
10 april 2020

PATHOLOGISCH LIEGEN


Ik draag dit stukkie op aan mevrouw Janny Mulder-Theunissen van de NAM/Shell, aan het 
R.I.V.M. aan het SodM, aan onderneming Gemeente Noordenveld en aan alle bestuurders van wat 
we 'de democratische overheid' plachten te noemen die narcistische trekken vertonen.


Voor ik verder ga in Corona tijd even een scherpe reprimande aan Dunkin Donut. 

Ik laat om juridische reden bewust de apostrof weg.

Vandaag op 1 april 2020 had Dunkin Donut in de media commentaar op de uitzending van 
Lubach over Rumag.

Volgens het Algemeen Dagblad op 1 april  over ‘joe joe’ versus Rumag,  
Sebastian Quekel 01-04-2020, 14.29;

‘Een woordvoerder van Dunkin Donut noemt de uitzending van Lubach zelfs ‘kinderachtig’ en stelt 
dat ‘de aandacht moet gaan naar de moeilijke tijden die we nu met z’n allen doormaken’.

Diegene van wie die quote afkomstig is, is een vette narcist!

De Corona Crisis misbruiken om alle andere vuiligheid die er gebeurt achter te verbergen als ‘niet 
bespreekbaar’ is een narcistische gaslighting truc van de hoogste orde. 

Diegene die deze quote gegeven heeft verdiend ‘de gouden narcisten eikel’.

Vast een man geweest al zijn er ook veel meer ‘gouden klit narcisten’ dan men denkt!  


Ik ga beginnen:

Allereerst een compliment aan de mooie duidelijke website NarcismeGids met hetzelfde doel, 

kennis verspreiden over narcisme. 

https://narcismegids.com/pathologisch-liegen/   op website  https://narcismegids.com 


We communiceren ieder op eigen wijze en dat mag, ik breng dezelfde boodschap, denk net als zij  
als ervaringsdeskundige maar ook als cameraman / onderzoeksjournalist / en 
ervaringsdeskundige ten aanzien van het zwaar heersend nepotisme (oftewel narcisme) binnen 
Justitie Nederland.

Mijn ervaringsdeskundigheid betreffen mijn beide ouders, mijn ex waarmee ik 30 jaar getrouwd 
ben geweest en Justitie Nederland, op bepaalde vlakken denk ik dus wat anders en harder, 
gewoon anders.

Die verschillen wil ik even benoemen;


Heel mooi hoe bovengenoemde websites de narcistische persoonlijkheidsstoornis en het 
narcisme beiden separaat benoemen.

Waar nagenoeg niemand het over heeft is de balans tussen narcisme en empathie, ik en wij 
(vriendin) doen dat wel want die balans is the key waaruit  als je de balans tussen narcisme en 
empathie in de eigen ziel verliest  de narcistische persoonlijkheidsstoornis en uiteindelijk de 
psychopathie ontstaat.


Mijn onwillige cliënten zijn de bovengenoemden en dat kan ook niet anders want een client dient 
een hulpvraag te hebben dus ben ik geen therapeut geworden maar vanuit mijn camera en 
journalistieke rijke ervaring een narcisten-buster geworden.


Op hun websites schrijft NarcismeGids iets over narcisme als epidemie.

Zij benaderen dat vervolgens wetenschappelijk en ik ben dat inhoudelijk oneens met hen omdat ik 
een en ander in een over de eeuwen heen gaand kader leg, de verbanden belicht.

Neem bijvoorbeeld de familie-opstellingen van de Koninklijke familie, hoe hun gedrag vandaag is 
heeft alles te maken met hoe het begin 19de eeuw ging of 16de eeuw. Alex heeft op zijn 
werkkantoor kennelijk een portret van Willem van Oranje hangen. 

Narcisme volgt over de eeuwen een golfbeweging die afhankelijk van de aanwezige empathie in 
een samenleving in balans blijft met narcisme. Narcisme zit in ons allen en is een kwestie van 
balans houden met empathie. 

Heden is deze balans naar het narcisme doorgeslagen waar bedrijven zoals RUMAG uit voort 
komen die ook nog eens volstrekt schaamteloos over hun eigen gedrag zijn ook. Nota bene, de 
aandeelhouders van de zorgverzekeraars en de overheid zijn niet anders dan RUMAG.
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Zijn narcisten te genezen? 
Er zijn hulpverleners die therapie geven aan narcisten, die weg is lang en moeizaam.

