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Hoewel nogal klein van omvang (gewoonlijk 6 pagina's) , be
hoort deze Nieuwsbrief tQt de "grotere" bladen van de anti
kernenergiebeweging. Dat gezien de oplag.e ( 1050 exemplaren) 
en de regelmaat van verschijnen (6 wekelijks). En we bestaan 
5 jaar I 
In deze donkere tijden zal er weer veel gedaan moeten worden. 
Daarom: giro 52 30 463 t.n. v. KWA, Staajonsleane 5, 8614 AN 
Oudega (W), tel. 05154-9464 en 05150-16971. Wij zien uw vrij-
willige bijdrage heel graag tegemoet. 

Têgen kernenergie en v06r een milieu-vriendelijk energiebeleid. 

DOE ER WAT MEE ! 
Bij deze voor ons doen toch wel 

zeer korte Nieuwsbrief , een affiche, 
een krant en een sticker, onder het 
motto: Stem tegen kernenergie, kies 
voor het milieul Doe er iets mee l t Net 
zoals met die kleine stickertjee die u 
bij de voorgaande Nieuwebrief ontving. 

Dus: hang het affiche nu direct 
voor een raam; stop de krant nadat u 
hem hebt gelezen bij een ander in de 
brievenbus; plak de stickere op een 
leuke plaats, zodat veel mensen ze 
zien. Doe ietsl 

Desnoods s t uurt u alles terug met 
op de enveloppe de mededeling: niet 
geinte.resseerd. Dan hebt u tenminste 
toch iets gedaan. En wij krijgen ons 
adressenbestand wat meer bij de tijd. 

maar - om welke reden dan ook - niet 
gaan, kunnen toch meedoen aan de omsin
geling van Woenadrecht door het storten 
van een bijdrage op rekening 91.17.09. 
304 Bendespaarbank Gorredijk, ten name 
van de Vredeewerkgroep. Het gi.ronummer 
van de bank ia 90 28 74. 

In het hele land zijn meer dan 1200 
organisaties actief om 17 mei tot een 
indrukwekkende manifestatie te maken. 
Ook in België en Duitsland te de belang
stelling bijzonder groot. 

GEFELICITEERD! 
Het gaat goed met de VCBW Fryalan. 

Het VCBW-Nieuwe zal in het vervolg a
part van de KWA Nieuwebrief verechij· 
nen. De Statencommissie financiën en 
economische zaken nam een voor de VCBW 

1.7 MEI: WOENSDRECRT gunstig besluit, zodanig dat de fi
nanciën rond zijn voor maar liefst 

Mensen uit Gorredijk en wijde omge
ving, willen op 17 mei in Woensdrecht 
duidelijk laten zien dat ze die 48 kruis
raketten hier pertinent niet willen heb
ben. Zij zijn het gesjoemel zat en roe
pen. iedereen die het ook zat is op om 
mee te gaan. Het plan ia per bus te rei
zen; de kosten zi jn dan ongeveer f 20 , 
per persoon. Als deze prijs voor iemand 
een bezwaar is, is reductie mogelijk. 
Zo snel mogelijk opgeven bij : 

* Ieneke Gerrits 
* Rinie Zwart 
* Attie Brakenhoff 
* Rinze Visser 

Niet kwaad zijn ale blijkt, op het mo
ment dat u zich opgeeft, dat wij geen 
plaats meer voor u kunnen regelen. Op 15 
april moeaten wij het aantal meneen dat 
meegaat eigenlijk al weten. 

Mensen die wel mee zoud9n willen, 

vier windturbine-projecten, op voor
waarde dat er voldoende leden zijn met 
inleggingen. Die inleggingen worden af
gelost, met 5~ rente. Daarmee komt de 
VCBW Fryalan in een stroomversnelling. 
De statuten moeten nu snel klaar en er 
moet een geschikte lokatie worden ge
vonden. Daartoe werden alle Friese 
kustgemeenten aangeschreven. Twee leden 
boden gro.nd aan. Bij een tiental bedrij
ven werd prijsopgave gevraagd voor een 
75 kW molen. De eerste voorbereidingen 
voor de subsidieaanvrage bij de provin
cie zijn gaande. 

