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Utrecht 

B en W van Utrecht zijn de 
actievoerders van "Weiger een 
piek voor atoome).ektriek" ge

deeltelijk tegemoet gekomen. Het col
lege heeft besloten dat de Utrechtera 
die als proteet tegen elektriciteit 
uit kernenergiecentralee een gulden 
van hun energierekening wilden inhou
den, hun nota's wel in hun geheel 
moeten betalen. Het Gemeentelijke 
Energiebedrijf zal die gulden da~ 
ech:ter op een afzonderlijke rekening 
storten. De actievoerders moeten daar
voor wel schrifteliJk bij het GEB een 
verzoek ind~enen, aldus het besluit 
van B en w. 

Deze regel~ng ie tijdelijk, in af
wachting van een uitapraak in hoger 
beroep in een vergelijkbare zaak in 
Friesland. De actievoerder• yan 11Wei
ger een p.iek" wilden zelf een gulden 
inhouden op hun GEB-rekeningen en 
hadden ervoor gepleit da~ de gemeente 
geen maatregelen taa-n hen zQu nemen. 
(ZO atond Het in Utrecht in de krant) 

Oud N!euwe 
Voor de nieuwelingen onder ons die 

de Nieuwsbrief van augustus niet ont
vingen~ herbalen we hier dat wat we 

eerder schreven over de pro
ceakoeten. Ook de voorgedruk
te verklaring treft u weer 
aan. Misschien hebt u wel 

,., 
familie, vrienden, kenniesen of colle
ga'• die u kunt interesseren! Van . 
mond tot mond reclame moeten we het 
hebben I 

Aan he~ eind van deze Nieuwsbrief 
kunt u lezen over hoe het tot nu toe 
gegaan ie met deze verklaringen. 

De proceskoeten 
Voor zover nu bekend zullen de koe

ten van het proces van de familie Kui
per, te Mareaum, tegen de Provincie 
Friesland, inzake gewetenebezwaren te
gen atoomstroom en kernenergie, ale . zij 
zoude~ verliezen, ongev~er f 8000,- be
dragen. 

Als &ij vervolgene bun zaak voorleg
gen aan de Kroon en de familie Kuiper 
onverhoopt weer zou verliezen. zullen 
de totale koeten oplopen tot ongeveer 
f 12.000,-

Een te groot risico voor ~'D gezin. 
Alle atoometroomveigeraare· in Friesland 
en nu ook in de stad Utrecht (1), heb
ben belang bij bet proces van de familie 
Kuiper. De rechter besliet namelijk of 
het geld van de geblokkeerde re~~ni~g 
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bij gedeputeerde staten van Friesland 
(voor de Frigasklanten bij burgemees
ter en wethoud·ers van Leeuwarden en 
voor Utrechtenaren bij b~t GEB te U
trecht) uiteindelijk naar de Gemeen
schappelijke Kernenergiecentrale Ne
derland (GKN) gaat of besteed zal wor
den aan de ontwikkeling en opwekking 
van alternatieve energie. Het is ONS 
proeest 

Een aantal atoomstroomweigeraars 
stelden zieh al garant voor in totaal 
f 6.2-40,-Als iedereen doet naar wat 
hij of zij kan, kunnen de overige 
f 5.760,-geen probleem zijn. Een ga
rantstelling van f 10,- is net zo wel
kom als een ga~antstelling van f 500,
of f 1000,-

Voor alle duidelijkheid: bij deze 
garantstelling gaat het om een toezeg
ging die u pas betaalt als de rechter 
de familie Kuiper veroordeelt tot de 
proceskosten. Eerder betaalt u uw 
toezegging niet. 

Eind 1983 of begin 1984 verwachten 
we de uitspraak van het Hof te Leeu
warden. De evehtuele uitspraak van de 
Kroon komt dan op z'n vroegst in de 
tweede helft van 1984, waarschijnlij
ker pas in 1935. 

Uw ingevulde en getekende verkla
ring van deelname in het proces stuurt 
u naar d·e KWA, Furmerusstraat 470, 
8602 CD Sneek. 

Hutelilke reacties I 
Na de Nieuwebrief van augustus ont-
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vingen we een aantal leuke en hartelij
ke reacties. Dat doet een mens goedl 
Hier volgt een reactie uit Noordwolde. 

Beste mensen van de KWA, 
Ik heb onmiddellijk iets overgemaakt 
voor de Nieuwsbrief en achaam me dood 
dat het tot een acceptgiro moest komen 
met alle werk dat daaraan weer vastzit. 

