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.Giro 5230463 t.n.v. KWA, Furmerusstraat 470, 8602 ~· Sneek, 
tel •. 05150-16971, ~oor uw brO;Odnodige regelmatige bi.,dragen. 
Bepaal .ook zelf de prijs die u wilt oveimaken voor deze Nieuws
brief. Dé kostprijs ' ie onAeveer f 9,- per: kwartaa,l. 

1. De proceskosten 
Voor zover nu bekend zullen 

de kosten· van het· procee van de 
familie Kuiper, te Marssum, te

gen de Provincie Friesland, inzake ge
wetensbezwaren tegen atoomstroom en 
kernenergie, als zij zouden verliezen, 
or~eveer f 8000,- bedragen. 

Als zij vervolgens hun zaak voorleg
gen aan de Kroon. en en de familie Kui
per overhoopt weer zou verliezen, 
zullen de totale kosten oplopen tot on
geveer f 12.000,-

Een te gropt risico voor één gezin. 
Alle atoomstroomweigeraars hebben be
lang bij het proces van de f.:unilie 
Kuiper. De rechter .beslist .'tamelijk of 
het geld van de geblokkeerde · rekening 
bij gedeputeerde etaten (voor de Fri
gasklanten bij burge~eester en wethou
ders van Leeuwarden) uiteindelijk naar 
de Gemeenschappelijke Kernenerg-iecen
trale Nederland (GKN) ·gaat of besteed 
zal worden aan de ontwikkeling en op
wekkins van al ternatt·e"e- energie. He·t 
ie ONS proces J 

Een aental atoomstroömw~igeraare 
stelden zich al garant voor in totaal 
f 4000,- Als iedereen doet naar wat hij 
of zij kan, kunnen de overige f 8000,
geen probleem zijn. Een garantstelli'J\3 
van f 10,- is net zo welkom als een ga-

rantetelli~g van f 500,- of 
f 1000,-

VO;Or alle duidelijkheid: 
bij deze garantetelling gaat 
het om· een toezegging 4ie u pas betaalt 
als de rechter de .familie Kuiper ver
oordeelt tot de proceskosten. Eerder 
betaalt u Uw toezegging niet. 

Eind 19S3 of begin 1984 verwachten 
we de uitspraak van het Hof te Leeuwar
den. De eventu~le uitspraak van de Kroon 
kömt dan op z'n vroegst in de tweede 
helft van 1984, waarschijnlijker pas in 
1985. 

Uw ingevulde en getekende verklaring 
van deelname in het .proces etuurt ,u 
naar de KWA, Furmerusstraat 470, 8602 
CD Sneek. 

2. Een nieuwe zomer, een nieuw geluld! 
u hebt het al gemerkt. Met de vorige 

Nieuwebrief zijn we . e'en nieuwe weg inge
slá~en. Meer i·nformatie die je in de 
Friese kranten niet ziet staan. Regel
matig Komen we berichten tegen die aan
tonen dat de atoomlobby bepaald niet 
stilzit. Maar als je van zulke berich
ten verstoken blijft, dan denlt je: waar 
maken die jongen, en melajes van de 
K\oTA zich druk om? Het loopt toch niet 
zo1 n vaart? 

We zouden nog wel een stapje verder 

----.------------------------------------.:---------------------------·--------·----------------
KoÖrdi.naUegroep Weiger Atoomstroom, 
Furmerusstraat 470, 8602 CD s~eek. 
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willen gaan, namelijk plaatjes tussen 
de tekst en drukken inplaats van sten
cillen. Zo ver zijn we echter nog niet. 
Dat kost nog teveel. Beter ge.zegd: 
daar krijgen we nog te weinig geld 
voor binnen. Van de bijna 500 adressen 
waar de Nieuwsbrief nu naar toe gaat, 
ia zo ongeveer de helft trouwe betaler. 
En dat maakt dat bruintje het nog niet 
trekken kan. 

l• Accept-giro kaarten 
Om de KWA een wat ste~iger financiele 
basis te geven, hebben we accept-giro• 
kaarten laten maken. In de komende tijd 
willen we die sturen aan de mensen 
waarvan we het laatste half jaar niets 
merkten. 

