


Van: robbert huijskens narcistenbuster@gmail.com
Onderwerp: Re: 28 sept 2019 burendag UGS-Norg

Datum: 7 oktober 2019 om 22:19
Aan: j.teunissen@shell.com

Kopie: J.vanDriel@minez.nl

Beste Janny (en Jan),

Wij waren ook even weg…

Dank voor de antwoorden,
doen mij een beetje denken aan het door Shell in 2017 al claimen van 
125 jaar Shell Transport met de MUREX & MUREX 5 als Corporate reclame,
terwijl Shell Transport op dat moment pas 115 jaar bestaat,
maar dat terzijde...

Vandaag waren jullie druk met NOx bij de UGS Norg,
oftewel met vergunning van Wiebes extra stikstof verspreiden voor het goede doel,
wat zouden de boze boeren buren daarvan vinden?  

Als ik nieuwe vragen of nieuwe gegevens heb zal ik u informeren,
voor nu de groeten uit Een.

Na het affakkelen vandaag… zijn de Laag Frequent hertz golven weer fijn harder gaan dreunen,
zelfs in onze onder het maaiveld liggende kelder mooi los van al het omgevingsgeluid.
Prachtig hé die NOx rookwolk, ach ja…

Gemaakt met iPhone zonder digitaal inzoomen.
Uitvergroot op computer.
Stikstof wolkje is niet gemanipuleerd.

Groeten, Robbert en Lianda



Op 4 okt. 2019, om 17:05 heeft j.teunissen@shell.com het volgende geschreven:

Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,
 
Excuus dat ik vandaag pas reageer op uw mail. Direct na het ontvangen van uw mail 
heb ik contact gehad met een collega van de loctie Norg UGS. Vanuit hem heb ik de 
volgende informatie ontvangen, die ik graag met u deel.
Op woensdag 2 oktober 13.35 staat Norg UGS in bedrijf en produceert 25 miljoen 
NM3/d. Op 30 september 2019, 23.00 uur in de injectie gestopt en op 1 oktober 06.00 
uur zijn wij overgegaan naar productie. Tevens vindt er onderhoud plaats op manifold 
4 en op de compressietreinen.
 
Ik ga ervan uit dat u vragen hiermee beantwoord zijn.
 
Fijn weekend en met vriendelijke groet,
 
 
Janny Mulder-Teunissen
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Groningen
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 3 63220
Mobiel: +31 (6) 53 92 51 06
E-mail: j.teunissen@shell.com
Internet: http://www.nam.nl
 
 
 
From: robbert huijskens <narcistenbuster@gmail.com> 
Sent: woensdag 2 oktober 2019 13:06
To: Mulder-Teunissen, Janny NAM-LSUP/ON <J.Teunissen@shell.com>
Cc: J.vanDriel@minez.nl
Subject: Re: 28 sept 2019 burendag UGS-Norg
 
Goedemiddag,
Ik blijf toch even in burensfeer;
 
Beste buurvrouw Jannie, 
en nu ook beste Jan van de S.o.d.M.,
 
Ik heb toch wel behoefte aan een antwoord,
nu van u beiden want 
vanwege de overlast van de UGS-Norg leven wij nu gedeeltelijk in een camper 
en verblijven dan op locaties waar geen NAM gedreun is.
 
De ontkenning dat die Staande Laag Frequente Hertz dreun van de UGS-Norg komt 
mag u gerust achterwege laten.
 
Na drie nachten rust in de camper op locatie elders moesten wij afgelopen nacht
toch weer in onze houten huisje slapen dat zich 
achter ons huis met slaapkamer bevindt,
dat is rustiger dan op de bovenverdieping van de woning.
 



 
Kent u de Shockwave Therapie, dat is een vorm van behandeling van 
lichaamsweefsels 
met moderne Laag Frequent Hertz Golven,
dus dat zijn geen Staande Hertz golven zoals van de UGS-Norg 
en hebben een maximale behandelduur van 15 minuten per keer.
 
Ik zal u niet vervelen met alle effecten die de Staande Laag Frequente Hertz Golven 
van de UGS-Norg allemaal in onze lichamen teweeg brengen,
wordt deze Email vast heel erg lang.
Feit is dat hier weg zijn ons wel degelijk helpt want wij kunnen de verschillen nu in 
kaart brengen.
Ook al ‘horen’ anderen het niet, ze hebben geen idee wat het ook met hen doet.
Dit alles voor nu ter kennisname...
 
 
Onze vraag;
 
Op de AGSI+ website staan alle registraties van ondergrondse opslag na 30 
september stil, 
de NAM geeft die gegevens zelf door aan de AGSI+ en op 30 september staat de 
injectie én de productie 
volgens de opgegeven gegevens op nul, dus stil.
 
Zoals u van ons weet draait de UGS-Norg sinds juli/augustus 2019 veel harder dan 
daarvoor,
ook veel harder dan toen de UGS-Norg nog boven vergunning injecteerde,
dus wat doet de UGS-Norg op dit moment nog steeds?
 
Na burendag is de Staande Laag Frequente Hertz Druk Golf dreun weer volop 
aanwezig en 
ook terwijl ik dit schrijf dreunt uw bedrijf lekker door.
 
