad te volgen (gelukkig is er geen opwarming van het lichaam). En....de VNG stuurt dhr. 
van der Berg als vertegenwoordiger van het VNG naar Kollum toe voor een informatie avond en geeft 
specifiek aan "dat gemeenten hun infrastructuur, gebouwen, lantaarnpalen beschikbaar moeten 
stellen voor antennes. Dat is veel werk, daar moeten regels voor zijn en contracten voor af worden 
gesloten. Daar moet je rekening mee houden in de gemeentelijke organisatie."... met als aanvulling " 
Aan het eind van het jaar komt de nieuwe wet, dan kunnen we er de komende twintig jaar gebruik 
van maken. In juni is er een veiling, dus in juli zou het 5G hier kunnen worden geactiveerd." 
 

Dhr. van der Berg werkt voor Stratix BV ……….. Stratix geeft advies op telecom vraagstukken. 

https://youtu.be/7x7qXthpU6E
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.anses.fr%2Fen%2Fcontent%2Fexposure-mobile-telephones-carried-close-body
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.healthychildren.org%2FEnglish%2Fsafety-prevention%2Fall-around%2FPages%2FCell-Phone-Radiation-Childrens-Health.aspx
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.hippocrates-electrosmog-appeal.be%2Fappel%3Flang%3Dnl
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.stopumts.nl%2Fpdf%2FCompilatie-RF-straling-2020.pdf
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.bruzz.be%2Fmilieu%2F5g-komt-er-voorlopig-niet-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen-2019-04-01
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcontent%2F848c5b44-4d7a-11ea-95a0-43d18ec715f5
https://www.youtube.com/watch?v=hNrE0EhayIs
https://www.youtube.com/redirect?v=7x7qXthpU6E&redir_token=CJCfF0iArNKXx_A4q-ubsmXcFk98MTU4Mzc5MDc3MUAxNTgzNzA0Mzcx&event=video_description&q=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2SH5vWU
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https://www.omropfryslan.nl/nieuws/942468-zorgen-noardeast-fryslan-over-5g-netwerk-het-

onontkoombaar?fbclid=IwAR2i6bVeYgfPQWCC6-IYSjK3aWnhrdIvTct5lusOj_nlhD21pLhZvk2JzrA 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Waar baseert de GGD zich op dat 5G niet gevaarlijk zou zijn? 
Met dank aan een actievoerder uit Zeist (info van de onderstaande link) en Richard Slager 
 

"In juni is er een veiling, dus in juli zou het 5G hier kunnen worden geactiveerd" dit zei Van der Berg 

vertegenwoordiger van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op een bijeenkomst in 

Noardeast-Fryslân over het 5G-netwerk. tinyurl.com/t3shqh6 

"De VNG, zegt tegen gemeenten om goed te kijken naar wat de Gezondheidsraad erover zegt. Er 

staat veel zin en onzin op internet. Dat kun je als gewone ambtenaar niet zomaar volgen, maar die 

raad is ervoor ingesteld en daar werken wetenschappers. Zij zeggen dat het geen probleem is, de 

limieten zijn hoog genoeg en er zijn geen redenen om ongerust te zijn." tinyurl.com/wolf9pw 

De gevolgde blootstellingslimieten(ICNIRP) in Nederland kwamen in 1998 tot stand er is alleen naar 

thermische effecten gekeken, hoe erg warmt een zak met zout water op bij blootstelling aan straling. 

Als je een beetje nadenkt: een lichaam is veel complexer. Het lijkt een logische keuze om niet alleen 

daar naar te kijken maar ook naar de biologische effecten. tinyurl.com/y94rsapk  

Van der Berg geeft aan dat hij zich niet zoveel zorgen maakt. "De VNG zegt tegen gemeenten om 

goed te kijken naar wat de Gezondheidsraad erover zegt. Er staat veel zin en onzin op internet. Dat 

kun je als gewone ambtenaar niet zomaar volgen, maar die raad is ervoor ingesteld en daar werken 

wetenschappers. Zij zeggen dat het geen probleem is, de limieten zijn hoog genoeg en er zijn geen 

redenen om ongerust te zijn." 