Ik stel keihard; Neen, doe dat niet!  

Doorgeschoten narcisme is een ernstige verslaving die als een virus de verrotting van de innerlijke 
ziel bewerkstelligt tot de dood van de innerlijke ziel volgt.

Help narcisten nóóit want ook die kennis vergaren zij en gaan ze vervolgens weer misbruiken om 
nog betere narcisten te worden!

Het enige zinnige ten aanzien van narcistische problematiek is kennis verspreiden onder de nog 
gezonde zielen en narcisten 'busten', 'openlijk betrappen' op hun gedrag en hun gedrag niet meer 
accepteren omdat de wereld aan hun stoornis ten onder gaat. Narcisten busten is niet erg want zij 
genieten daar ook nog eens van, het gaat alléén máár om het redden van gezonde zielen om 
daarmee mogelijk de ondergang van de wereld af te remmen.

Sorry, het is niet mooier.


Ik doe nog iets waarmee narcismegids.com heel begrijpelijk voorzichtig is

ik BUST narcisten namelijk wél ook al heb ik daar geen officiële erkende opleiding voor, mijn 
opleiding is vele malen beter, namelijk de PAM opleiding, the Practical Autodidact Master heb ik in 
ruim 55 jaar volbracht.


Nog even naar de website NarcismeGids.com

 

De website die je nu bekijkt, NarcismeGids.com, was eerder bereikbaar onder de naam 
NarcistischePersoonlijkheidsstoornis.nl 
Het nadeel van die naam is dat hij de lading niet helemaal dekt. Want je mag officieel pas spreken 
van een persoonlijkheidsstoornis nadat er een diagnose is gesteld door een daartoe bevoegde 
hulpverlener. 
Het is voor hulpverleners vaak lastig deze diagnose te stellen. En voor leken al helemaal. 
NarcismeGids 
Daarom hebben we de naam van deze website eind 2019 veranderd in NarcismeGids. 
Deze naam past beter bij het doel van onze website, namelijk het verspreiden van kennis over de 
impact van narcistische mishandeling en het delen van tips over narcistisch gedrag onder 
slachtoffers, omstanders en hulpverleners. Zonder een etiket op mensen te willen plakken en 
zonder diagnoses te gaan stellen. 

Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is namelijk een bijzondere aandoening. Bijzonder in die 
zin dat het meestal de mensen uit de omgeving van deze persoon zijn die bij de hulpverlening 
aankloppen omdat zij tegen problemen aanlopen. Niet de persoon zelf, die ervaart meestal geen 
problemen. Hierdoor blijft een officiële diagnose uit. 
  
Dus dien je dat gestoord gedrag te bestrijden met dat gedrag te BUSTEN, want bovengemiddelde 
narcisten zijn niet zielig, je hoeft ze ook niet te vergeven, ze zijn gestoord en leven als parasieten, 
neem RUMAG even als simpel voorbeeld die zich ook niet schamen voor hun misbruik.


Iedereen kent de naam van de verboden martelmethode ‘waterboarden’ toch wel!

Justitie Nederland heeft mij in november 1996 ge-psychoboard hetgeen in de wereld der 
ervaringsdeskundigen op narcistisch gebied gewoon ‘gaslighten’ genoemd wordt.

Als de recherche geen werkelijke kennis heeft over narcisme krijg je tunnelvisie. Daar de top van 
Justitie Nederland bovengemiddeld narcistisch is kan iedereen de spagaat zien die dat 
veroorzaakt, die kennis moet onder het tapijt want stel je voor dat de leiding wordt gebust en 


de werkvloer dient zich aan het narcisme van de top aan te passen willen ze carrière maken, het is 
zo simpel allemaal als je het snapt.

Ik werd na 8 dagen verhoor door de recherche thuisgebracht met de boodschap ‘doe er je 
voordeel mee’ en ik geloofde door die acht dagen psychoboarden (drie perioden per dag 
gaslighten, dat ik een verkrachter was…. van mijn eigen vrouw….. 

 

Mijn ex heeft zeer waarschijnlijk ooit, ver voor mijn tijd, therapie gehad en vertelde mij op een dag, 
op een voor mij heden wél bekend zijnde wollige onbegrijpelijke manier, waarvan ik toen absoluut 
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niet wist noch begreep hoe die stille narcist mij aan het gaslighten was ‘ik draai iedere psychiater 
zo om mijn vinger’. 