Het gaat hier in Noordvolde niet zo 
goed met het aant•l weigeraars. Zelfs 
mensen uit de Vredeswerkgroep (die ove
rigens vreselijk is afgeslankt, we zijn 
nog maa~ met z'n zessen over) hebben 
merkwaardige bezwaren. Bijvoorbeeld dat 
bet te anoniem is en daarom geen zin 
heeft. ??? Dit is nou juist niet ano
niem! 

Hierbij ook een deelnamebewijs voor 
het proces van de familie Kuiper. Jullie 
schrijven toch wel weer als het bedrag 
er niet komt? Ik heb wel niet zoveel 
maar dit heeft zo'n hoge prioriteit - er 
is toch altijd nog wel iets te vinden 
dat ervoor opzij gezet kan worden. 

Onder het punt "Vasten voor bet leven" 
schrijven jullie onder meer over stilte
kringen. Misschien interesseert het 
jullie te weten dat ons piepkleine 
groepje een stiltekring is begonnen. De 
eerste dohderdag na 6 augustus zijn we 
begonnen en we gaan er in elk geval 
mee door tot DE DEMONSTRATIE van 29 ok
tober. Op donderdagavond (koopavond) 
van acht uur tot half negen op de Markt 
in Noordvolde (blj de Hoofdstraat).Iets 
voor dé volgende Nieuwsbrief? 

(Het KWA-antWoord is~ ja, zekerl) 



Uit Feanwêlden ontvingen we ook een 
bericht, met onder andere de volgende 
opmerking: 11 lk moat trouwens sizze dat 
jim 'brief' der altyd kreas fereoarge 
utsjocht en meast goed lêsber is. In 
stikje Frysk sa ut en troch soe it ge
hiel faaks noch in wat eigener oansjen 
jaan." 

De KWA antwurdet: de skriuwer fan de 
nijsbrief fielt it as in gemis dat er 
gjin Frysk skriuwe kin. Hy kin it wol 
in bytsje lêze en ferstean. Mar wy sil
le der yn de takemat wat oan dwaan. Dit 
andert is alfêst in begjin. 

Leeuwarden 
Gedeputeerde staten van 
Friesland hebben op 11 au-
gustus geantwoord op de vra

gen die wij op 13 juni aan hen en pro
vine.iale staten stelden. De brief van 
13 juni namen we al op in de Nieuwa
brief van juni. Hier volgen de vragen 
•n de antwoorden.· 
1) Wet ·.zijn de redenen W84lr0111 uw Col

lege de voort.gang van de (door de 
familie Kuiper} in februar,i t982 in
gezette procedure v.erhin@rt? 

Er zijn voor ons geen redenen om 
de procedure inzake het geschil 
Kuiper/Van der Veer M Provi~eie 
Frié•land te vertragen. Wij streven 
er nog steeds naar deze procedure 
zo snel mogelijk te laten verlopen. 
Uw konklusles in dezen delen wij 
dan ook niet. 

Overigens kunnen wij u meedelen, 
d~t verwacht mag worden, dat medio 
deze maand zal worden geconcludeerd 
voor dupliek. 

2) Accepteert uw College de gescheiden 
betalingen wellicht reeds als een 
voldongen feit, reden waarom ze 
niet meer voelt voor een verdere 
voortzetting van de procedure? 

Zoals uit ons antwoord op de vo
rige vraag valt op te maken, zien 
wij het gescheiden betalen nog 
steeds als een tijdelijke zaak. 

3) Wordt als gevolg van dit voldongen 
feit het atoomstroomweigeren nu een 
geÏnstitutionaliseerde zaak? 

Nee. Zie ons antwoord op de vra
gen 1 en 2. 

4) Is de kernenergievrije paragraaf in 
de door uw Colleg.e onlangs uitge
brachte energienota in dit perspec
tief te plaatsen, op een zodanige 
wijze dat het Friese provinciaal be
stuur van plan is zlch terug te 
trekken als aandeelhouder in de Ge-
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meenschappelijke Kernenergiecentrale 
Nederland? 