Daarmee raken we dan aan een teer 
punt. E~ zijn heel wat mensen die best 
achter de KWA staan maar zodanig slacht
offer zijn van deze barre tijd dat ze 
krap bij kas zitten. En niet zo maar 
even een bedrag tussen de f 10,- en 
f 100,- kunnen ove~aken. Tegen deze 
mensen willen we zeggen: maak je a.u.b. 
niet kwaad op ons; maak f 1,- over; 
als je ons iets •thrijven wilt doe dat 
dan op de achterkant van de girokaart. 
Dan weten we in ieder geval dat je de 
Nieuwsbrief wilt blijven ontvansen. We 
sturen hem graag. Het is ons best wat 
waard om informatie te kunnen blijven 
verspreiden. Horen we echter helemaal 
niets dan ••••••••••••••••~••••••••••• 
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4. Noord-Holland 
In de vorige Nieuwsbrief schreven we 

al dat onze vrienden in Noord-Holland 
bij de rechter in Haarlem geen voet aan 
de grond kregen. De rechter vond: niets 
te maken met atoomstroom of kernenergie, 
alleen de leveringsvoorwaarden zijn be
langrijk. De vier afgaalotenen werden 
veroordeeld tot de proceskosten: f 1200,
Voor wie daarin wil bijdragen: giro 
3086242 t.n.v. Energiekomité Alkmaar, 
te Alkmaar, onder vermelding: Bijdrage 
Kort Geding. 

De advocaat van de PEN, de Noord
Hollandse zuster van ons PEB, liet zich 
tijdens het proces ontvallen in ieder 
geval geen geblokkeerde rekeningen te 
willen zoals in Friesland. De admini
stratie schijnt daar dol van te worden. 
Duizend mensen storten op die rekeningen 
(wij schatten dat het er tussen de 1500 
en 2000 zijn), de ene maand wel, dan 
weer eens een maand niet, er komen men
sen bij er er vallen mensen af. Een 
11moeilijk-betaal•manier11 waar ze in ie
der geval van willen voorkomen dat die 
in andere provincies mogelijk wordt. 

Liever zien wij de geblokkeerde reke
ningen in Friesland niet gebruikt als 
een moeilijke manier van betalen. De ad
vocaat van de provincie zal dat in het 
proces van Henk en Akky uitleggen als: 
zie je wel, de mensen hebben niets tegen 
atoomstroom, kernenergie en milieu-ver
ontreiniging door radio-actief afval, 
uraniumverrijking voor kerncentrales en 
kernwapens, plutoniumopwerking uit af
val van kerncentrales en plutonium pro-



ductie voor 1-.ernwapens. 
l.Je hebben ontdekt dat het blijkbaar 

geen kleinigheid is om verantwoorde
lijk te zijn voor je betalingen. Je 
vergeet het snel om.op de geblokkeet"de 
rekening voor atoomstroomweigeraars te 
storten. En het.uitschrijven van 2 gi• 
rokaarten, inplaats van het alleen 
maar zetten v~n.een handtekening op 
een girokaart van het PEB of het Fri
gas, is lastiger. En automatiseh beta
len is iets dat veel m~n•en ~cht niet 
willèa. i1d.ss-en! 

Waar blijven die duizenden Vredes
mensen en Milieumensen in Friesland? 
Of }(rijgt de overheid toch gelijk? Zo 
in de trant van: help de mP.na n pro
testeren en ze houden van zelf op. 
Dat heet "inpakken". Hoeveel atoom
stroomweigeraars, Vredesmensen en "i
lieumensen zijn er al ingepakt? 

'.i. Rauwerderhem 
Gefeliciteerd mensent Op 5 juli 

werd Rauwerderhem de tweede Friese ge
meente die atoomstroom weigert. Zoals 
bekend is de eerste gemeente Idaarde
radeel. 

