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Al ~anden probeert de regering V~
1\.9t de uitbreiding van de UC doc>r
te drUkken. 'Er wordèn coats b~djes
gebakken ,met Engelalll\. We"t>1Ju"t:s~
land ,en. Br a zilië . OOk w~denaçhter

de schermen de CDA~laçlIerledeii «Id~
zware 'druk gezElt .QIll hu n verret op
te geven. '
De. laatste ·week vliegen de ~eruchten
'ons weer Olll de oren. Zeker la dat
het ltllhinet de UC wi:L uJ..t;brei4en. De
.ui t s p r a ak van 'de Kamer ~~t: bet
kabinet. aan Z 'I) , laar#. !Sn bet WQl)ts- :
te deel van het CDA saat dat pikken. .
MAAR WIJ PIKKEN nAT NtRTl

Wij ,hebben niet ~oor niets met 40.000
mensen, in Allllèlo Il'edellll)nstx-eerd.
Wij hebben niet VOO!' niets op 29
april over heel Nedlldand laten sten
dat grote dEllen van de bevoU!1.ng
tegen de ec zijn. De l'ege-rill9 kan
een uitspraak va n de ,Kamer tegen uit
breiding negeren, maar naar ons
luistert ze helemaal niet. EN DAT
PIlKEN WE HELEMAAL NIET: .

Zaterdag 24 juni gaan we dellll)n
streren in Den Haag. Maar we 9aaJI.
niet naar het Binnenhof . \fe gaan
naar het hoofdk~artier van ORSNCO.
na een tocht· langs de ambassades
Vlln de betrokken landen. Dit 0llI
à~delijk te IJláken waar !n W'erkè
l i j kh e i d · de besluitenwox4en ge~
nomen ', urenee . is voor .on.".hèt
'symbOOl van de macht VAn de a~

tndustcie en het tllÛtse at:OO!Il'""
lmperia11sme, .

Niet·.n.en woede
wa demonstreren niet i n machte~

U woede. Hl!! IJIOlltèn deruonstreren
om t.e la.ten 21en dat !:Jet kabinets
besluit ~t ons niet 'het einde
van hét verbaal is. let verzet.
tè2en de UC zal dotlrltaan~ Qëik na.n j~tll . En a_t aUeen t.egen de
tIC. Wij ziJnen ons blij.Ven verzel:
ten tegen alle atool1lplannen .Wij'
lat.en niet Over ons heen lopèn.

DMRQM ROEPEN Q J:BDJ:UENQ~ 0!4
ZATERDAG' 24 JUNI MBT 2OVEJU, MOQI!t
LIJK .MENSeN NAAR DW HAAG TE KOMEN

Ilnd.utdelijk is op dit Jl1:lllient. wan
neer de regering haal!' béslissing
openl;l.aar 'n l, lI\8ken . Eveneens 'i s
niet 'd ui d e lij k W«Jlneer precies
het .debat ' i n de '1(tlIJler z.alplaats
v:l.llden • .
Helaas kunnen we stellen dat we
ê~n 'dlll9' w~l zeker weten: Dat d",
.r * r .1.n9 haar wens 0IIl de ue ui t
te ~den kOSte wat kost wil
èIOOtzettEm. Onc1er drUk van Uren<:o .

DAl\.ROM IS HE'!' VAR JmT GROOTSTE
anANG 'rE GAAN ' DEMONSTREREN Br.f
tJRBNCO~

(de voor ·de ~1Î'fsli~i'iëpá .~ :-]
. I
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,AKTIESUGGESTIES voor PLAATSELIJKE MOBILISATIE
De katte voor.bere.idingstijd voor
de demonstratie inden Haag- maakt
bet onmogelijk vanuit het ~ande

lijk akt.iesekretariaa.t te z.or9'en
voo~plaatselijke mobilisatie~

H$t iH~~retariaat heef't'op zich
gsnomen· te .zorgen voor de publi....
cite,Ib ln 'de landelijke media:
da.g'b.laden,. opiniebladen,., radio
en 't..v. Voor de praktische orga
B!Sa~ie van de demonstratie zul
len we ook zorgen samen met de
.haagse Stroomgroep •
~oor de plaatselijke mobilisatie,
~ijn naast de suggesties die vo
;tige week in.. de oproep gedaan
zijn de volgende zaken van belang.
... Vrijdagavond 16 juni maken we.
de demonstratie naar buiten toe
bekend. Dat betekent dat vanaf:
2aterdag 17 juni gemobiliseerd
lca!~ T4ox-den. Rr ""'orden ce"ntraal
geen pamflet.ten of affiches ge
maakt. Met veel van de en~rgie