Ik begreep toen absoluut niet waarom zij die opmerking toen überhaupt maakte want praten kon 
niet, zij was om comorbide redenen namelijk een ‘stille psychopaat’. Niets strafbaars maar toch…

Maar wat heeft zij er een puinbak van gemaakt inclusief Justitie Nederland die zij op het verkeerde 
been zette. Maar de recherche ook nog eens door de gestoorde valse aangeefster op het 
verkeerde been gezet was omdat ze de kennis niet hebben.

Ik had dus niet te maken met één narcist maar met vier zware narcisten in mijn nabije omgeving.

Vandaar dat ik, dat overwonnen hebbende, nu al jaren probleemloos met mijn auto rondrijd met 
een knalgele sticker waarop in zwarte letters ‘justitie Nederland corrupt’ als reclame voor de 
website HoeDenkIk.nl welke naam als een retorische vraag is bedoeld voor de lezer.


De meeste hulpverleners geven hulp vanuit de geoorloofde examen papiertjes, niet allemaal, 
zeker niet, velen hebben zich daaruit gewerkt en dat is prachtig. 

Zo vind ik de website NarcismeGids van de echte deskundigen omdat zij ervaringsdeskundigen 
zijn fantastisch.

Ik heb een voorbeeld waar afgestudeerde psychiaters en psychologen wat mee zouden moeten 
doen, ja móeten doen;

Een jonge vriend van mij heeft medio 2018 een zeer serieuze poging gedaan zelfmoord te plegen. 
Ik werd gebeld of ik naar het ziekenhuis wilde komen. Hij was vastgelopen op teveel mensen met 
narcisme, ik had dat wel gezien maar A: is zijn leven zijn paadje om te lopen en B: kun je niet altijd 
alles zeggen wat je denkt, hetgeen weer met punt A te maken heeft. Ik had zijn zelfmoordpoging  
echter niet zien aankomen. 

De eerste twee dagen ging het echt om ‘erop of onder’, ik heb bij hem geslapen en heel veel 
gepraat, ook ’s nachts. Ik geef toe, ik kende zijn situatie en had de ervaringsdeskundigheid over 
narcisme. 

De ziekenhuis psychiater doorzag mijn ervaring en zei tegen mijn vriend ‘je hebt mazzel met zo’n 
vriend’. (ik schrijf dit hier niet om mezelf!) 

Met het delen van kennis over narcisme en met liefde een hand op zijn schouder leggen als hij 
weer zat te kotsen, kleine wandelingen maken op de ziekenhuisgang, zag het personeel hoe snel 
hun patiënt psychisch sterker werd. Echt snappen deden zij dat niet. Die specifieke psychiater 
snapte dat wél.  De tevens aanwezige psycholoog van het ziekenhuis begreep er niets van. 

Toen mijn vriend weer naar huis mocht kwam die psycholoog nog even naar mij toe en zei; 

‘nu nemen de professionals het weer over’.  Wat een narcistische looser met afstudeer papiertje.


Het traject van mijn vriend om na de eerste fase reguliere hulp te krijgen was een ramp en het 
nam ongeveer anderhalf jaar voordat hij goede hulpverleners kreeg die de materie wel een beetje 
begrepen. 


Bij het onderwerp ‘narcisme’ klapt bijna iedereen de deur voor je gezicht dicht uit angst dat hun 
eigen narcisme ‘gebust’ wordt. Narcisme is normaal mits in balans met empathie.


Je moet met hulpverleners dus mazzel hebben want alleen zij met eigen ervaringsdeskundigheid 
zijn van nut. Zij die de ervaringsdeskundigheid niet hebben wimpelen de echt kundigen af, die zijn 
te bedreigend. Oftewel als iemand X een situatie krijgt met een bovengemiddeld narcist Y  
zegt de hulpverlener meestal dat het aan X zelf ligt omdat de hulpverlener die inzake 
ervaringsdeskundigheid met een echte narcist het gedrag van echte narcisten niet door heeft. 


Besef; de overheid wénst niét dat de burger deze kennis heeft noch krijgt!    Daar zit 
vanzelfsprekend ook weer een reden onder verscholen, want zo wérkt de narcistische stoornis.

