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-------------------------------------------------------------------------------------------------------ONLINE-PRESENTATIE TIJDENS POLITIEKE AVOND GOOISE MEREN
Zoals we in onze vorige nieuwsbrief meldden, stond onze presentatie in Gooise
Meren aanvankelijk gepland op 2 september. Wegens (ons) onbekende redenen
is dit verplaatst naar 14 september jl.
Voor deze gelegenheid hadden we ook Elze van Hamelen uitgenodigd om de
presentatie “Chemie en voorzorg, lessen voor 5G” >> die ze eerder dit jaar in
Deventer gaf, ook in Gooise Meren te vertonen. Daar was Elze gelukkig graag toe
bereid.

De bijeenkomst was niet openbaar en kon evenmin live gevolgd worden maar er
is wel een opname >> gemaakt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------TEKEN EN DEEL ONZE PETITIE >>

“Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en
Vechtstreek” >>
Op dit moment is de petitie 473 keer ondertekend maar het zou natuurlijk fijn zijn
als dat er véél meer worden. Hoe meer handtekeningen we hebben, hoe meer we
onze woorden kracht bij kunnen zetten ten opzichte van de Gooise politici.

Zo gauw het aantal van 500 handtekeningen bereikt is, zullen we de petitie in de
verschillende Gooise gemeenten gaan aanbieden. Dus, als je dat nog niet gedaan
hebt, teken en deel!
Als je dan bedenkt dat er in Vught >> een politieke thema-avond georganiseerd
wordt op basis van een petitie met 43 handtekeningen, dan maken we een goede
kans om dit ook in Het Gooi van de grond te krijgen! 😉
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOGER BEROEP STICHTING STOP 5GNL
Op 29 september jl. heeft de advocaat van Stop5GNL de ‘memorie van
grieven’ (het document waarin uiteengezet wordt waarom men het niet eens
is met het vonnis) naar de rechtbank verstuurd.
Het wachten is nu op de schriftelijke
reactie (‘memorie van antwoord’) van
de kant van de tegenpartij, de Staat
dus. De termijn waarbinnen deze
schriftelijke reactie ontvangen moet
zijn is 4 tot 6 weken.
De rechter zal dus niet eerder dan
medio november 2020 een uitspraak
kunnen doen.
Het is mogelijk dat de uitspraak schriftelijk gedaan wordt, maar de rechtbank
kan ook besluiten om er een zitting aan te wijden. Wij hopen in ieder geval op
het laatste en zeggen “wordt vervolgd!” 😉
Willen jullie stichting Stop5GNL ondersteunen met een donatie >>?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------5G-MANIFEST VAN NEDERLANDSE ARTSEN
Stichting Stop5GNL heeft, in samenspraak met een Nederlandse huisarts >>
het 5G-Manifest van Nederlandse artsen >> opgesteld:

“Wij, ondergetekende Nederlandse artsen, maken ons zorgen over de uitrol van
het 5G-netwerk in Nederland. Niet alleen over onze privacy, ook over het milieu,
onze gezondheid èn die van onze patiënten.”
Het manifest kan uitsluitend door artsen
ondertekend worden.
We zouden het enorm waarderen als jullie dit
bericht zouden willen verspreiden en onder de
aandacht van je huisarts (en eventuele
specialist) zouden willen brengen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ADVIESRAPPORT GEZONDHEIDSRAAD “5G en GEZONDHEID”
Een ruime maand nadat de uitrol van 5G in Nederland een feit was, publiceerde
de Gezondheidsraad op 2 september jl. dan eindelijk haar adviesrapport >>. De
raad schrijft daarin o.a. dat zij geen antwoord kan geven op de vraag of
blootstelling aan 5G-frequenties daadwerkelijk gezondheidsrisico’s oplevert. Dat
komt, zo stelt de Gezondheidsraad, doordat niet bekend is bij welke mate van
blootstelling effecten kunnen optreden en ook niet hoe hoog de blootstelling van
mensen zal zijn na ingebruikname van 5G.

In dit alles ziet de Gezondheidsraad echter géén reden om te stoppen met 5G.
Oftewel: ‘Bij twijfel gewóón oversteken”
Ayna Siem (mede-oprichter van onze actiegroep)
schreef er twee kritische blogs over:
“Rapport van de Gezondheidsraad” >>
en
“Het dilemma voor de Gezondheidsraad” >>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------ONDERTUSSEN, IN FRANKRIJK…
Burgemeesters trekken aan de bel
Meer dan 60 burgemeesters hebben in een verzoekschrift opgeroepen tot
een 5G-moratorium >>. Ze maken zich zorgen over de enorme toename
van blootstelling aan straling en vinden dat de gevolgen voor het milieu
vóór de invoering van 5G vastgesteld moeten worden d.m.v. nul- en
vervolgmetingen.
Dat dit laatste allesbehalve een ‘overbodige luxe’ is, blijkt wel uit een
ander bericht, eveneens afkomstig uit Frankrijk:
Orange bakt ze bruin….
Bij Orange (Frankrijk’s grootste
telecombedrijf) zijn memo’s
‘gelekt’ >> van 1.000
werknemers die het
management oproepen om de
uitrol van 5G te schrappen
omdat het onrendabel is en het
milieu schaadt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------KIJK-TIPS
“Artsen dienen meer open te staan voor stralingsproblematiek” >> (4:33 min.).
Chirurg en oncoloog Marc van Tilburg
vindt dat artsen meer open dienen te staan voor
stralingsproblematiek en een “steviger geluid mogen
laten horen” over de negatieve effecten van
elektromagnetische straling. Van Tilburg benadrukt
daarbij o.a. dat elektromagnetische straling invloed
heeft op de celdeling en het herstel van fouten in de celdeling kan verstoren.

“Hoofdpijn in de auto” >> (6:05 min.)
Een video over een in 2017 uitgevoerd experiment dat
alarmerende herseneffecten van WLAN / WIFI en andere
elektronische kenmerken van moderne auto’s
demonstreert.
(Duits gesproken, Engels ondertiteld.)

“Onderzoek: 3% bevolking heeft stralingsklachten” >>
(2:38 min.)

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

WAT ZEGT DE WETENSCHAP?
Een maand geleden zei Monique Beerlage (Kennisplatform Elektro-magnetische Velden):
“Er is nooit onderzoek gedaan naar de effecten van straling van zendmasten op (…)
dieren. Er is gewoon nooit aanleiding geweest om daar onderzoek naar te doen.”
(vanaf 04:05 min. >>)
Ook Eric van Rongen (voorzitter ICNIRP, de organisatie die de blootstellingslimiet
adviseert) antwoordde op vragen van Leonie Gerritsen (PvdD), tijdens een debat in 2019
met: “Er is heel weinig onderzoek gedaan naar dieren en planten.”
(vanaf 3:14:27 min. >>).
Een zoektocht op internet geeft een heel ander beeld.
Zoals bijvoorbeeld deze overzichtspagina met honderden
onderzoeken >> naar de effecten van straling op allerlei
diersoorten. Of de 153 ondezoeken van 1930 tot heden

>> naar de invloed op dieren in het wild.
Of naar de effecten van straling op
insecten >> en bomen >>, ook die zijn het haasje…
Bovendien stelt een recent onderzoek >> dat 5G de CO2 uitstoot verdubbelt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Wil je onze nieuwsbrief delen? Graag!
Wil je je uitschrijven? Mail naar actiegroep5ghetgooizegtnee@gmail.com
Meer info: https://stralingsbewust.info/actiegroep-5g-t-gooi-zegt-nee