~omitees en stroomgroepen is al
a.fgesproken dat ze dal: zelf doen.
... \ie raden jll11ie aan met weinig
woorden, op groot formaat de men
sen naar Den Haag op te roepen.
Geef 4uidelijk onze boosheid aan,
maar benadruk vooral ook dat onze
str.ijd doorgaat en dat de demon
stratie in Den Haaq een onderdeeL
is van het voortgaande verzet te
gen de O.C.
Neem zo ,mogelijk in het pamflet
op hoe het Malieveld te bereiken
1$; het ligt tegenover het Cen
traal station en is vanaf Holland
Spoor t:e bereiken met tram 12.
.... De plaatselijke pers moet zo
veel mogelijk .ingeschakeld worden.
Een stuK/geschreven door een be
vriende jöurnalist is natuurlijk
het heste.Ontbreken deze kontak
ten, dan staat een ingezonden
brief naar de kranten nog open.
Kapitaalkrachtige groepen kunnen
èV. op vrijdag 23 juni een adver
tentie plaatsen.
- Oe te mobiliseren mensen moeten
in de eerste plaats gezocht wor
den onder de deelnemers aan de
l\lruf;i:.lo demonst.,ratie op 4 maart..

Zijn van die. mensen nog adressen
of tel.nummers bekend dan i8 het:
belangrijk hen met een rondzend~

brief of telefonade te bereiken.
-,Denk bij de verspreiding van
pamfletten of rondzendbrieven ook
aan de volgende mogelijkheden:

-Oe leden van politieke partij
en, Vereniging Milieudefénsie,
Nivon, ENWB en·dergeli,ken ..

-Bezoekers van manifestaties,
demonstraties en soortgelijke
evenementen.

-Bevriende boekhandels, cafégs,
societeiten, filmclubs, etc.

Nog enige opmerkinge~ over het
vervoer van en naar Oen Ha&g •
Als jullié e~n busCsen) kunnen
organ~séren en vol krijgen is dat
natuurlijk prachti9, maar voor
veel groepen zal het te kort dag'
zijn om dat nog voor elkaar te
krijgen. In dat geval wer.kt het
enorm goed om in het pamflet een
v~ste trein op te geven wàarmee
iedereen naar Den Ha.ag zal gaan •
Meermanskaarten zijn voor veraf
gelegen plaatsen goedkoper dan
aparte retours. Per meermanskaa~t

Ls er ~én N.S. identit.eit.sbe•.djs
nodig.
De plaatsen rond Den Haag kunnen
ook denken aan een georganiseerde
fietstocht.

TENSLOTTE:
Hou kontakt met het sekretariaat
in Amsterdam: tel. 020-221366
over o.a.
- verwacht aantal deelnemers
- wij~e van mob~liseren (ideeën

daarover)
-'wijze van vervoer (voor de NS

en zo)

vepvoZg van pag. 5

transport door hun gemeente wel
mag. En een stroomgroeper uit
Velsen is een proces begonnen tegen
het transport door zijn straat.
Tot slot 9aan leden van Provinciale
Staten zich met de regelmatig
terukomende dumping bezighouden.



gekonkel achter ROOkliOROIJNl:N

Op 16 mèl zijn degrondwerkzaamhe
àen voo~ de· uitbreiding van de
ultracentrifuge in Almelo begonnen.
Wie er nu gaat kijken kan de bull
dozers aan het werk zien.
Heeft d~ direktie van ueN zoveel
vertrouwen in de voor haar 9~ede

uitkomst van het mistige besluit
vormingsprOces? Weet zij meer dan
2e Ramer en pers tezamen? Of is het
bluf?·
Het is in elk geval weer een vol
dongen feitje in de eindeloze reeks.
:e;en-reeks, waarbij uiteindelijk de
nederlandse volksvertegenwoor~igin9

~et lege handen zal blijken ·te
staan. ._
I"1et een ··"ergrootglas ·heèft schrij
ver dezes de àfgelopen~aaridenbo
ven 3dagbladan, 5 weekbladen en de
produktie van 1 knipseldienst ge-
h :mgen en met de hand aan het oor
bij de radio gelegen om elk nieuw
tje op te pikken, elke ontwikkeling
cp de voet te volgen. Het ene rook
sardijn na het ande;re doemde op ..
De zaak werd steeds onduidelijker
en op dit m~ment valt er.geenenke
le voorspelling te doen.over de
uiteindèlijke ~1tkomst ... We weten
niet precies met wat \toor compromis
de regering gaat komen. We weten
niet op welke wijze dat in de 2e
Kamer gebracht gaat worden. We
weten niet, t.enslotte, of de K.amer
door de knieën zal 9aa~.