De gemeenteraad van Rauwerderhem 
besloot tot deze stap met de 6 stemmen 
en de P~A en de F~ vóór en de 5 

stemmén van het CDA en de VVD tegen. 
Toch ei~enlijk erg jammer dat de 
scheidslijnen voor verstandig en zelf
standig denken 20 door partijen be
paald worden. 

!_!!mus tus 1945 
00.00 uur. De vliegtuigcommandant 

Pau~bbitS inst~ueert, op het eiland 
Tinlan van de Marianen, Je 26 beman
ning$leden van de Enola Gay, de Great 
Artiste en de Number 91. De woorden 
"atoom" of "nuclear" worden niet ge
bruikt. 
De Enola Gay heeft de bom.aan boord, 
met een vernietigingakracht die gelijk 
staat met 20.000 ton trotyl (TNT). De 
Great Artiste en de Number 91 zijn 
uitgerust voor observatie-doeleinden. 
De drie \•liegtuigen zijn van het type 
B-29. 

00.15 uur. De veldprediker Wiltlam 
Downey gaat-voor in geb~d. 

01.37. Drie verkenningsvliegtuigen 
v~rtrekken, naar Hiroshima, Kokura en 
Nagasflki. 

02.t•5· Start van de Enola Gay, met 
aan boord Tibb!ts, Farsona, Van Kirk, 
.Ferebee, Lewie, Beser, J.eppson,,. Caron, 
Shumard, Stiborik en Nelson. 
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02.47. Start van de Great Artiste. 
ö2.49. Start van de Number 91. 
02 .• 55. Positie: noordpunt van Sai

pan, snelheid 341 km/h, ware koers 336, 
hoogte 1570 meter, temperatuur 22 'C, 
afstand tot Iwo Jima 995 km, tijd van 
aankomst 05.52 (Japanse tijd 04.52). 

03.00. Scherp stellen van de bom. 
03.20. Scherp stellen gereed tot op 

laa~~veiligheid na. 
04.55. Boven Iwo Jima voegen de 

Great Artiste en de Number 91 zich bij 
de Enola Gay en stijgen tot 3000 meter. 

OS.OS •. De toestellen zetten koers 
naar Shikokoe, het grote eiland voor 
de zuidwestkust van Japan-

06.30.De bom wordt tot 11 1even11 ge
bracht donr èe laatste veiligheid te 
verwijderen. 

06.40. De Enola Gay stijgt tot bom
hardeerhoogte, 1000 meter. 

07.09. Luéhtalarm Hiroshima. Het 
verkenningsvliegtuig bereikt het begin
punt van de aanvalsroute die de Enola 
Gay later zal vliegen. Recht boven Hi
roshima bevindt zich in het dichte wol• 
kendek een groot gat van 15 km doorsnee. 
Ook boven Kokura en Nagasaki blijken 
de weersomstandigheden gunstig. 

07.25. De Enola Gay ontvangt het 
Weerberieht. Ttbbits besluit tot Htro
shlma. 

07.31. Einde luchtalarm Hiroshima. 
03.12. De Enola Gay is op het begin·· 

punt van de aanvalsroute, op 9467 meter 
hoogte, $et 320 km per uur. 

08.13. Het radiostation van Hiroshi· 
ma me!dt drie vijandelijke vliegtuigen, 
koersend west van Saijo, 30 km van Hi
roshima. Groot alarm. 

08.1S.lï. Bomluiken van de Enola 
Gay open. De bom valt. 

08.16.00. De bom explodeert, 270 me
ter naast het bombardeerpunt de Aioi• 
brug, recht boven de Shlmakliniek. 

08.16~01. Een speldeprik purperàch
tig rood licht breidt zich uit tot een 
laaiende vuurbal van hortderden meters 
omvang. In het centrum is de tempera
tuur 25~000.000 •c. 
De mensen in de Shtmakliniék zijn ve~
dampt. 
80.000 van de 320.900 zijn op slag ge
dood. 
180 van de 200 artsen zijn dood of ge
wond. 
52 van de 55 ziekenhuizen en eerste 
hulpposten zijn verwoest. 
62.000 van de 90.000 gebouwen zijn ver
woest. 