Ontkennen helpt niet want bij onderhoud aan het complex en de boel stil moet staan 
vernemen wij dat ook.
 
De UGS-Norg is aangesloten op het Groningenveld en aan een regionaal net.
De productie uit het Groningenveld is vanwege de aardbevingen op papier reeds 
verlaagd sinds ongeveer september 2018
en de UGS-Norg maakt meer Hertz ellende dan voor die beslissing van Eric Wiebes. 
 
Volgens de officiële AGSI+ gegevens van de NAM staat de UGS-Norg formeel stil, 
dus waar gaat de enorme hoeveelheid aardgas uit het Groningenveld nu op dit 
moment 
12.50 uur, 2 oktober 2019 nog steeds heen?
 
Graag ontvang ik uw antwoord op deze twee vragen.
 
Nog even ter kennisname;
De resonantie van de Staande Laag Frequent Hertz Druk (Pressure) Golven kan je 
inderdaad tot heel ver horen
in het transportsysteem van het aardgas, de pijpen,
zeg maar net als contactgeluid van morsetekens via pijpen doorgeven.
Als je de Hertz brom eenmaal gewaar bent hoor je die bijna overal.
 
Camperplaats 5.300 meter weg van de put aan de Skieppeleane nabij Ureterp,



Camperplaats 5.300 meter weg van de put aan de Skieppeleane nabij Ureterp,
lang niet zoveel Pressure als hier, maar evident dezelfde dreun,
of is het die pijp ‘Zuid-Laren, Norg, Opsterland’ die nog veel dichter langs de 
Camperplaats liep… 
 
Dan op een camping bij Holten, wij beseften niet dat er daar volgens de 
Gastransportkaart GTS 2015 final
op zo’n 8 kilometer afstand drie blauwe jongens langs lopen,
of waren het daar Lurkeers, Esveld of Bornerbroek, de Hertz dreun was ook daar 
onmiskenbaar
maar wel verduurbaar omdat de Pressure vele malen lager is.
 
Hier in Een heeft Lianda spelden die in haar oren prikken te verduren. 
Wist u dat iemand ongewenst een pink in de oren duwen wettelijk al verkrachting is!  
Eigenlijk doet de NAM met hun UGS-Norg sinds augustus 2018 aan 
ongewenste Fysiotherapie met Staande Shockwave Therapie,
hetgeen ongewenst binnendringen is van het menselijk lichaam, 
hetgeen verkrachting betekent
van een hele groep mensen die het niet eens beseffen…
Slaap hier maar eens een nachtje over, hopelijk rustig…
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Robbert Huijskens
 
Lianda van Velzen
 
Lindelaan 18
9342PL Een   
 
 
 

Op 1 okt. 2019, om 09:48 heeft j.teunissen@shell.com het volgende 
geschreven:
 
Geachte heer Huijskens en mevrouw Van Velzen,
 
Uw mail heb ik in goede orde ontvangen en van de inhoud kennis 
genomen. Ik zal inhoudelijk hierop niet ingaan.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Janny Mulder-Teunissen
Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Groningen
Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
Tel: +31 (0)592 3 63220
Mobiel: +31 (6) 53 92 51 06
E-mail: j.teunissen@shell.com



E-mail: j.teunissen@shell.com
Internet: http://www.nam.nl
 
 
 
 
From: robbert huijskens <narcistenbuster@gmail.com> 
Sent: zaterdag 28 september 2019 21:15
To: Mulder-Teunissen, Janny NAM-LSUP/ON <J.Teunissen@shell.com>
Cc: J.vanDriel@minez.nl
Subject: 28 sept 2019 burendag UGS-Norg
 
Beste buurvrouw Jannie Teunissen & 
ver weg buurman Jan,
 
Wat een charme-feest weer vandaag,
prachtig hoe de vermogens van de bijna altijd operationele UGS-Norg
heel kalm worden afgebouwd zodat die voor het publiek nog wel draait 
maar veel stiller is voor de buren (heerlijk)
en morgen vast alweer veel harder zal draaien.
  
Ik weet niet of de NNA ook is ingehuurd op zo’n burendag voor 'meet 
demonstraties’ aan de buren, 
geen idee, ik ben er bewust niet heen gegaan,
heb wel van achter de heg in onze achtertuin nog even gezwaaid…
 
Leuk ook die kleine vlam op de pijp.
Grappig dat bijna niemand wakker was toen Wiebes voor zo’n 23 gas-
putten van de Shell
met terugwerkende kracht in mei 2019 aangepaste hogere NOx 
verbrandingsnormen toe stond 

! " ! "

 
We zitten niet stil hier en ik heb in ieder geval wel even een mooie 
opname van de ‘stilte' gemaakt op de iSpectrum analyser. 
rond 14.37 klein heel laag LFg druk piekje bij de 45 Hz maar de LFg Hz 
MUUR was even heel kalm. 
 
Jannie, even als goeie buur,
Waar kunnen wij de nota heen sturen voor de kosten die wij nu maken om 
te overleven?
Uitkopen is ook een optie maar dat is algemeen bekend niet de huisstijl 
van de Koninklijke… 

#

en ook niet de stijl van de knechten van de Koning.
 
Met vriendelijke groet en
tot horens.
 
Robbert Huijskens & Lianda van Velzen