Een aantal zaken kunnen nog. eens op
-'.n rij-tje gezet worden.
De motie van Houwelingen, die begin
fèbr~ari door een grote meerderheid
a~Lgenomen ~erd, eiste dat er een
plutoniumopslagregimezou zijn
overeengekomen met Brazilië v56r
verrijkt uranium· geleverd kan wor
den. dus v6ór 1981. Met di~ motie.
werden uitbreiding van de ue en ex
·port naar Brazilië losgekoppeld.
Deze ontkoppeling werd spoedig
aaarria ongedaan gemaakt door West
?')uitsland ("Export naai: Brazilië 
~1ö_randeren, anders geen _financiële
bijdrageN) omdat het.hele projekt
zonder het Duits~Braziliaanse con
tract commerci.eel uiterstdub1eus
zou wozden, En dat het de Duitse
regering en industrie om het finan
ciële gewin gaat, wisten we al
langer. Nederlànd; natuurlijk, doet
àlleen maar aap Urenco mee om een
steentje bij te dragen aan ~e non
proliferatie, zo kunnen we onze

regering (spartijen) keer op }teer
horen zeggen.
Terwijl de buitenlandse druk toe
neemt en de ene dead-line na dean
dare verloopt, proberen Vap der
Klaauw eh Van Agt het onhaalbare
·te bereiken. West-Duitsland; met
name, geeft geendui~reed toe en
weigert zelfs onze bewindslieden
als sèrieuzegesprekspartners te
beschouwen. De Brazilianen laten
weten dat Zij een contract met
Urenco gesloten hebben en niet met
de nederl~~dse regering, waarmee
zij dan ook niet zullen praten.

Er zou nu dan sprake zijn van een
"compromis 'I dat inhoudt dat de ex
tra_veiligheidsgaranties er voor
1983, twee jaar voor de opwerking,

I moeten zijn. De regering gokt daar
r bij op een universeel systeem van

I
. garanties dat tegen die tijd gereed

kan zijn. Het compromis zal hem wel
zitten in het feit dat 1983 het

l rekenkundig gemiddelde is van 1981
1,,· 'het jaar van lever1ng)en 1985 (het
I jaar van op~erking). Het is blijk
, baar nog steeds niet duidelijk dat
1 er geen $prake kan zijn van serieu-

ze onderhandelingen ·met een onbe
tr~uwbare partner als het Brazili
aanse militaire regime, als het.
uranium zich reeds in Brazilië be
vindt elldeopwerkingsfabriek Ln .
aanbouw is.
Wat van dit compromis ook waar is,
in elk geval betekent dat, dat de
motie van Houwelingen niet uitge
voerd wordt. Of de regering het
laatste woord aan de-Kamer laat. of
dat zij zal :meedelen dat de motie
alsnog naast zich neerlegt, zal af
hangen van de indiener van die mo
tie en zijn medestanders in het '
CDA. De druk op de "loyalisten"' is
uiteraard enorm. Er was op e~n ge
geven moment zelfs sprake vaneen
spreekverbod voor Van Houwelingen.
Hoe sterk staat Van Houwelingen in
de achcenenz Zal hij eventueel voor
een uiterst belangrijke zaak at.s
deze zijn politieke carriëreop het.
spel zetten? Zullen hij en ~ijn

medestanders onder de druk beZWij
ken?
De "demokratie" is gehuld in rook
gordijnen. Voorlopig lijkt het erop
dat de aitbreiding- alleen tegenge
houden kan worden dmv. buiten
parlementaire .aktie •.KOM 24 JUNI
NAAR HET ~ALIEVELDIN DEN HAAG
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Een korte terugblik
op ~9 april
In ~èn groot aantal plaatsen ls
op 29· april de b~volkln9 er weer
op gewezen dat het verzet tegen
de ue doorgaat.en, vooraIls
werr duidelijk gemaakt waar het
werkelijk om gaat, hetgeen deor
allerlei mi.stige verhalen ovez
de interprètaties van -één ~ngels

