EHS bijeenkomst in Noord Frankrijk 24-30 juni 2013
Van maandag 24 t/m zondag 30 juni zijn we welkom met tentjes of ander
kampeermiddel op een kleine camping in Noord Frankrijk (zes uur rijden vanaf
Utrecht)
In een rustige ambiance willen we onder andere brainstormen over onze situatie en
hoe we die kunnen verbeteren. Ook staat een bezoek aan een EHS-vluchteling op
het programma en verkennen we de omgeving en leegstaande huizen. Er zijn daar
veel heerlijke plekken om tot rust te komen en het dal in deze heuvelachtige
omgeving, is erg mooi en stil.
De kampeertarieven zijn low-budget, tussen de 8 en 12 euro per persoon per
overnachting.
Met de straling zit het wel goed daar. De eigenaar van de camping is bereid om
gedurende ons bezoek geen andere kampeerders te ontvangen, en de DECTtelefoon tijdens ons verblijf te vervangen door een ECO-DECT en afspraken te
maken over wanneer de WiFi even aan is.
EM-metingen:
Met de Gigahertzmeter geen meetbare resultaten voor HF. Met de Esmog Spion
(het gevoeligste apparaat dat er is op de gangbare markt) ook
geen HF signalen, zelfs geen GSM of UMTS! (De dichtstbijzijnde zendmast staat op
meer dan 5 km afstand.) Alleen bij het huis wat DECT en WiFi gemeten, en dan
vrijwel alleen aan de kant van de tuin. Onder de stroomdraden aan de kant van de
weg en op het pleintje en bij het huis zelf (elektriciteitsaansluiting), zijn wel LF
signalen, maar ik verwacht dat als je met een tent achterop het veld staat, je
helemaal niets meet. Er zit zelfs bijna geen radio! Sowieso geen FM.
Graag vernemen we via efg123@kpnmail.nl of:
- je interesse hebt om mee te gaan;
- je met de auto komt, en zo ja, of je plaats hebt voor carpoolers;
- je ideeën of speciale vaardigheden hebt ter aanvulling van het
programma.
Als je wilt deelnemen wordt wel uitdrukkelijk van je gevraagd om uit voorzorg
rekening te houden met elkaars (verschillende) gevoeligheden.
Houdt ook rekening met de effecten van ontstralen, waardoor je je de eerste
dagen beroerd kunt voelen, en dan kan het lijken alsof je straling voelt. Maar laten
we hopen dat vooral opgaat: straling weg, klachten weg. Wat zou dat fijn zijn!
Graag tot ziens in Frankrijk,
Sanne, Brenda en Francien