Zelf dieper leren nadenken op basis van verkregen kennis is onderdeel van the key naar 
verlossing van teveel narcisme op de wereld en te leren narcisme de rug toe keren in plaats van 
dat normaal te gaan vinden. 

Teveel narcisme vernietigd. 
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Na veel ervaringen heeft ondergetekende als inhoudelijk betrokken cameraman ook een drieluik 
documentaire in de FPK Assen opgenomen. FPK is de instelling waar hele zware gestoorde 
narcisten worden opgesloten, zeg maar die mensen die wel eens ontsnappen en dan mensen 
verkrachten en/of vermoorden. Een van de werkmethoden om de gestoorden te pogen te helpen 
is de gestoorden pogen te leren hun wangedrag bij de juiste naam te noemen.

Zo is het verkrachten van een vrouw niet hetzelfde is als zeggen dat je met de vrouw die je de 
bosjes in sleepte de liefde wilde bedrijven.  

Ik noem dingen ook bij de naam en zo is liegen liegen en als je de leugen ‘bust’ is het ontbloten 
van die leugen niet iets anders dan de waarheid vertellen.

Ik ga me nu richten op alle bovenaan geadresseerde functionarissen die ik gemaild heb op hun 
functie en gebruik één medewerker van Koninklijke Shell Nederland als aanspreekpunt voor allen.


Janny Mulder-Teunissen  is    Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset 
Groningen Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON) 

zij lijkt te werken bij de Nederlandse Aardolie Maatschappij maar haar e-mail adres eindigt met 
‘shell.com' dus werkt zij voor ‘Koninklijke’.


Ik schrijf Janny op basis van haar functie bij Shell   ‘Adviseur Vergunningen & 
Omgevingsmanagement - asset Groningen Legal - Permits & Social Performance (LSUP/ON)’ 

en haar functionele naam Janny


Beste Janny,


Jij bent nu ruim anderhalf jaar geleden bij ons geweest samen met de manager van de UGS-
Locatie en we hebben de ernstige overlast besproken. 


Ik heb ook niet stilgezeten en heb inmiddels conclusies kunnen trekken over jouw gedrag en de 
gehele aangeschrevenen groep die er niet om liegen.


Een van de dingen die ik heb mogen leren in mijn leven is dat er mensen bestaan die als zij gaan 
trouwen zich beseffen dat zij een persoonlijkheidsstoornis hebben maar de persoon waarmee zij 
gaat trouwen daar niet van op de hoogte brengen. Ik had er lang voor nodig dat te leren 
doorgronden maar dat gebeurt gewoon bij mensen die narcistische problemen hebben waar ik 
straks op terugkom in de afsluiting genaamd ‘pathologisch liegen’  hetgeen ik heb gekopieerd van 
de website NarcismeGids.


Pathologisch Liegen zou verheven moeten worden tot een gesubsidieerde kunstvorm met een 
Koninklijk lintje erbij.


Janny, jij en de anderen zijn pathologische leugenaars of je doet dat omdat je narcist bent of je 
doet dat omdat je een functioneel narcist bent. 

Geen zorg, je bent absoluut niet alleen daarin, veel zogenaamde onafhankelijke onpartijdige 
rechters zijn ook zo want zo werkt dat nu eenmaal als je voor De Kroon werkt en een hypotheek 
hebt.

Zovele mensen zijn pathologische Leugenaars dat we het democratisch bezien zouden moeten 
zien als de normale standaard binnen Nederland en grotere grond- en zee-gebieden waarop de 
Prelude van Shell drijft.


Jij en de groep manipuleren het volk te barsten en zijn notoire manipulatoren en gaslighters van 
het volk. 


Net als Dunkin Donut misbruiken jullie alle aandacht die nu naar de Corona pandemie uitgaat om 
lekker te freewheelen met de aardgas velden leeg pompen om ze geschikt te maken voor 
waterstofgas (en-of CO2) opslag. 

Inderdaad, als Wiebes stelt dat er geen aardgas meer wordt opgepompt liegt hij niet maar hij 
verzwijgt de andere helft info. 


Het gedreun dat de UGS-Norg sinds ongeveer juli 2018 produceert is bizar en fysiek martelend en 
daarmee beschadigend voor de mens.   
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Jij en de rest van de aangeschrevenen doen daar niets mee en je komt steevast met een dom 
antwoord ‘dat het systeem een rechte lijn vertoont’. 

