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De 5G uitrol tijdens covid-19 

Het 5G-netwerk wordt uitgerold in België vanaf 1 april 2020. 

‘Proximus start als eerste operator in België in dertig gemeenten 

met het mobiele netwerk 5G, al zal het maar een ‘light’ versie 

zijn op de bestaande infrastructuur. De telecomoperator 

versnelt ook de uitrol van zijn vaste glasvezelnetwerk’ (Bron >>). 

Waarom moeten wij ons daar zorgen over maken? Omdat 

bewezen is dat de gevolgen voor  mens en dier desastreus zijn. 

180 wetenschappers uit 30 landen hebben de EU gewaarschuwd in een open brief. Informeer u verder 

door het lezen van onderstaande artikelen.  

We roepen u op uw abonnement op te zeggen bij een provider die 5G-licenties heeft gekregen zoals 

Proximus en misschien Orange.  

 

PETITIE: ZEG NEE TEGEN 5G: Teken hier >>  

 

 

Dringende oproep: 5G is een gevaar voor het leven! 

De zogenaamde kwaliteitsmedia berichten zeer euforisch 

over de nieuwe 5G mobiele telefonie generatie. Duitsland is 

"achtergebleven" met de verspreiding van de mobiele 

telefonie en heeft als belangrijke vestigingsplaats van 

industrieën absoluut een volledige bereikbaarheid van de 

mobiele telefonie nodig.  

Lees of luister verder >>  

 

 

5G-apocalyps – het verdelgingsgebeuren (Film van Sacha Stone) 

Het 5G-tijdperk zal komen, of beter gezegd de "5G-

apocalyps", tenminste zo noemt Sacha Stone het in zijn zeer 

alarmerende en wakker schuddende documentairefilm: "5G-

apocalyps: het verdelgingsgebeuren" 5G-technologie werd 

gebruikt in de Tweede Wereldoorlog. 5G zijn militaire 

wapens, respectievelijk aanvalsfrequenties! Het is dezelfde 

straling die in wapensystemen wordt gebruikt om 

samenscholingen te verspreiden. Wordt ons de waarheid verteld over 5G? Wat doet 5G echt? Bekijk nu 

de film in zijn geheel en vorm uw eigen mening. 

Lees of luister verder >> 

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200331_04907826?fbclid=IwAR2pP7EjzpFDzINFyxqAIOve4dUTUpy2BU1c6Jea6tbeJbcPirfpnXyy-7
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/regering_belgie__zeg_nee_tegen_5g_/?fhczxab=&fbogname=Cois+G.
https://www.kla.tv/5G-nl/13943
https://www.kla.tv/5G-nl/14619


 

Telefonisch interview met microgolfspecialist Dr. Barrie Trower deel 1 

In Duitsland loopt nu sinds dinsdag 19 maart de veiling van de 
frequenties voor de nieuwe mobiele telefoonstandaard 5G. Er 
wachten frequenties in de 2-Gigahertz-band evenals in de 3,6-
Gigahertz-band op toewijzing. In vergelijking met de andere 
mobiele telefoniegeneraties zal 5G duidelijk kortere 
microgolven uitzenden. Gegevens moeten minstens honderd 
maal sneller worden overgebracht dan bij de actuele 4G 
netwerken. Terwijl 5G aan de ene kant wordt aangeprezen als 

toekomsttechnologie met reusachtige groeimarkt, maken aan de andere kant veel mensen zich zorgen 
wat deze hoogfrequente microgolfbestraling zal betekenen met betrekking tot de stralingsbelasting 
voor mens, dier en natuur. 
Luister of lees verder >>  
 

 

Wereldwijd verzet tegen 5G-uitbreiding 

De microgolftechnologie, waarop mobiele telefonie is 

gebaseerd, werd oorspronkelijk ontwikkeld als 

wapentechnologie voor oorlogsdoeleinden. Nu wordt het 

publiek er zich steeds meer van bewust dat zelfs de kleinste 

dosissen kunnen leiden tot onomkeerbare 

langetermijnschade. Daarom ontstaat er wereldwijd 

weerstand, vooral tegen het alles bestralende 5G. 

Lees of luister verder >> 

 

 

Vrijwillig in de digitale tirannie 

Vandaag de dag kunt u bij veel kassa's bij de betaling zogenaamde 

klantenkaart-punten krijgen. Vroeger werden dit kortingszegels 

genoemd. Ze konden in een boekje worden geplakt. En als dit vol 

was en je het aan de kassa presenteerde, kreeg je er contant geld 

voor. Op het eerste gezicht lijken klantenkaart-punten op een 

vergelijkbare manier te werken. 

Lees of luister verder >>  

 

 

 

 

https://www.kla.tv/14505
https://www.kla.tv/15396
https://www.kla.tv/5G-nl/14788


De mobiele telefonielobby staat in Amerika voor de rechter - en 
niemand spreekt erover! 

Sinds enige tijd zijn er steeds meer stemmen te horen die 

waarschuwen voor het gebruik van mobiele telefoons en de 

gezondheidsschade die wordt veroorzaakt door 

elektromagnetische straling van mobiele telefoons en gsm-

antennes. Er is echter weinig bekend over het feit dat de 

mobiele telefoonindustrie in Amerika sinds 2001 voor de 

rechter staat naar aanleiding van deze gezondheidsschade 

door de straling. van mobiele telefoons. Maar de 

massamedia informeren er op geen enkele manier over! Hoe kwam het dat de mobiele 

telefoonindustrie in Amerika voor de rechter werd gebracht? 

Lees of luister verder >>  

https://www.kla.tv/5G-nl/15123

