
Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
kerktoren St. Josephkerk, 
Rozenstraat  Zeist, 

Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief 
Stralingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 



Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief 
Stralingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 

Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
Wooncentrum Heerewegen, 
Arnhemsebovenweg 80, Zeist,



Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief Stra-
lingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 

Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
Diakonessenhuis Zeist, 
Jagerlaan 1



Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief 
Stralingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 

Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
Couwenhoven  / Philips van 
Bourgondiëlaan nr 71, Zeist,



Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief 
Stralingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 

Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
Laan van Vollenhove, 
L-flat in Zeist 



Graag informeren wij u over het volgende.

Onlangs heeft er in uw woonomgeving in opdracht van burgerinitiatief 
Stralingsbewust Zeist een EMF-meting plaatsgevonden. U woont namelijk in de 
nabijheid van een zendmast (zie antenneregister, https://stralingsbewust.info/
waar-staan-zendmasten).

Graag verwijzen wij u naar onze Facebookpagina Stralingsbewust Zeist voor 
meer informatie over o.a. de directe aanleiding van de actie Meten = Weten.

Ervaart u gezondheidsklachten en/of heeft u vragen, laat het ons weten en 
neem svp contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Een vriendelijke groet,

Stralingsbewust Zeist
Stralingsbewustzeist@gmail.com 

Aan: 
inwoner omgeving zendmast 
Oirschotlaan 4, Zeist