8 augustus 1945. Nagasaki vrijwel ge
heel verwoest door de tweede atoombom. 
14 augustus 1945. Japan capituleert. 

Toen waren we uitzinnig van vreug
de. En nu 1 

De bom die gebruikt werd voor Hiro
shima was een uraniumbom. Nagasaki 
werd gebombardeerd met een plutonium
bom. Plutonium is een kunstmatig me
taal dat verkregen wordt door het op
werken van splijtafval uit kernreac
torel\. 

7. Uranium 
- Uraan of uranium is een zilverwit, 
zacht metaal, met een smeltpunt van 
1132 gradèn Celcius en een kookpunt 
van 3818 graden Celcius. De relatieve 
dichtheid, het soortelijk gewicht zei 
men vroeger, varieert tussen de 18,1 
en 19,2, afhankelijk van de toestand 
waarin het verkeert. Het is dus een 
erg zwaar metaal. Ter vergelijking: 
een kubieke decimeter lood (1 liter) 
weegt 11,3 kg; een kubieke decimeter 
goud weegt 19,3 kg. 

Naar schatting bevat de aarde 
0,0004% uranium en dat is niet zo heel 
erg veel als we in aanmerking nemen 
hoe er nu mee omgegaan wordt. Als 
zuiver metaal wordt het niet gevonden. 
Het moet uit ertsen worden bereid. 

Het belangrijkste erts is pekblen
de dat wordt gevonden in Australië, 
Canada, Portugal, de USA, Zaire en 
Zuid-Afrika. Andere ertsen zijn urani• 
niet,, coffiniet, davidiet, branneriet. 
Er zijn meer dan 100 verschillende 
uranium-ertsen. De rijke uranium-mij
nen, waarvan het erts tot 4% uranium 
bevatte, zijn al uitgeput. Men moet 
het nu doen met ertsen die 0,4% of 
minder uranium bevatten. Dat is niet 
zo leuk. Want dat betekent heel erg 
veel gevaarlijk afval. In Amerika wist 
men daar wel raad mee. Men stortte het 
zandachtige afval langs rivieroevers. 
De wind nam heel wat afval mee. Later, 
toen het "zand" z.i.d\ steeds meer ophoop
te, gebruikte men het ook als vulling 
onder huizen, scholen, ziekenhuizen 
enz., bijvoorbeeld in de stad Grand 
Junction, in de staat Colorado. Het ra
don-gas dat nu nog steeds uit het erts~ 
afval ontsgapt, bedreigt de bewoners. 
Daarbij is de grondvervuiling zoals we 
die kennen in Nederland nog maar een 
peuleschilletje. 

Het werken in de uranium-mijnen, 
waarin zich vaak ook radium bevindt, 
is ook niet zo erg gezond. Een rapport 
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van de Amerikaanse Rekenkamer geeft 
aan dat bij ruim 4000 Amerikaanse wer
kers in de uranium-mijnen, duidelijk 
meer mensen dan normaal longkanker 
kregen. In hetzelfde rapport staat dat 
van 102 radium-mijnwerkers in Tsjecho
slowakije er 56 aan kanker stierven 
en dat van 119 gestorven Canadese ~ijn
werkers, die ook r,dioactief materiaal 
dolven, er 43 overleden aan kwaadaar
dige gezwellen. 

Uit het erts wordt met chemische 
middelen het uranium gehaald, de zoge
naamde "yellow cake", voor ongeveer 
85% zuiver. Per kg uranium levert dat 
nogeens ongeveer 100 liter vloeibaar 
afval op, radioactief en giftig. De ri
vieren en uiteindelijk de zee, zijn er 
goed voor. 