Nee. In ons collegeprograrmna staat, 
dat wij rekening houden met de moge
lijkheid, dat er in de toekomst geen 
kernenergie meer is. Dit standpunt heb
ben wlj ook opgenomen in het concept 
provinciaal energieplan Friesland, 
1984 - 1988, dat wij kortgeleden voor
lopig hebben vastgesteld en dat begin 
1984 aan provinciale staten voor defi
nitieve vaststelling zal worden aange
boden. Dit standpunt achten wij niet 
strijdig met de opvatting van provinci
ale staten, dat de p~ovincie Friesland 
aandeelhouder dient te blijven van de 
NV GKN. 

Leeuwarden, laatste nieuws 
De advocaat van de provincie 
Friesland, Mr. W.Brouwer, 
heeft op 17 augustus djn 

conclusie van dupliek (.,. verweer) inge
leverd bij het Gerechtshof te Leeuwarden. 
Brouwer stelt: 
- Henk en Akky zijn naief, iedereen 

wee.t dat rekeningen betaald moeten wor
den; 

- zij moeten afwachten wat de regering 
doet met de resultaten van de Brede 
Maataehappeiljke Discussie (BHD); 

- zij hebben de vó6rs en tegens van kern
energie niet op verstandelijke wijze 
tegen elkaar afgewogen; 

- er bestaat geen verband tussen het uit
voeren van kernproeven en het vreed• 
zaam gebruik van kernenergie ten be
hoeve van elektriciteitsopwekking; 

- de enquête-resultaten van de NOS, van 
eind december 1982, zijn nu achter
haald .. door de BMI>; 

- de provincie Friesland stelt genoeg 
geld ter beschikking voor energie uit 
alternatieve bronnen, uit het fonds 
"Energiebesparende Projecten" (van 
1978 tot en met 1982 f 1,85 miljoen); 

- hoewel de provincie Friesland regel
matig stroom "uitvoert", kan "invoer" 
niet gemist worden omdat de Bergurner
meer-centrale ook gerepareerd moet 
kunnen worden en BOII\S last heeft van 
storingen; 

~ atooma-troom is niet te onderscheiden 
van gewone atroom; 

- via bet koppelnet krijgt de provincie 
Friesland ook stroom uit België, Duits
land en Zwitserland, ook ~toomstroom; 

- Dodewaard iA nog steeds nodig voor we
tenschappelijke doeleinden; 

- een apar~e rekening waar atoomstroom
weigeraar!! hun 2,7% op kunnen storten, 



is "volmaakt" overbodig• 
En wat moet de provincie doen, zo 
vraagt Brouwer, als de onderhandelingen 
met de Gemeenschappelijke Kernenergie
centrale (Gl<N), over uittreding, mis
lukken? Natuurlijk kan de advocaat van 
de provincie niet anders vinden dan 
dat Henk en Akky in het ongelijk moe
ten worden geste-ld. Over de argumenten 
tegen atoomstroom, kerncentrales, ra
dioactief afval, productie van pluto
nium en niet te vergeten het delven 
van u~aniumerts en het bereiden van u:
ranium, schrijf je dan niets. 

Nu is het wachten op de openbare 
zitting van. het gerechtshof,. Tijdens 
die zitting worden de pleidooien uit
gesproken. 

Schipluiden 
Dàt het ook anders kan, wil 
de gemeente Schipluiden be-
,.,ijzen. Deze Zuid-Hollandse 

gemeente lanceer-de in maart van dit 
jaar het plan om onafhankelijk van het 
openbare net s~oom te gaan opwekken. 
Dat zou moeten gebeuren met behulp van 
zogenaamde warmte-krachtkoppeling (to
tal energy). De gemeent4 zou •et 36 
warmte-kracht-eenheden !n haar beboef• 
te aan stroom kunnen voorzien. De vrij
komende warmte kan in de tuinbouw wor
den gebruikt. Met dit alles zou de 
elektriciteitsprijs met vier cent per 
kilowattuur omlaag kunnen. 

Op 24 augustus deelde de voorzit
ter van de Westlandse Elektriciteits
raad, de Delftse wethouder ir. A.Vos 
de Wael, mede dat Schipluiden het elek
triciteitsnet, dat op haar grondgebied 
ligt, van de gemeente Delft wil kopen. 
Dat gaat miljoenen gulden• kosten. Het 
,ver if teatiebureau <• ac.countantsbureau) 
van de Vereniging Nederlandse Gemeen• 
ten (VNG) zal worden gevraagd de kosten 
van de leidingen en apparatuur te tax
eren. Ambtenar-en van Delft en Schip
luiden zullen dit karwei ~eten bege
leiden. 