woord, overleg in de wandelgangen
enz waar niets. over wordt mede
gedeeld, verdoezeld wordt.
Dat .Ls belangrijk onldat de ue z'aak
juist ni.et ûnduidèl;l.:jk is, in te
gendeel: he'l: is maar al te duide
lijk wat er aan de hand .is, wat
de belangen zijn.' Wij moèten .
dat naar voren brengen, want dat
het niet in het belang van de
ovezhe.td is om mensen te ver~el
len waar het nou echt om gaat,
dat. is inmiddels voldoende bewe
zen.
Vanwege hàast en gebrek aan
plaats is het hier ntet mogelijk
in te gaan op de ervaringen van'
alle groepen• .vle volstaan dus'
met een paar konklusies:
1. Vanversehillende zijden werd
geklaagd over weinig belangstel- .
1ing van de pers. Dit hádden we
êigenlijk kunnen voorzien, omdat
de p~rs voornamelijk reageert op
nieuwe feiten en een feit is
gewoon dat~ die niet hadden, de
a.ktie moest haar eigen p'ijbliciteit
maken ,
2~ Voor veel groepen was de kpr-
te voorbereidingstijd, zeker na al
het werk voor 4, maart, een bèzwaar.
We kunnen wel zegqen dat dit vast
niet de laatste keer zal zijn dat
~~e op korte termijn" iets moeten
organiseren; .dit is dus een belang
rijk punt pro in de groepen zelf
over te pratèn.
3.'Hoewel sommige komitees teleur
gesteld waren ver het feit· dat .
er in hun plaats sonis minder men
sen op de been kwamen. dan met de .
demonstratiè, waren de meeste te- I
vreden ..
4. Er zijn misschien nadelen aan
een gedeeentt'aliseerde aktie,maar
ook vele voordelen, op' die manier
kunnen de plannen het best op de
plaatselijke omstandigheden ge
richt worden.

~JOp OREN<?O, in A1me1.o.~..9aE~nh"~.E!t

.Op 24 JUNI DEMONSTREREN WIJ INDEN
HAAG. 'l'EGELIJKERTLJD VINDT ER IN
ENGELAND OOK EEN GROTE DEMONSTRAT~E

TEGEN URENCO PLAATS.
Ook. in Engeland staat een Ultra
Centrifuge van Urenco. Ook die
dreigt uitgebreid te worden. Dit is
lange tijd vrij onbemerkt geweest.
Oorz.aak is waarschijnlijk dat
Capenhurst, de engelse oe, tot
voor kort een geheime, militaire
installatie was (voor de atoombom)
en de engelse anti-kernenergiebewe
ging zijn handen vol heeft aan de
dreigendeuitbreiding·van, de op
werkingsfabriek in Windscale.
Mede dankzij de demonstratie in
Almelo, 4 maart jl.groeit het ver
zet tegen de Ue in Capenhurst. Op
24 juni wordt een grote demonstratie
bij het bouwterrein gehouden, en
bovendien nog twee kleiner bij het
Orenco hoofdkwartier Ln EIlgeland en
bij de Duitse ambassade.
Door gelijktijdige akties i,nNeder-.
land en Engeland k.r! j gt het verzet
tegen kernenergie het zo nodige
internationale karakter. zo nodig
om de internationale atoomlobby te
bestrijden.

•. ',.-. ~ ··_·_PF__ ~..~ , " _.., ,.•..•.- ._ ~ _._ _ ~'".4f!'

KOLOFON

Dit is (voo~topig?) he~ taatst.·
numme~ van het Atmeto Bulletin.
E~8ijnin h.t~EKdi8kus8ie6
·over het eventueeZ8ta~te"·dan
'een LEK BuZtetin. Op dit ·mo
ment stuit dit.eohter no~ op
finanoiiH.e en' mankx-aoh» pro
bZem'6i'1.
We hebbèn de indruk dat het AZme~ó

Bulletin dOQr e~n grote aktuaZi
teit (een gevoZg ~an korte pro-'
duktieti.jdJ een nuttig aktiemid
det. is ge~ee8t.

~lj een voZgende g~ote aktie zat
het LJK ziok dus stept maken voor
het op~i~uw uitbp~ngen Van een
derge 'Lijk .buZz.et·tn~. . . .
VoorZopig vepwijzen ~ij, elders'
in dit numm~p, naar de pubtika~

ties van ve~8~hilZende LEK orga
nisaties.
Aan dit nummer ~e~kten mee:
Marijke Overbeek, OdiZia Boete,
Boude'IJitinTuzain,John Bont,etea ,'
Pister Lammel'S. •. '. . .