Van der Berg is Programma manager 5G en Digitale Connectiviteit bij de VNG ook werkt hij voor het 

bedrijf Stratix. 

Hij geeft daar advies op telecom vraagstukken onder andere over 5G, slimme steden, het Internet of 

Things (IoT) en breedbandnetwerken. 

De website van de VNG meld het volgende:  

In het algemeen kan verwezen worden naar het Kennisplatform EMV. Hier wordt alle kennis rond 

elektromagnetisch velden, EMV, bij elkaar gebracht. Daarnaast kunt u zich ook wenden tot de GGD 

wanneer er vragen zijn over het effect op de gezondheid. https://tinyurl.com/wa53tsj 

De commissie EMV van de Gezondheidsraad zou 100% onafhankelijk moeten zijn, maar het RIVM 

heeft er zelf ook zitting in, en daarnaast ook het ministerie van Economische Zaken (het ministerie 

dat de frequenties aan de telecom verkoopt) en het ministerie Waterstaat & infrastructuur. Een 

voorbeeld: Mathieu Pruppers is werkzaam bij het RIVM en zit daarnaast als commissielid in de 

commissie EMV van de Gezondheidsraad, en daarnaast zit hij ook weer in het Kennisplatform EMV. 

De GGD baseert zich in haar uitspraak of 5G wel of niet gevaarlijk is enerzijds op het advies van het 

Kennisplatform EMV en anderzijds op het advies van de Gezondheidsraad.  

De GGD heeft overigens (middels Rob van Strien) zelf ook zitting in zowel het Kennisplatform EMV als 

de Gezondheidsraad. 

https://stralingsbewust.info/2020/02/21/waar-baseert-de-ggd-zich-op-dat-5g-niet-gevaarlijk-zou-

zijn/ 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/942468-zorgen-noardeast-fryslan-over-5g-netwerk-het-onontkoombaar?fbclid=IwAR2i6bVeYgfPQWCC6-IYSjK3aWnhrdIvTct5lusOj_nlhD21pLhZvk2JzrA
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/942468-zorgen-noardeast-fryslan-over-5g-netwerk-het-onontkoombaar?fbclid=IwAR2i6bVeYgfPQWCC6-IYSjK3aWnhrdIvTct5lusOj_nlhD21pLhZvk2JzrA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Ft3shqh6%3Ffbclid%3DIwAR1ltIwd4jTwQ9ktEuucA1eAmHKp8xQvf88L6vC7PrbJzfT4iqZO2PBwAd4&h=AT1rxcl7yroGBAekATc6vl1z2Bkt8N8hRwHN1QymuSM6X_Li-yNdxzvfFOQoj22F4N14t090PMV3qYeoaHfv1QTwrwCPtgn-ctp5DpUtmmyIMB6wTfaEjReqB7vtVIW06tXIyLgYfJ6cKWgMI4KT
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fwolf9pw%3Ffbclid%3DIwAR0wV9MxbPofay-tEQaDEvx00B2Jhe2zBdACsVVo24c9QjjvA5az64F9pcQ&h=AT0PsfShY2H1LuyFMgo3OVZFpQRyWcl8VMyLcscfyfLUa_1RaO7bVYRZcHjWfvJL0lrQZrcGgK3Tp_ongpjMaYadUD2KkkPg-rOd6bEnOUZlTIYhOqc8x2Z5HILLtkXhG8YSInJvudUKdf8SZb1J
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fy94rsapk%3Ffbclid%3DIwAR2AbUA4CfyKM3lnb454NhuTZWT-sYOzsBBPShEyAXtji_4Q_o5VXF-QmYE&h=AT1qDz6-dT3UpKt9S1iJ6Sf0RMJwk3xBm08K5Izz0hKjDN1tpAlo4svusu1Q2B8dkghN2IIgeuEEh7E0qzWZYmMqj5W_Q3X63isfRkQD8z9KqGRrVoQWbMuZ-YefGwsC3v-HDuDkfKKioWXCjtAj
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.kennisplatform.nl%2Fzendmasten-en-mobiele-telefoons%2F%3Ffbclid%3DIwAR3AesOnADO-qSbkWJUy7Dk59uDNFHcGJQ1lR12GJCZha_fHplFvrZO31fw&h=AT1Xg5OZGerBOywj5ny6xKln_0pL_rwc41kgbflFQPs9Dvqhwl41l8cK89wZ55lwTp3b7z7mYxR7spF4y_HvZR3iDep6FqT3ifA3zUEf1naHneUebzDjO5xrwv3Iaqs2ZSKSgMknUK7dshf2lt1g
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2Fwa53tsj%3Ffbclid%3DIwAR3pttcDzhL9DPJKZ_t6SolOcWOOVdpxbbr8uSuiZbw4qg40OM2oWLzZglw&h=AT3lunEuw9xCc3fzMPL-Vs-9jutoU82xG8Udo8pLSewkMsUD9dRPUi1gVLtU-qkz4stYEeEGsIdubFMJnaVo17_kNgWdCWNuO99HElFHJWrMo6KpU4Kyw6pkDO6TWSpr_TlDZBgQY-O4geM-vC6k
https://stralingsbewust.info/2020/02/21/waar-baseert-de-ggd-zich-op-dat-5g-niet-gevaarlijk-zou-zijn/?fbclid=IwAR2I94wgaRN1HXhrSzY4aM19xXbefmfiZC1rkzg15BmIIl84154vpyrdoMQ
https://stralingsbewust.info/2020/02/21/waar-baseert-de-ggd-zich-op-dat-5g-niet-gevaarlijk-zou-zijn/?fbclid=IwAR2I94wgaRN1HXhrSzY4aM19xXbefmfiZC1rkzg15BmIIl84154vpyrdoMQ
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Buitenland 
 

