
  St. Franciscusparochiebestuur Verkwanselt Welzijn Veldmaat  m.i.v.  2011 !  

 

             Het St.Franciscus van Assisië parochiebestuur plaats gebroederlijk met de KPN een GSM 
                        en drie  UMTS-zendantennes op en in ons Rijksmonument de R.K. St.Bonifatiuskerk  

                                    [ Zij heeft daartoe, stilletjes, al  besloten. Nú  loopt de vergunningsprocedure bij de gemeente ] 
 

 “ Néé   parochiebestuur !  Néé KPN ! en  Néé gemeente !   
   
Hoe mooi u die drie UMTS-antennes, op de uiterste puntjes, links en rechts, van het dak,  ook camoufleerd!   

 

Wij willen die pulserende en sluipend ziekmakende  GSM en UMTS antennes hier NIÉT ! 
         

Géén zendantennes zó dicht bij omwonenden, de winkeliers, en  hun personeel ! 
                                         Géén zendantennes zó dicht bij  scholen ! 

                                                                        Géén alternatieve  zendmast op het DVO-terrein ! 
 

Let op ! zodra zendmasten verschijnen 

      VASTGOED daalt in waarde !          Te koop staande huizen dalen in waarde ! 
 

Dé gemeente biedt nù bouwkavels te koop aan nabij déze GSM en UMTS zenders. 
 

                                  Wèlke koper gaat hier nog argeloos op in !  
 
Onze regering doet niets  aan stralings-preventie. De Israëlische regering dès te meer;  
zij verbiedt zèlfs draadloze apparatuur op scholen. Zij respecteren het voorzorgsprincipe ! 
Duitse en Franse  Bisdommen tolereren die antennes niet op hun Godshuizen ! 
Èn de Nederlandse Bisdommen ? “ Komt antennes, gij allen, hier tesamen ,.. en  vrede op aarde  ! ”   

 

Is onze St.Franciscusparochie hààr maatschappelijke verantwoordelijkheid dàn helemaal 
vergeten ? Kritiekloos, zònder studie, zònder overleg en discussie met de scholen, de 
wijkraad, alle parochianen, ons allen, GSM/UMTS zenders zó dichtbij scholen en 
omwonenden. Ùw  “ maatschappelijke betrokkenheid in relatie tot nieuwe technologiën “,  
hier de  UMTS, gaat vóór die van de mens ? (zie: Tubantia 15 dec.) Dàt kàn toch niet waar zijn ?  
 

Onze Kerstwens: ”  Parochiebestuur !  Studéér en zie het ware Licht ! “  

 

Onze Nieuwsjaarswens: “ Een GSM/UMTS-gevrijwaarde Veldmaat  2011 ! “ 
 

 

  St. Franciscus van Assisië parochiebestuur,  bezin U, …zet de procedures stil ! … zie er vanaf  ! 
 

1.  Locatieraad St. Bonifatius breng uw meerderen tot rede en bescherm de parochianen en de wijk tegen allerlei UMTS ellende ! 
2.  Wijkraad en Ondernemers,  kom op voor de veiligheid, uw klantenkring, de  leefbaarheid van deze bruisende wijk de Veldmaat ! 
3.  Ouders en scholen kom in actie.   Bescherm de kinderen. Preventie, het voorzorgsprincipe,  in alle opzichten.  

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

Bent u ook tégen de komst van deze  GSM/UMTS zenders in de Veldmaat:  stuur vandaag nog uw 
 protestmail naar  veldmaattegenstraling@hotmail.com:  o.v.v. datum, uw naam en adres 
 

Tekst:    1. “ Ik protesteer tegen de komst van de GSM en UMTS zenders op en in de R.K St. Bonifatiuskerk  
                        en haar alternatief,  een zendmast op het  DVO-terrein . “           
               2. “ Ik eis:  discussie-inspraak-preventie van de Telecombedrijven,  (lokale) overheden en besturen  “  
 

 (uiteraard kunt u een eigen tekst indienen)          Zo  snel mogelijk worden deze mails  en  handtekeningen aan B&W en de Raad gem.Haaksbergen overhandigd. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
     Info: Euregionaal:  www.stopumts.nl / www.kein-mast-mehr-in-vreden.de / www.milieuziektes.be 

                                            Nederland                               Duitsland                                              België   
       



                                                                                                                                 Toelichting 

50.000 zendmasten worden nu gebouwd en dat mag ons allen met  een  overdosis aan straling (*) belasten !  
 
Het verbaast mij  telkens weer opnieuw,  wanneer mensen  beweren, dat UMTS-straling (*) volkomen ongevaarlijk is,  en daarbij nog 
beweren dat dit wetenschappelijk aangetoond is. 
Wanneer ik dan even doorvraag, blijkt al snel dat de buurman dat gezegd heeft en dat die het toch wel moet weten, want zijn buurman 
weet het weer, en diens buurman werkt bij de KPN. Hij heeft blijkbaar niet in de gaten dat de telecomproviders nog 6,2 miljard guldens 
(is nog van voor de euro) aan licentie rechten  terug moet verdienen. En daar blijft het niet bij. Want in de komende jaren zullen ze toch 
ook nog fors winst moeten maken. Met die GSM en UMTS zendmasten en antennes moet de maximaal mogelijke opbrengst 
gerealiseerd worden. Daar komt nog bij, dat dan het maximale profijt bereikt moet worden van de extra investeringen in masten en 
UMTS-zendapparatuur. Dat wordt bereikt, wanneer de maximale toelaatbare stralingsintensiteit wordt toegepast, zelfs liefst nog wat 
hoger. Wiens brood men eet, diens taal men spreekt. Derhalve wordt veel ter zake doende informatie verzwegen en worden wij 
allemaal dom gehouden. Mijn ervaring is, dat wanneer het om zulke gigantische bedragen gaat, alles, en dan ook alles,  geoorloofd is ! 
Dus ook wetenschappelijk onderzoek en de wet naar je hand zetten is “ part of the game “ geworden.                             (Ing.Nico Costeris) 
(*)     de volksmond zegt “straling “, het gaat om onnatuurlijke, pulserende   elektromagnetische velden; in het vlakke Nederland met de hoogste blootstellingslimieten.   
                                                      