Intussen bereidt Schipluiden de 
aanschaf voor van twee total energy
eenheden met elk een vermogen van 160 
kilowatt. Deze zogenaamde "twinsets" 
beataan ieder weer uit twee eenheden 
van 80 kilowatt, waardoor het mogelijk 
wordt er één helemaal of gedeeltelijk 
af te koppelen. Dat zou bijvoorbeeld 
in de zomer kunnen, wanneer er een la
gere warmtebehoefte ia. Met behulp van 
deze eenheden wordt in de komende win• 
ter de besturing getest. Daarbij gaat 
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het er vooral om de motoren te "wen
nen" aan de wisselende vraag naar 
energie. 

Burgemeester A.Bruggeman van Schip ... 
luiden verwacht dat de resultat,.n van 
dit onderzoek in áp1!il volgend jaar be
kend zijn. De gemeente wacht nu nog 
op offertes. Maar ~erwacht wordt dat 
de 11 twinsets" snel kunnen worden aan
geschaft. 

Een werkgroep van de gemeente is nog 
bezig met een studie naar de toepas
sing van total energy. Ondermeer wordt 
uitgezocht hoe de bedrijfszekerheid 
van de installaties verder is te ver
hogen en hoe de invloed van op het net 
aangesloten particut~ere installaties 
zal zijn.. In Schipluiden staan al een 
aantal windmolens. Verwacht wordt dat 
het rapport van deze werkgroep in de 
gemeenter-aadsvergadering van 22 novem
ber behandeld kan worden. 

Aan het eind van dit jaar loopt het 
contract af dat de gemeente Schiplui
den met de gemeente Delft heeft voor 
de levering van elektriciteit. Schip
luiden wil dat contract nog voor een 
jaar verlen;gen. 
(Bron: Dalftee Courant) 

~ Nog een reactie 
We hebben nog nooit zoveel 
reacties gehad als op de 
Nieuwsbrief van augustus. 

Daar zijn we geweldig blij mee! Dat 
geeft de burger moed! De schrijver van 
de Nieuwsbrief is er bijvoorbeeld best 
gevoelig voor dat de leesbaarheid wordt 
geprezen. 

In die Nieuwsbrief van augustus 
werd ook aangesneden de kwestie sten
eiHen of drukken. Stencillen~ is goed
koper. Drukken maakt foto's en derge
lijke mogelijk, gaat sneller, je zou 
kunnen denken aan een verspreiding zo
als met tijdschriften, maar is duurder. 
Hierover kregen we een reactie uit 
Leeuwarden. Lees maar: 

Goede moarn, 
Sels al soene jimme in bulte jild 

binnen krije, dan tink ik, dat it noch 
better is dat jild net to brûken foar 
ekstra drukkosten, mar gewoan troch to 
gean mei stenciljen en hwat mear ût to 
jaen foar mear publisiteit. 

Fierder haw ik abaolût gjin kommen
taèr. 

Oant sjen. 

De KoÖrdinatiegroep 2lal de verschillen
de meningen tegen elkaar moeten afwegen. 



Hoe gaat zoiets? 
. . Een woordvoerster van Rijks

waterstaat deelt op 15 april 
mede dat zij een anoniem te-
lefoontje heeft gekregen 

over een ongeluk met de Belgi&che Kern
centrale Tlhange 1. Het Limburgs Dag
blad en De Limburger nemen het bericht 
op. Iemand maakt een lid van de Tweede 
Kamer attend op het bet'icht en hij laat 
het kranteberlcht controleren. Het on
geluk blijkt echt gebeurd te :tijn en 
de moeite waard om kamervragen te stel
len. Later vind je de gestelde vragen 
en de antwoorden van de betrokken mi
nister terug in de "Handelingen" van 
de "Tweede Kamer der Staten Generaàl"• 

990 
Vragen van het lid Wiltema (PSP) over 
het ongeluk met de Belgische kerncen
trale Tihange 1. (Ingezonden 21 apr'il 
1983) 

L Heeft de Minister kem\is genomen 
van het ongeluk met de Belgleche kern
centrale Tihange 1 1 op 13 april jl. 1 

waarbij o.a. 50.000 liter radioaètief 
besmet koelwater is vrijgekomen? 

g. Zijn de Nederlandse autoriteiten 
op de hoogte gesteld van dit voorval? 
ZO neen, waarom niet; zo ja, tot welke 
stappen heeft dat geleidt 

~. Wat is er gebeurd met het ont
snapte koelwater? Welke waarborgen zijn 
er dat dit radioactief b~amette water 
niet in de Maas is dan wel zal worden 
geloosd? 