Nou Janny, of diegenen die jouw deze informatie verstrekken of jij zelf zijn absoluut gestoord want 
wij hebben de harde bewijzen dat de waarheid een geheel andere is. 


Heel Noord Nederland dreunt sinds de Covid-19 hoax uitbraak. 

Jullie en Vermillion draaien knoerthard, niemand anders kan zulke Staande Hertz Druk Golven 
maken en wij horen dat en kunnen de oorzaak ook bepalen. 


Speciaal voor jou Janny een mooie scherm afbeelding waarvan wij ook het audio hebben met 
beeld, 5 februari 2020, 02.40, een Staand Laag Frequent Hertz Druk Golven dreunen waarvan wij 
op de kalme avonden gewoon hoorbaar de richting kunnen bepalen, net als die van de 
koelbedden, en Janny maar beweren ‘dat alles en recht lijn vertoont’ en de NAA, nou ja, ach…  

Stoïcijns liegen is inderdaad een beroep.


En eh, Janny, waarom vertelt de NAM eigenlijk niet gewoon dat jullie al een Waterstofgas leiding 
netwerk aan het bouwen zijn, onder andere in de Afsluitdijk. 


P.S. Nog even over Pathologisch liegen overgenomen van de website NarcismeGids.com 

Iedereen heeft weleens een leugentje verteld toch? Je bent te laat voor een afspraak omdat je je 
hebt verslapen. Vertel je dan de waarheid of verzin je even snel iets? Ik denk dat iedereen zich wel 
een dergelijke situatie voor kan stellen. Het wordt echter een probleem als je zoveel liegt, dat je 
zelf niet meer weet wat nu eigenlijk de werkelijkheid is. 

Een leugen is een bewering die niet gelijk is aan de waarheid. Dit kan onbewust zijn, we spreken 
dan van een vergissing. Gebeurt dit echter bewust, dan spreken we van een leugen. 
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Twee soorten leugenaars 
We maken onderscheid tussen twee soorten, namelijk de leugenaars die zich bewust zijn van hun 
leugens en de leugenaars die werkelijk geloven dat ze de waarheid vertellen. 
Deze laatste groep personen (die zelf in hun leugens geloven) lijdt aan wanen of pseudologia 
fantastica. Ze zijn de grip op de realiteit kwijt en liegen zoveel dat ze zelf niet meer weten wat een 
leugen is en wat niet. Het komt er eigenlijk op neer dat ze alles geloven wat ze zelf zeggen. 

Omdat hun leven van leugens aan elkaar hangt en ze niet meer weten wat de waarheid is, blijft het 
patroon van liegen aanwezig. Het wordt zelfs steeds erger, waarbij ook hun herinneringen uit 
leugens zullen bestaan. Dit soort leugenaars heeft een groot probleem. Het is namelijk moeilijk om 
hiervan af te komen en weer terug in de realiteit te geraken. 
De tweede groep die we willen beschrijven zijn de pathologische leugenaars. Pathologisch liegen 
kan voortkomen uit een psychische aandoening als een persoonlijkheidsstoornis. Het komt erop 
neer dat deze personen ontzettend veel leugens vertellen, zelfs over de kleinste dingen. Dit 
vertellen van leugens komt voort uit een onbedwingbare drang om te liegen. 

Pathologische leugenaars zijn er echter bewust van dat ze leugens vertellen. Dit bewuste liegen 
kan verschillende doelen hebben zoals bijvoorbeeld persoonlijk gewin of jezelf groter voordoen 
dan je werkelijk bent. Het probleem is vaak dat deze leugens als dusdanig herkend worden en 
problemen opleveren in de omgeving van de leugenaar. Mensen in je omgeving die je goed 
kennen, zullen eerder herkennen of je een leugen of de waarheid vertelt. 

Narcistische Persoonlijkheidsstoornis en liegen 
Als we kijken in welke groep leugenaars we de personen die lijden aan narcistische 
persoonlijkheidsstoornis kunnen scharen, dan kunnen we qua kenmerken de narcist wel scharen 
onder de pathologische leugenaars. Bij narcisten zal het echter misschien minder de drang zijn, 
maar meer de noodzaak. Een kenmerkende eigenschap van narcisme is grootheidswaanzin. Dit 
betekend dat narcisten zich beter voelen dan anderen, zich groter voordoen dan ze werkelijk zijn 
en zich alleen willen meten met personen of instellingen die in hun ogen “gelijk” zijn. Hier komt 
natuurlijk een stukje fantasie bij kijken en hierbij kunnen leugens uiteraard niet ontbreken om 
bijvoorbeeld indruk te maken of hun zin te krijgen. 

