Waarom ontvang ik deze mooie
nieuwsbrief?
Je bent ooit zo verstandig geweest om de petitie voor minder elektrosmog te
onderteken (of je ontvangt deze van iemand die je adviseert om ook te
ondertekenen). Daarom houden we je graag op de hoogte van het nieuws.
Daarnaast vinden we het fijn als je deze nieuwsbrief mee verder verspreidt.

Inhoud
• Zitting om misleidende reclame bij reclame code commissie
• Kankerclusters bij Antennes voor mobiele telefonie en een overzicht van alle
zendmasten in Nederland
• Gsm Straling en kwik veroorzaken aanzienlijke gezondheidsproblemen
• Trailer 'zapped'
• Wat kun je doen? 10 TIPS voor 90% minder electrosmog!
• Link naar het Boek van Hugo Schooneveld (gratis)

Zitting om misleidende
reclame bij reclame code
commissie
Op 28 Januari j.l. hebben Martine Vriens en Hugo Schooneveld een zitting
gehad bij de Reclame Code commissie om een misleidende reclame van KPN.
De uitspraak volgt nog, maar het ging goed :-) Lees hier het verslag van
Martine.

Mooie trailer; 'Zapped'
"Je kunt het negeren, maar je lichaam doet dat niet !"

Het onstaan van Kankerclusters rondom
GSM Masten
Verschillende wijken en huisartsen weten het allang. "In Dublin krijgen in
de omgeving van het politiebureau, waar een GSM-mast op het dak staat,
37 mensen kanker .. waarvan negen politiemensen."
Lees hier>>

Waar staan de zendmasten in Nederland
eigenlijk precies?
Hier vind je de locaties van álle zendmasten in Nederland (behalve wifi en
TETRA=politie-stralers). Je kunt gemakkelijk de masten in je omgeving zoeken
door het invoeren van jouw eigen postcode.
Meten is weten! Van plan een huis te kopen in de buurt (600 meter) van een
mast? Leen of huur dan een stralingsmeter óf raadpleeg een specialist.

Studie zegt: GSM-straling en
kwik in je tanden veroorzaken
aanzienlijke
gezondheidsproblemen
Studies tonen aan dat blootstelling aan straling een aanzienlijke toename in de
afgifte van kwik kan veroorzaken in het lichaam van mensen met amalgaam
tandvullingen.
Lees meer>>
(Mijn tandarts heeft ze allemaal vervangen en dat was voor mij een hele
duidelijke verbetering) Lees verder hieronder bij 10 Tips hoe je straling in je
woning kunt reduceren...

Klik hier voor 10 goeie Tips
voor 90% minder straling in je
woon of werkomgeving !
Stralingswerende producten
Mooi Compleet Boek
Hugo Schooneveld heeft een schitterend boek geschreven over Electrosmog.
Aangezien ook hij voorstander is van eerlijk informeren deelt hij zijn link hier
belangeloos aan jou. Het boek zit werkelijk boordevol kennis, achtergronden en
wetenschappelijke modellen en is ondanks dit alles ook nog steeds erg goed
leesbaar. Mij betreft "Het meest volledige boek tot nu toe in z'n genre".
Veel leesplezier!!!
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