4. Is de Minister bereid, bij de 
Belgische autoriteiten aan te dringen 
op volledige opening van zaken en deze 
Kamer van zijn bevindingen op de hoog
te te stellen? 

5. Welke afspraken bestaan er tus
sen-België en Nederland inzake het mel
den van storingen en ongevallen ~ij de 
kerncentrales Tihange 1 en 2, met name 
ter voorkoming van radioactieve besmet
ting van lucht en water in Nederland? 

(In antwoord op vragen van de leden 
Zijlstra, Herfkens en Willems naar aan
leiding van de lekkage bij Tihange 2 
enkele maanden geleden, maakte de mi
nister alleen melding van een "infor
meel alarmeringssysteem tussen de 
drinkwaterleidingbedrijvenn.) 

Antwoord van Minister Wlnsemius (Volks
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer). (Ontvangen 13 juli 1983) 

1. Het is ondergetekende bekend, dat 
zieh een storing heeft voorgedaan in de 
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kerncentrale Tihange 1 in de nacht van 
13 april 1983. Als gevolg van een lekke 
asafdichting op een der primaire pom
pen is ca. 80 kubieke meter (= 80.000 
liter) radioactief koelwater uit het 
primaire koelcircuit gelekt en in de 
velli~heidsomhulling terechtgekomen. Di
rect na het constateTen van deze sto
ring werd de reactor stilgelegd. 

2. De Nederlandse autoriteiten zijn 
niet direct óp de hoogte gesteld van het 
voorval, dat echter wel werd gemeld via 
het togenaamde "Incident Reportlng Sy
stem" vat\ het Nucleaire Energie Agent
schap (NEA) van de OESO, omdat dit voor
val instructief kan zijn voor het ont
werp en het bedrijf van andere kerncen
trales. 

Omdat het voorval in de kerncentrale 
Tihange 1 geen abnormale afgifte van 
radioactiviteit heeft veroorzaakt noch 
in water noth in lucht, achtte het Insti
tuut van Hygiëne en Epidemeologie (IHE) 
te Brussel, desgevraagd, een melding 
niet nodig. 

1 ert !• H~t in de vloerpu~ten van de 
velligheideomhulling opgevangen lekwater 
is gepompt naar de opsl4gtanks van het 
systeem voor de behandeling en reiniging 
van vloeibaar afval. In dat systeem is 
dit water geschikt gemaakt voor herge
bruik of lo2ling op een wijze zoals eer
der beschreven in de beantwoording van 
de vragen Zijlstra, Herfkens en Willems. 

Ter controle en bewaking van lozin
gen worden in,de Maas routinemetingen 
verricht. Zoals bij het onderhavige 
voorval ook niet te verwachten was, 
werden bij metingen op het meetponton te 
Eysden in de onderhavige periode geen 
afwijkingen van de normale situatie ge
constateerd. 

5. Sedert de oprichting van het Nu
cleair Onderzoek Centrum te Mol bestaat 
er de afspraak dat het Instituut van 
Hygiëne en Epidemeologie (IHE) te Brus
sel bij ongevallen van radiologische 
aard het Rijksinstituut van de Volksge
zondheld (RIV) te Bilthoven daarvan ver
wittigd• indien de omstdndigheden zulks 
vereisen. 

Tijdens het ambtelijk overleg over 
de coÖrdinatie van nucleaire alarmrege
lingen tussen Nederland en België met 
betrekking tot Doel en vervolgens Mol 
is evenwel aangdrongen op een rechtstreek
se melding aan de in de beide landen 
meest betrokken mirlisteries zulks· ter 
voorkoming van foute berichtgeving en 
als gevolg daarvan ongerustheid bij de 
bevolking in de grensstreken. Als ge-



volg van de bestuurlijke hervorming in 
België heeft dit verzoek tot nu toe nog 
geen formele afhandeling in Brussel ge
kregen. 

Afspraken over het melden van sto
ringen en opgevallen bij Tiha,nge l en 2 
in het biJzonder bestaan er nièt tussen 
beide landen. Wel voorziet het "organi
satieplan van de openbare hulpverle
ning'', reasorterend onder het Ministe
rie van Binnenlandse Zaken te Brussel 
in een waarschuwing door de Belgische 
Civiele Bescherming aan de Directie 
Rijkswaterstaat Limburg te Maastricht, 
indien zich incidenten voordoen, welke 
de kwaliteit van het Maaswater zouden 
kunnen aantasten. 