Door verdere zuivering van de yel
low cake verkrijgt men het zuivere na
tuurlijke uranium. 

Het natuurlijke uranium is een 
mengsel van drie "soorten" uranium
atomen. lnplaats van '.'soorten" zegt 

· men isotopen. De isotoop die het meeste 
voorkomt, voor 99,2%, beeft 238 kern
deeltjes. Men zegt 238 nucleonen. In 
de kernreactor geeft dit u-238, als 
het niet tot splijting wordt gebracht, 
het zeer giftige en radioa~Ueve plu
tonium. 

Voor O,Jt bevat het natuurlijke u
raniûm de voor huis-tuin-en-keuken re
actoren, zoals die van Dodewaard en 
Borssele, zeer belangrijke isotoop 
met 235 kerndeeltjes. u-235 is "makke
lijk" splijtbaar. Veel makkelijker, dan 
u-238. 

In het natuurlijke uranium zit ook 
nog voor 0.006% U-234. 

Naar het U-235 is tot nu toe de 
meeste vraag. Omdat het makkelijker 
splijt dan U-238. Maar de verhouding 
0,1% U-235 tegen 99,2% U-238 is voor 
de meeste kernreactoren nogal ongunstig. 
Daarom wordt het natuurlijke uranium · 
verrijkt tot 3% u-235. Daarvoor hebben 
we in ons land de N.V. Ultra Centrifu
ge Nederland, met haar bedrijfscomplex 
in Almelo. De UCN heeft tot taak het 
bouwen van ultra centifuges, om urani
um te verrijken. 

In principe bestaat zo'n centrifuge 
uit een sneldraaiende trommel waarin 
geen wasgoed gaat maar een gasvormige 
verbinding van uranium. Doordat U-238 
een heel klein ietsje zwaarder is dan 
U-235, vliegt het U-238 net een ietsje 
eerder tegen de wand van de centrifuge 



en door gaatjes naar buiten. In het 
midden van de centrifuge wordt het gas• 
vormige uranium afa-voerd dat een iets
je meèr U-235 bevat. net verrijkte gas 
gaat naar een volgende centrifuge, dan 
weer naar een volsende, nog een volgen
de, net zo lang dat er zo'n ~ U-235 
in zit. Dan ts het goed bruikbaar voor 
kerncentrales. 

Ais er lang genoeg wordt doorgegaan 
met centrifugeren, komt het U-235 bo
ven de 50'%. of meer. En ChJ.n is het goed 
bruikbaar voor atodmbommen. Het SlPRI, 
het Zweedse institUut voor vredesondêr
zoek, heeft de Amerikaanse hoogleraar 
Allan Krass van de universiteit in Mas
sachuoetts. en drie wetenschappelijke 
medewerkers van de Technische Hoge
school Twente: professor P.Boksma, ir 
$.Elzen en dr W .• Smit aan bet rekenen 
gezet. Hun resultaten versebenen in 
het boek "Uranium enriellnnt and nu• 
clear weapen prolifeX~atlon". Eèn van 
hun conclusies is dat do UCR 18 dagen 
nodig heeft om de kernlading voor een 
atoombom te maken met een kracht die 
tien keer zo sterk ie als de atoombom 
die op Hiroshima viel. 

De UON is aan het moderniseren. In 
de loop van dit Jaar komen er centrifu
ges in geb~ik die 15~ meer presteren. 
En dan, als de UCN splijtstof zou gaan 
maken voor atoombommen, zou bet nog 
maar 10 dagen duren. 

· Het verrijkte uranium wordt tot 
kleine tabletjes ge?erst en gesinterd. 
Zodoende ontstaat een keramisch pro
duct dat in metalen splijtstofstaven 
wordt opgesloten. Deze worden gebruikt 
in kernreactoren zoals die van Dode
waard en Borssele. 