……………………Hoezo Straling ? …………………. UMTS straling onschadelijk ? ……………………… 

Het signaal van  1000den en 1000den  actiegroepen, Europa- en wereldwijd, de inrichting van elektro-smog-
vrije-zônes in Frankrijk, Italië,   en  de zich opstapelende rechtszaken,  Europawijd, roepen om een halt !          
   “  Stop GSM  “     “ Stop UMTS ! ”,          “ DISCUSSIE !”              “ INSPRAAK  ! ” ,                “ PREVENTIE ! ”    .    
 

De UMTS-straling is een zeer doordringende straling. Bovendien is ze zeer sterk pulserend, (= tig keren aan-uit-aan-uit –aan-uit-aan-uit etc.). Ik 
denk dat onder wetenschappers geen twijfel bestaat over de schadelijkheid van deze straling, en vooral bij hoge waarden.  Hoe laag 
dient de stralingsintensiteit te zijn bij levenslange blootstelling ? De UMTS-straling is nieuw en is nog nauwelijks wetenschappelijk op 
gevolgen voor het leven onderzocht. Maar wat àl wèl gevonden is, is dat in levende cellen vrije radicalen gevormd worden (**). Vrije 
radicalen worden verantwoordelijk geacht voor de aantasting van het menselijk erfdeel, het DNA. Deze  vrije radicalen ontstaan reeds 
bij een stralingsintensiteit van UMTS zenders, die maar half zo hoog is, dan de toelaatbare waarden in Nederland. Daar komt nog bij, 
dat UMTS-straling opgeteld moet worden met alle (on)natuurlijke schadelijke stralingen. In dit geval zou de UMTS-straling wel eens tot 
gevolg kunnen hebben, dat mensen die dichtbij de UMTS-zender wonen, 
 

Op de lange termijn,  een kortere levensverwachting hebben, met name ook omdat de waarden in 
Nederland extreem hoog zijn in vergelijking met andere Europese landen.  
Maar niet alleen op langere  termijn is UMTS-straling en haar geavanceerde opvolgers zeer omstreden. 
 

Op de korte termijn is ellende te verwachten van de UMTS-zender. Onder hoogspanningskabels is ook het 
ontstaan van vrije radicalen vastgesteld in levende cellen. Deze vrije radicalen, die het DNA aantasten, 
worden verantwoordelijk gesteld voor het verhoogde percentage aan kinderleukemie van kinderen die 
jaren onder hoogspanningskabels gewoond hebben. Bebouwing onder deze kabels wordt dan ook dringend 
afgeraden. 
 

Op nog kortere termijn zijn ook een groot aantal problemen te verwachten door de komst van de UMTS-zenders. 
Electro-gevoeligheidsziekten bestaan volgens officiële zijde,  –  de Gezondheidsraad -,   niet. Deze straling is 
veilig en maakt niet ziek, zeggen zij. Ook de Arbeidsinspectie ziet geen enkele reden tot bezorgdheid. 
Echter steeds meer praktijkgevallen geven  o.a. de volgende duidelijke klachten, die met deze straling in verband 
kunnen staan;  huidallergieën, hoofdpijnen, nerveus gedrag, slaapstoornissen,  oorsuizen, chronische  
vermoeidheid, leer- en concentratieproblemen, hartritmestoornissen, duizelingen, misselijkheid, gewrichts- 
klachten, etc. etc.                         (zie o.a.: meldpunt voor Nederland: www.meldpuntgezondheidenmilieu.nl) 

U dient bij dit alles  ook alert te zijn op wat u aan  allerhande (draadloze) apparaten in huis haalt. Want steeds vaker blijkt dat naast de 
GSM en UMTS straling van buiten ook uw eigen leefomgeving binnen al  (zwaar) belast is. Dus hier is dan sprake van een  opstapeling 

 door stralingsbelasting. Gaat die opstapeling binnen en buiten maar door en door,  komen er vroeg of laat de gevolgen van.  
 (**)   interview  (05-2010) met Lucas Reijnders, Hoogleraar milieukunde.                                                                                                               
 

Hoezo Straling ? ……GSM/UMTS straling onschadelijk ? …Allemaal onzin verhaaltjes ?...... 
Ouders halen kinderen van school vanwege WiFi;  Canada 10 december 2010 

Bomen worden ziek  van deze straling  / steeds vaker misvorming en blindheid bij o.a. 
kalveren nà zendmastplaatsing dichtbij.   En zo zijn er duizenden en duizenden berichten . Het worden er dagelijks meer.  

…Studeer , lees, luister naar eerlijke  deskundigen, denk na, vergelijk, wordt  kritisch…..  
 
Veldmaat Tegen Straling, 15 -12- 2010, veldmaattegenstraling@hotmail.com  Tel. 57 225 91 / 57 244 57 / Postadres, Geukerdijk 62, 7481 CC   Haaksbergen            

 