Manipulatie 
Narcisten komen in het begin van relaties vaak charmant, leuk en interessant over. Narcisten zijn 
vaak goede leugenaars en kunnen zeer manipulatief zijn. Ze zullen je op deze wijze dus ook snel in 
kunnen palmen. Een echte narcist heeft zich aangeleerd binnen enkele seconden in te schatten 
wat iemand van hem wil of verwacht. Door hierop in te spelen, bijvoorbeeld met een leugen, 
kunnen ze weer aandacht krijgen of op een voetstuk geplaatst worden. Het leven van narcisten is 
gericht op zichzelf en hun eigen behoeften. En één van die behoeften is het krijgen van 
bewondering. 
In een relatie zijn narcisten gevaarlijk. Ze zullen alles doen om de partner in hun macht te houden 
en vooral geen macht weg te geven. Een narcist zal nooit afhankelijk willen worden van zijn partner 
en zal er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen. Afhankelijk worden van een ander, is namelijk 
ook de kans om gekwetst te worden. 
Het manipulatieve gedrag van een narcist om alles te krijgen zoals hij wil, zorgt vaak voor vele 
leugens binnen een relatie. Zo zal een narcist nooit echt van een ander kunnen houden, hij houdt 
eigenlijk alleen echt van zichzelf. Uiteraard wordt dit niet op deze wijze geuit, maar wordt gelogen 
en gezegd dat dit wel zo is om de partner niet kwijt te raken. 
Vaak wordt bij het stellen van een ultimatum zoals bijvoorbeeld de narcist verlaten, gelogen dat ze 
zich zullen verbeteren en hulp gaan zoeken. Accepteer dus dat, wanneer je een relatie hebt met 
iemand die lijdt aan narcistische persoonlijkheidsstoornis, je hoogstwaarschijnlijk omgaat met een 
persoon die een leugen niet zal schuwen.
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Van: j.teunissen@shell.com
Onderwerp: Klacht

Datum: 25 maart 2020 om 16:47
Aan: lianvanvelzen@gmail.com

Geachte mevrouw Van Velzen,
 
Uw onderstaande klacht hebben wij in goede orde ontvangen. De productie van de
locatie Norg UGS draait in een stabiele modus en laat geen bijzonderheden zien. Wij
kunnen danook geen relatie leggen tussen de door u ondervonden hinder en de
locatie Norg UGS.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Janny Mulder-Teunissen
Adviseur Vergunningen & Grondzaken - PU Noord
 
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: no-reply@shell.com <no-reply@shell.com> 
Sent: maandag 23 maart 2020 23:23
To: Mulder-Teunissen, Janny NAM-LSUP/CN <J.Teunissen@shell.com>
Subject: nl_nl Complaints Form
 

Formstack Submission For: nl_nl Complaints
Form 
Submitted at 03/23/20 6:23 PM

Geacht bestuur NAM,

Na weer enkel dagen weg te zijn geweest met een
geleende camper om eindelijk eens rustig te
kunnen slapen, komen we thuis in een grote bak
herrie. 
De NAM UGS Norg draait weer op volle toeren, de
LFg Hertz dreunt in en om je oren.
Zo ook bij een camperplaats in Friesland waar we



Klacht of reactie:

Zo ook bij een camperplaats in Friesland waar we
hoopten een goede nacht te kunnen maken, want
ook Vermillion Westkern nabij Kootstertille draaide
op volle toeren. 
De overlast dreunt door op meer dan 10 kilometer
afstand van de installaties, vreselijk!
Geen wonder dat er weer een aardbeving in
Groningen heeft plaatsgevonden! 
Wij hebben de NAM/Shell al vanaf juni 2018 op de
hoogte gehouden van de voortdurende LFg
martelingen waar wij in verkeren, onze gezondheid
verslechterd ziender ogen en door het corona
virus in Nederland kunnen wij helemaal geen kant
meer op.
Wij doen hierbij een beroep op uw
oplossingsgerichtheid in deze onzekere en
moeilijke tijd en zien uw schriftelijke reactie
tegemoet.

Vriendelijke groet, 
Lianda van Velzen
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