8. Vasten voor het leven 
- Op Hiroshima-dag, 6 augustus, begon
nen negen mensen aan een onbeperkte 
hongeractie. Het ~à een poging om ~en 
halt toe te roepen aan 4e wapenrace en 
de daarmee samènbangende honger in de 
wereld. Zij zijn van plan zich net zo 
lang van voedsel te onthouden totdat 
een wezenlijke doorbraak is bereikt, 
die garandeert dàt er een o~eKeer 
komt in de be1tapeningswedloop. In San 
Franctaco zijn het Mitauyoshi Kohjima, 
Cbrles Gray, Dorothy Granada en Andre 
Laviere; in Parijs Jacky Cuyon, Michel 
Modet, Solande Fernex en Didier ~in• 
guy; in Bonn Johanna Jordan. 

De hongeractie ~~rdt inmiddels on
dersteund door een aantal bekende per-
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sonen, o.a. Robert Aldridge, Edith Bal
lantyne, Daniel Bertgan, Helen Caldi
cott, Daniel Ellsberg, Indira Gandhi, 
Petra Kelly, Coretta King, Leonard 
Peltier en Molly Rush. En natuurlijk 
zijn er vele groepen die de actie on
dersteunen. De Duitse politieke partij 
Die Grunen doet officieel mee. 

In Nederland probeert (Ie "Steun
groep Vasten voor het levew' zoveel mo
gelijk bekendheid aan de ac:.tie te geven. 
Zoals in andere landen, vindt ook in 
Nederland een ondersteunende vasten• 
actie plaats. Op de Dam in Amsterdam 
blijven mensen bijeen die zich uit so
lidariteit een of meer dagen onthouden 
van voedsel. Jos Mouthaan, Volkarak
straat 44 (I), 1078 XT Amsterdam, 
roept mensen op die willen meedoen. 
Jos is telefonisch te bereiken op 020-
641687. Bij geen gehoor 020-764831, 
op welk nummer Yvonne Erkus de tele-
foon opneemt. ' 
Jos en Y~~ne zeggen het volgende: 
Het is duidelijk dat de hongeractie 
ttvasten voor het leven" zoveel mogelijk 
steun nodig heeft. Hier volgen een 
aantal suggesties ter overweging. 
- Laat ons weten dat u solidair bent 
met de actlei b.v. in de vorm van hand
tekeningenlijsten, telegrammen en der
gelijke. 
- Groepen en/of individuen wordt ver
zocht zich te melden als eontactadres 
voor de actie. 
• Laat autoriteiten, familie, buren, 
vrienden en bekenden mondeling of 
schriftelijk weten wat er gebeurt. Zet 
groepen op om samen brieven te seh~ij
ven. Schrijf brieven naar lokale en 
landelijke kranten. Probeer radio en 
tv te bereiken. 
- Zet op andere manieren eigen lokale 
en regionale acties op. (Affiches voor 
plakacties zijn op het Amsterdamse se
cretariaat verkriJgbaar). 
- Organiseer in eigen omgeving stilte
kringen. Velen zullen voorts ondersteu
nende vasten-activiteiten houden, van 
een of meer dagen. Sommigen doen dat 
in het openbaar, enderen gewoon thuis. 
Denk hierbij speeiaal.aan 27 augustus, 
de twintigste verjaardag van de mars 
op Washington onder leiding van Martin 
Luther King. 
- Doe mee aan de~nstratles tegen a
toombewapening. Doe mee aan niet•gewel• 
dadige acties bij opslagplaatsen van 
kernwapens. 
- Vanwege de nadruk ve.n "Vasten voor 
het leven" op de honger zouden versobe-



ringsacties gehouden kunnen worden. 
Het geld dat b.v. door het vasten 
wordt uitgespaard, kan twee doelen 
dienen. Ten eerste: het mogelijk ma
ken van deze actie zelf. Ten tweede: 
een eventueel overschot wordt bestemd 
voor een speciaal vredes- en ontwik
kelingsfonds. 
- Als steun aan de hongeractie kunnen 
ook brieven worden geschreven aan de 
volgende regeringsleiders. 
* President Ronald Reagan, 

The White House, 
Washington DC 20500, 
USA. 