Bent u al (voorlopig) lid? Zo niet, 
dan snel aanmelden bij: Vereniging tot 
COÖperatief Be.zit van Windmolene Frys-
lan (VCBW Fryslan), Al4 M!L la....llil TA . 
Zurich. Graag daarb~Zesgrng-----·]1 
voor het bedrag dat , ~~t·~M- J 

termijnen, in kunt •· lteee~ tie~1 
25 tot 1000 gulden. 11 .,. I • r~ 
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NEGEN MILJARD 

De specialisten: Kun jij noq een dubbeltje 
missen bij je kerncentrales? 

WIST U DAT " ' • • 
• "onze" minister Van Aardenne van eco

nomische zaken in een uitzending over 
kernenergie van het NCRV-programma 
'Hier en Nu' op 4-3- 186 zei dat wie 
tegen kernenergie is er geen verstand 
van heeft? 

- en dat dezelfde man zei dat het af
valprobleem is opgelost, want we heb
ben toch de langdurige tijdelijke op
slag. 

- en dat hij kernenergie van dezelfde 
orde noemde als andere energie. 

- Qe verslaggever vroeg of zijn indruk 
dat kernenergie koste wat het kost 
door moet gaan klopte 

- en de minister doodleuk zei: nee, 
maar we moeten het niet van te voren 
uitsluiten. 

- ons toen de indruk bekroop dat hij 
weer niet geheel de waarheid sprak? 

WIST U DAT ", • • 
- "onze" minister Winsemius van milieu

beheer in het Indicatief Meerjaren
plan Milieubeheer van september '85 
stelt, dat voor nieuwe activiteiten 
het groepsrisico toelaatbaar is, als 
er éénmaal in de honderdduizend jaar 
een ongeluk gebeurt waarbij tien do
den vallen? 

- Winsemius vindt dat ongelukken met 
grotere gevolgen zwaarder moeten we
gen. 

- er aan de Technische Hogeschool Twen
te vorig jaar een onderzoek is gedaan, 
waarin o.a. dit beleidsuitgangspunt 
van Winsemius is getoetst aan hun be
rekeningen van de gevolgen van onge
lukken. 

- hun conclusie is, dat vestiging van 
een kerncentrale zowel te Borssele 
als te Moerdijk op grond van de uit• 
gangspunten van Winsemius onaanvaard
baar is. 

- een dergelijke berekening ook ge
maakt kan worden met als uitgangspunt 
de (omstreden) nota van de 'gezond
heidsraad' van 1984. 

- er werd uitgerekend dat de kans op 
een groot ongeluk 240 keer groter is 
dan toelaatbaar volgens de normen van 
Winsemius. 

- we ons dus alweer afvragen waar deze 
regering mee bezig is. 

WIST U DAT ". • • 
- er van 8 tot 13 mei een fietstocht is 

langs de kerncentralelokaties, 
- en dat deze tocht "trap mee tegen kern

energie'bedoeld is om de solidariteit 
met het verzet tegen de (on)mogelijke 
vestigingsplaatsen duidelijk te maken. 

- de tocht vanaf Borssele via Woensdrecht 
naar Moerdijk gaat, 

- en de volgende dag over de Maasvlakte 
naar Den Haag, 

- op zaterdag gaat het richting Noord
oostpolder. Daar wordt op zondag aan
gekomen. 

- maandag gaat het richting Eemshaven. 
De Eemshaven wordt op dinsdag bereikt. 

- Onderweg wordt gezorgd voor eten en 
overnachting 

- en dat er ook prima aan een gedeelte 
van de tocht kan worden meegedaan. 

- er voor deelname of een routebeschrij
ving kan worden gebeld met: 020-331366. 

WIST u DAT?! 
- er weer drie fraaie boekwerkjes zijn 

verschenen van de RARO, over uw inspraak 
betreffende de vestigingsplaatsen voor 
kerncentrales. 

- dat iedereen die eigenhandig een in
spraakbrief schreef de boekjes thuis 
gestuurd kreeg. 
dat de mensen die b.v. een voorgedrukte 
brief van de KWA gebruikten, niets ont
vingen. 

- deze mensen dan maar moeten bellen met 
de RARO: 070-264201 

- en moeten vragen om toezending van: 
* hoofdlijnen uit de inspraak; 
* adviezen van de RARO en de Waddenad

viesraad; 
* regeringsbeslissing. 
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