Ons commentaar: Het waarschuwings
systeem bij ongelukken lijkt, zachtjes 
uitgedrukt, onvoldoende. En als je de 
woorden van de minister goed leest, dan 
blijkt dat er wel degelijk radioactivi
teit vrij kwam in het milieu, zij het 
niet abnormaal veel. 

Het kamerlid Willems kan ook nog een 
vervolg-vraag stellen, namelijk of het 
personeel van Tihange 1, omdat het toch 
nacht was, de ogen dicht had. 80.000 
liter water ia een flinke slok die niet 
even in een paar minuten door een ka
potte afdichting naar buiten spuit. 
Het constateren van de storing ging 
kennelijk niet zo snel, hoewel direct 
ná het constateren van de storing, zo 
zegt de minister, de reactor werd stil
gelegd. 

Een primaire pomp zorgt voor het 
circuleren van het water dat de splijt• 
stofstaven moet koelen. Dat koelwater 
is behoorlijk radioactief. 

kalkar 
Dat het project 

Kalkar een bodem
loze put ia, daar 
~:al iedereen nu 
wel van overtuigd 
zijn, zou je den
ken. Onze minister 
van Economische 
Zaken, Van Ardenne, 
is niet zomaar ie• 
dereen. Hij is er 
niet van overtuigd 

dat de kweekreactor een "ietsje" teveel 
kost. In 1973 werden de kosten begroot 
op f 1,5 miljard. Nu zijn de kosten al 
f 6,5 miljàrd • f 6.500.000.000,-- Van 
Ardenne wil er mee door gaan. Een mil
jardje meer of minder vindt hij kenne
lijk niet erg. In ieder geval vindt hij 
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andere zaken belangrijker. Als de Twee
de Kamer het daarmee eens is, kost dat 
ons land minstens f 125 miljoen extra. 

Gelukkig is wel dat de kweekreactor 
waarschijnlijk niet zal voldoen aan haar 
doel. Dat was namelijk het "kweken" van 
plutonium uit niet-solijtbaar uranium 
(U-238). Zoals bekend: plutonium is de 
fel begeerde grondstof voor kernwapens. 

De Tweede Kamer gaat zich in oktober 
bezighouden met een regeringsnota over 
Kalkar. De preciese datum is nog niet 
bekend. Er zal dan een grote adverten
tie geplaatst worden in de kranten om 
de bevolking voor te lichten over de 
gevaren en de kosten. De KWA doet mee 
als ondertekenaar. Doet u persoonlijk 
ook mee? 

Als u mee wilt doen stort dan mini
maal f 20,- op giro 77992 van Stichting 
Kalkarproc:es, Tweede Weteringplantsoen 
9, 1017 ZD Amsterdam, onder vermelding 
van 11 ADVERTENTIE KALKAR11 • 

In Nijmegen wordt op 16 oktober een 
Kalkar-manifestatie georganiseerd door 
de Nijmeegse basisgroepen. 

Meer informatie over Kalkar vindt u 
in het LEK-bulletin. Bestel het door 
f 4, .. over te makeA op &1ro 3567199 van 
het LEK te Amsterdam, onder vermelding 
van KALKAR-NUMMER. 

Deinurn 
De Koordinatiegroep vergadert weer op 

6 november, om 2 uur, in It Holt, vlak 
bij het station, te Deinum. De c:ontaet
persoQen van de verschillende groepen, 
maar ook andere belangstellenden, zijn 
van harte welkom. 

De Voorbereidingagroep komt op 16 ok
tober bij elkaar, om 10 uur, bij Henk 
en Akky. 

Laatste stand 
Aan toezeggingen voor de proceskosten 

is nu binnen f 7915,-. l!l!llllt!lllll 

Leeuw .arden 
De pleidooien in het proces van Henk 

en Akky zullen gehouden worden op 23-11 
of 7-12 of 21-12, in het Paleis van Jus
titie, Wilhelminaplein 1 te Leeuwarden. 
De preciese datum en de tijd weten we 
nog niet. In de rechtszaal kunnen maar 
ongeveer 100 mensen. In een andere zaal 
kunnen luidsprekers geplaatst worden 
maar dan moeten we vooraf weten op hoeveel 
mensen er gerekend moet worden. Graag 
een briefkaart aan de KWA als u van plan 
bent te komen: Furmerusstraat 470, 8602 
CD Sneek. 
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