* Mrs Margaret Thatcher, 
10 Downing St., 
London SW 1, 
UK. 

* President Fraqcois Mitterand, 
Palaio de l'Elyeee, 
55-57 rue du Faubourg Saint Honore, 
75008 Par is, 
France. 

* Kr Yuri V. Andropov, 
Staray Ploabchad 4, 
Moskou, 
USSR. 

* Premier Zhao Ziyang, 
State Council, 
Peking, 
People's Republic of China. 

* Dra R.Lubbers, 
Minister van Algemene Zaken, 
Binnenhof 20, 
2500 EA Den Haag. 

* Dr J.de Ruiter, 
Minister van Defensie, 
Plein 4, 
2500 EC Den Haag. 

* Drs J.van der Broek, 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
Plein 23, 
2500 EB Den Haag. 

* Drs E.Schoo, 
Minieter van Ontwikkelingssamenwer• 
king, 
Plein 17, 
2500 EB Den Haag. 

Stuur van uw brieven afschriften aan 
de pers. Dat maakt het voor overheden 
minder makkelijk om te verdoezelen 
wat er gaande is. 
- Jos en Yvonne vragen ook nadrukke
lijk om aan hen door te geven: 
a. Info over steunacties in de eigen 

omgeving. 
b. Copieen van berichten over de actie 

in plaatselijke media. 
c. Op- en aanmerkingen op en over de 

6. 

actie, critiek en aanvullende voor
stellen. 

We konden hier jammer genoeg niet 
alle informatie opnemen die Jos en Y
vonne ons toestuurden. Jammer. We moe
ten hier de vraagpunten en de overwe
gingen achterwege laten. Ook de nader..e 
gegevens van de mensen die nu bezig 
zijn met de onbeperkte hongeractie. In 
ieder geval willen we nog wel opmerken 
dat deze actie begonnen is met een le
ge kas: giro 4633289 ten name van 
Yvonne Erkus, Lomanstraat 62, 1075 RD 
Amsterdam, onder vermelding van Fast 
for life. 

1• Het lieve leven begint weer 
Goh, wat doet vacantie je goed! Het 

is alsof je een klap op je kop krijgt: 
je weet nergens meer van. Met frisse 
tegenzin moet je weer aan de slag zien 
te komen! 

De graadmeter voor de activiteiten 
binnen de KWA zijn de voorgedrukte 
PEB- en Frigas-brieven die wekelijks 
de deur uitgaan. Nou, dat waren er 
niet veel de laatste weken. Maar 80 
stuks, de oogst van drie weken zomer
tijd. Eigenlijk valt dat nog mee. Of 
vindt u van niet? Maar het zal wel weer 
drukker worden. Reken maar! 

Die voorgedrukte PEB- en Frisas
brieven zijn een goede greep geweest. 
Jammer dat we pas in februari op de 
gedachte kwamen, in de KoÖrdinatie
groep. De folders waarmee we eerst 
werkten, waarvan er ruim 100.000 zijn 
verspreid, leverden wel naambekend
heid op maar geen weigeraars. Voor 
massa-verspreiding zijn de voorgedruk
te brieven te duur. Onder het genot 
van een praatje met familie, vrienden, 
kennissen en collega's (met mond-tot
mond-reclame zoals dat heet) zo'n 
voorgedrukte brief doorgeven, werkt 
echter prima. 

Op zondag 18 september is de vol
gende vergadering van de KOÖrdinatie
groep, om 2 uur 's middags, in lt Holt, 
te Deinum. Het welbekende restaurant 
bij de spoorwegovergang, vlak bij het 
station. Het zou leuk zijn als alle 
contactpersonen van plaatselijke groe
pen en ook individuele enthousiasten, 
weer op kwamen dagen. Goede ideeën 
meebrengen a.u.b. Nou ja, met elkaar 
zullen we ze moeten bedenken. Zeldzaam 
dat goede ideeën zomaar uit de lucht 
komen vallen. · 
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