How Toxic Is Your Cell Phone? (2020 iPhone radiation lawsuit) 
 

Anouk de Bont (Let’s Talk About Tech): 

Eergisteren op één van de belangrijkste nieuwszenders in de V.S.! Ook interessant om de reacties op 

dit item te lezen. Deze vond ik wel heel typerend: "Mother of God... They are FINALLY referencing 

the NTP study on MSM. There must be some serious shit coming down the pipes" 

How Toxic Is Your Cell Phone? (2020 iPhone radiation lawsuit) 

Video: https://youtu.be/vzbBmIqVwXk 
 

En https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-environmental-health-trust-phonegate-

alert-call-for-congressional-hearings?fbclid=IwAR23qt7XfQsZ-brBD0qrdQx-

Tlh1E5kq5b_4B3lgNPPgJMt-cDlZ49lfkpI 
 

En https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR0QhalQ5PzDC3h37_C-tXI68ol-

xu5tI4FsDozUCFat5Kwz9mkEIohaJFU 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Al sinds 1968 bekend : 5G millimeter frequenties absorberen zuurstof 

The military has known 5G millimetre waves absorb oxygen since at least 1968, as shown in this 

industry chart. 5G is military surveillance/control/weapons technology. 

1968 Frequency Chart - 5G Absorbs Oxygen, Emits Hydrogen Cyanide, & FEMA Just Bought Some 

Video: https://youtu.be/2jLb7Wodjic 

https://youtu.be/vzbBmIqVwXk
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-environmental-health-trust-phonegate-alert-call-for-congressional-hearings?fbclid=IwAR23qt7XfQsZ-brBD0qrdQx-Tlh1E5kq5b_4B3lgNPPgJMt-cDlZ49lfkpI
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-environmental-health-trust-phonegate-alert-call-for-congressional-hearings?fbclid=IwAR23qt7XfQsZ-brBD0qrdQx-Tlh1E5kq5b_4B3lgNPPgJMt-cDlZ49lfkpI
https://www.phonegatealert.org/en/phonegate-scandal-environmental-health-trust-phonegate-alert-call-for-congressional-hearings?fbclid=IwAR23qt7XfQsZ-brBD0qrdQx-Tlh1E5kq5b_4B3lgNPPgJMt-cDlZ49lfkpI
https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR0QhalQ5PzDC3h37_C-tXI68ol-xu5tI4FsDozUCFat5Kwz9mkEIohaJFU
https://www.kla.tv/15123?fbclid=IwAR0QhalQ5PzDC3h37_C-tXI68ol-xu5tI4FsDozUCFat5Kwz9mkEIohaJFU
https://youtu.be/2jLb7Wodjic