DINXPERLO: een groot sukses

Ruim 500 mensen waren op 10 juni
voor het gemeentehuis in Dinxperlo
aanwezig bij een manifestatie
tegen Kalkar. Het weer was niet
best, de wind bolde de spandoeken
van de mensen die uit vele plaat
sen uit Nederland en Duitsland,
maar vooral uit Gelderland naar
Dinxperlo kwamen om de plaatse
lijke bêvolking te steunen bij
hun eisen aan de gemeente. De
ballonnen die de kinde:t;en van hun
ouders hadden gekregen hadden geen
enkele moeite om met een adres
kaartje het luchtruim richting
DU1.tsland te kiezen.
Het Energie Komite Oost-Gelderland
kon de burgemeester 1700 hand
tekeningen aanbieden van mensen
uit het dorp. Zij eisen dat de
gemeente zich aktief in gaat zet
ten tegen de bouw van de snelle
kweekreaktor in Kalkar en de
tussenopslagplaats in Ahaus, even
eens lp Duitsland. Dinxperlo ligt
nan~llJk maar 15 km van Kalkar en

ong. 35 km van ~~aus. Ook moet de
gemeente zich inzetten voor een
buro dat eindelijk eens objektief
gaat ·voorlichten over kernenergie
in Gelderland.
50 Dinxperloërs hebben zich twee
weken lang ingezet om dit aantal
ondertekenaars, ongeveer de helft
van de bevolking, op te zoeken~ Het
EKOG had zich er speciaal voor in
gezet mensen uit het eigen dorp
te vragen om dlt werk te doen. Het
is een dorp waar ~n geen mensen
leven een demonstratie is geweest
en dat betekent dat in de eerste
plaats het ove~~innen van teken-
en aktieangst vereist is. In het
dorp bekende mensen doen dat een
stuk makkelijker. Ook het programma
van de manifestatie en de propagan
da van te voren was daarop afge
stemd. Er werd gewerkt met een
aktiemodel dat ook in andere dorpen
en steden bruikbaar is. Het is te
krijgen bij: Louw vd. Bos, Welink
weg 48a, Dinxperlo, 08355-1045.

Wel Vlaggetjesdag, Geen Haring

Van 4 tot 2 juni lag er in I~muiden

het schip de "Mariki Smits tt om
radioaktief afval in te slaan. Dit
(licht) afval uit Nederland, België,
Zwitserland en Engeland wordt in de
Atlantische Oceaan gedumpt •. Reden
voor stroomgroepen en een VMDkern
groep uit de omgeving om een aktie
te starten tegen deze dumping.
Op 4 juni demonstreerden ruim 300
mensen Joor de straten van IJmuiden
tegen de dumping en kernenergie in
het algemeen. De bevolking bleek
nauwelijks te weten wat er in öe
haven aan de hand was en vele re
akties wezen op een stijgende ver
ontrusting. Bij de haven aangekomen
werden enkele vaten zogenaamd met .
radioaktief afval"gedumpt" {maar 1,'

later er natuurlijk weer uitgevist}. 'I,
Sprekers maakten aldaar de gevaren .
van dumping en kernenergie nog eens IÎ

duidelijk.
Minstens 400 politiemannen waren
weer eens voor niets opgetrommeld. I
Maar daar bleef het niet bij. I
Dinsdag en woensdag postten mensen I
bij de overslag (dat overigens door I
mensen van Hoogovens gedaan werd:). I
Schippers die in de buurt lagen

werden door hen op de hoogte ge
bracht. Eén van hen werd zo kwaad
dat hij een groot spandoek tegen
de· dumping ap zijn boot maakte.
OOk yolgden de aktiegroepen de
autos van de EeN in Petten (waar het
afval opge~tlagen lag) naar IJIn\.üden.
De aueos waren ui ts luitend hel::ker~

baa:c aan een miniem kaartj,e aan de
bumper en een stickertje. Verder
geen enkele beveiliging!
Op 7 juni werd door de aktiegroepen
de sluisdeuren bezet. De politie
was zeer snel met de dreiging tot
geweld; "Er is al genoeg gediskus
sieerd"" 50 mensen bleven er·echter
op zitten en werden met de sluis
deuren opengedraaid. Het schip
voer ';'1eg.
Maar ook daar bleef het niet bij.
De ondernemingsraad. van Hoogovens
gaat onderzoeken of arbeiders van
dit bedrijf geen gevaar lopen'bij
di t werk (er bleken maar lief.st
206 vaten lek, die snel maar ook
~onder eskorte teruggebracht werden
naar Petten) • De gemeente Velsén .
en ~lkmaar~aan onderzoeken of dat



TIJDSCHRIFTEN

I~ de afgelopen nummers 'werd
natuurlijk zeer veel aendacbz
besteed aánAlmelo. In hét
februarin\.1Il\inerverder een ar-
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Bpe:rsie.çat;. Z,i.1n....$,Ü' uft.:gave van
deStroom~J;gepptpÉ.,M!.ii,energ:ie,
ve,:r:schijnt tot nu toe' '1, x per .2
maanden, 1-1ogelijkhcden. om het
vaker t.e :).aten' vers.6hi]nen word.en
mornen·teel bekeken. Het bèvat in
formatie over komende aktiviteiten
enevaluatles·. Veel aandàcht voor
·p'l~atselij.ke mogelijkheden ,en, ook
ruimte voor strategiediskussies.
Verder I.s er een' $'crie aèhter
gtonàartikele.n gestart: in nr .2
1978 stonden twee'artikelen over
êt;:~:~-,éên·ove·r wat straling, ,
is. en wat het met onze gezondheid
te maken heeft.en·f1ên over de ge-

, varen van: Voedselbestraling , het~

, geen' gebrp.i,kt· dre.i,gt 1;e gaan wor
den als konsèrvel.·ingslniddel: In
de volgende n1:.lnuners komen artike··
len over: de splijtstofcyclus;
is ,tegen l:.errorisxne te wapene!l?;
levert kernenergie goedkope' ener- ,
gie?: belàngen achter kernenergie.
In de komenden~~ers ook aandacht
voor de Belgische plannên tot
herop~ningenuitbieidin9.van de
op·~erk:lngsfabriek in M6LAndere
.buitenlandse~ride.1~erpenzijn:
·Kalkar, Ahaus' en GrÓnau.
We'schrijyen ook geregeld over
alternátieven :en maatschappelij-
ke aspektén." ,
De eerste twee nummers van' di't ja'
jaar. zijn uitvex:'kocht: maar over
drukkèn van de artikelén over
st:ca).i.ng worden met nr 3 meege'"
$i::uurd.
3t.():rt minim.aal f5.- op ,giro
294\';163 SSK Amsterà.3.m.
-Bij m:Lnima,le afname van 10 ex
fL- per stuk" vE::rkoopsprijs f1.50'
te bestellen bij SSK Oude Gracht ~

'42 Utrecht 030-3143.14. I

I
I
I

I

tikel over het Australisch
'verzet'teC;1en uraniumwinning.
in, ije't maart· numm~r een artikel
over kèrnenergie en de reche-.
staat,. en een artikel over 'de
kernenergieplannen in België.
1n hetaprilnummer een arttkel
over energie en Werkgeleg-ènheid
en een eerste,diskussieronden
over het enérgiescenario van
The~Potma•• In het. meinumroer
'de kosten van k~rnenergie',.

t energie en ,,,,erkg~legenheid'

én a.andaoht voor het verzet in
Baskenland.
Inde rubriek Hoogspanning
steedsaktuele ontwikkelingen
op energiegebied uit binnen en
buitenland, waar onder ook tn
formatie over nieuwe publika't1es.
Ook heeft in de afgelöp~nnummers
~en aàntal'analyses gestaan van
Carter's, energiepolitiek.
Verdèr: inforlnatie over akt:ies
en boekbesprekingen.
Een abonnement op'MD, tevens

,lidmaatschap, kost tI2.S0' per
half jaar. Giro 102000 o.v.v.
nieuw lid..

WISE

Het 'pas opgerichte World,information
S~rvice on Energy geeft ook een
bulletin,uit dat -1 x per twee
maanden verschijnt .. 'Het bevat
informatie op energiegebied van
over de hele' wereld. Verkrijgbaar
'in Engels,'Du,its of Frans. Een
abonnemént kost f 15.- per jaar,
te 'sturen aan WISE, 2e Wetering'
plantsoen nr 9, ;Amsterdam.

?ubl~katies, van e.nergie.kpmi~e~s

het Gooi: GEKkenkrant035··14533
N.O. Polder: Balam 05270":' 7611
Haarlem: Radio aktIef (verschijnt

onregelmatig) 023- 336962
Eindhoven; Radioaktief{ veracht j nt

,onre9~lmati9) 040-415528
,Zuid Nederland: Zuid Nederlandse

Energiekrant, (verschijnt on
regelmatig, "Nieuwlandstr 39
Tilburg .

Nijmegen:Onderst.room,verschijnt
,maand~lijks U80-234 783


