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11.00 - 14.00 MANIFESTATIE

-ue Me2iek
-Spreker VAKS
-SoLIEDair
-spreker Greenpeace
-Synptan
-spreker Iean Wecke
-Jan van Rheenen
-spreker

-Proloog
-Tentakel
-filns

-Pielekepoep
-'t Wespke

-uitwerking van
de 6 thema's

14.00 DEM::NSTRATJE

neelopende muziek:
-SoLIEDair
-Synptan
-Fanfare van Feuwigdurende
Bijstand

-Vuile Meng en de Gasten
- enzovcx:>rts

muziek op vast punt:
-d'Olderste Steen
-I.ochte Genteneers
-draaoirgel

+ 16.30 AFSLUITlNG
--spreker GEK ZN

- De Kreuners

verspreid over plein en zijstraten:
-informatiestands (energiegroepen.,' vredesbeweging, enz.enz. )
-eet en drank gelegenheden
-centraal infonnatiepunt

De atoomindustrie in de Kempen staat
vooral ten dienste aan de ontwikkeling
van de Snelle Kweek~eaktor. Dit is de
konklusie die overblijft na het lezen
11 an de brochure "Nulfleaire Centr. ui't
de Kempen". Deze broQhure geeft achter
grond-informatie over de Molse-atbom
instellingen. De informatie is door
het VAKS en het PEK bij elkaar gezet
ten behoeve van de manifestatie in Mol
en ter ondersteuning van het eisenpakket.

Op het Studie Centrum voor Kernenergie
(SCK) in Mol wordt. een nieUwe energie-
toekomst voorbereid. Het onderzoek dat
daar plaats vindt .1s voornamelijk ge
richt op de Snelle Kweekreaktoren. Het
gaat hierbij vooral om de toepassing
van Plutonium in de splijtstofstaven.

Het werk van de andere instellingen
sta.at hier in direkt verband mee. De
firma Belgonukleaire zal het plutonium
in splijtstaven verwerken. En als leve
rancier van het plutonium zal Eurocbemic
haar aktiviteiter~ weer moeten opnemen.
Bij de opwerking van radio-aktief afval
wordt het plutonium van de andere stof
fen gescheiden. Zo is de rode draad tus
sen de Molse instellingen gevorden in de
tweede generatie kernreaktoren: de SNELLE

Op de informatiedag van het SCK (3 okt.)
gaf adjunkt-direkteur de Jonghe de vol
gende verklaring voor opwerking:
"Opwerking maakt het mogelijk nog splijt
baar uranium en plutonium terug te winnen
voor gebruik in kernreactoren. Bovendien
vergemakkelijkt opwerking het probleem
van de opslag van radio+aktief afval."
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•De bevoorrading ~anbestaande kerncen-
trales is echter niet in het gedrang om
dat de bestaande voorraden ruimschoots
volstaan voor de levensduur van die
centrales. Opwerking biedt voor de licht
waterreaktoren, zoals ze in België en
Nederland staan, 15% meer brandstof.
Bovendien is opgewerkt Uranium twee maa,l
zo duur als natuurlijk uranium.
Het opslaan va,n niet-opgewerkt afval
is vergelijkbaar met opslag van opgewerkt
afval, zo blijkt uit Amerikaanse studies.
Heropening van Eurochemic moet dus andere
redenen hebben•••
Al jaren zit het Belgische parlement
te wachten op een langbeloofd energie
debat. En onderwijl werken de Molse
instellingen rustig verder m~t dikke
overheidssubsidies. Bevolking wordt
op deze manier opnieuw voor voldongen
feiten gesteld. De enige officiele
lijn die in dit alles terug te vinden
is, is de Europese gedachte. Al jaar
en dag wordt in het belang van de ener
gievoorziening en de atoomindustrie,
de Snelle Kweekreaktor warm aanbevolen.

Dociewa.a.rci Dicht
'gieaktiviteiteu in ons !ard.

Ziehier een andere, nieuwe? vmm van
aktievoeren, in principe net zo gewe1d
'loos als een daronstratie.
Alle tJ.jdschriften,kranten schrijven er
over, waarbij dat" in principe"vaak
wordt betwijfeld of zeer veel over ge-
spekuleerd womt.
Diskussies over Dodewaard zijn aan de
orde van de dag. Cbk binnen energieklups.
Zuid-nejerland is al een jaar bezig met
de daoonstratievoorberei.dingen van~l
op 25.10.80. Nu womt er heVig of niet ge
praat over deze zaken. Met andere woomen:
Bijten M:>l en Dodewaam elkaar?
Per !ard, per gelegenheid wordt een arrlere
aktievcmn verkozen. Ieder kan en nDet maar
kiezen wat te doen met Dodewaard~l ets.
Ze nDeten in ieder geval ve:tdwijnen en lIle1
zo snel lOOgelijk.
In ieder geval: Voer aktie op 19 oktober:

4--------::;~-=::.:::;.::.=::...=..:=~~:--_----

Het landelijk overleg van de
groep :Dodewaard gaat dicht" heeft
definitief besloten tot een blokkade
tegen de kerncentrale in Dodewaard.
De deelnemers aan de aktie verzame
len zich zateJ:àag 18 oktober in een
tentenkamp bij Dodewaard. De dag daar
optrekken ze vanuit dat kaIrprichting
centrale. In principe zullen alle we
gen waarover de centrale bereikbaar
is \«>Dien geblokkeerd.

Op de vijfde oktober is een aktieplan
uit de bus gekanen" waarin uitgangs
punten anschreven staan waarbinnen de
aktie zich zou noeten afspelen. zondag
12 oktober woxden ze verder ingevuld
en uiteraard tijdens de aktie zelf.
In het àktieplan staan besluiten over
oa het tentenkamp en de blokkade..
De drie toegangswegen \«>Dien zo effek
tief mgelijk geblokkeerd, per dag zal
bekeken worden wat er nog noet gebeuren
en of ophouden/doorgaan zin heeft.
Tijdens het weekerrl van 18/19 oktober
gaan er tegelijk met de blokkade in het
hele land (pr1k)akties beginnen, die e
veneens de aandacht opeisen voor het

, stilleggen van Dodewaard en de kernener-



De manifestatie van 25 oktober is on
langs met een kleine proloog ingeluid.
Op 3 oktober organiseerde het Studie
centrum voor Kernenergie (SCK) te !obi
een "informatie-vergadering", om ver
slag te doen van de stand van zaken
met bet::rekki.ng tot de opslag van ra
dioaktief afval in de Kempische klei.
Voor deze bijeenkarst waren ''verte
genwoonligers van de rechtstreekS be
trokken inStanties en wetenschag;>elij
ke instellingen" uitgenodigd om in aan
wezigheid van de be1giese pers naar 6
zeer geleenie heren te komen luisteren.
~lende afwezige was Nederland!
Nederlarxise pers en nederlandse 0ver
heden (provincie, gemeentes) waren niet
uitgenodigd. Alleen Agglomeratieraad
Eindhoven (op sterven na dood) èn en
kele geleerde heren uit Petten (ECN)
en Den Haag (Rijks Geologisèhe Dienst)
wann aanwezig.
Het lijkt er verdacht veel op, dat de
nederlarrlse media niet gewenst zijn
op dergelijke besloten bijeenkansten,
<:::m:Jat de nederla1'rlse pers nogal wat
kritische noten rondstrooit over de
aktiviteiten in !Dl. Een nederlandse
overheden na.ken het al helemaal tel:x:mt,
getuige·de berg noties in de laatste
anderhalf jaar.
VAKS en GEK ZN nanen het besluit om
dan naar zonder uitnodiging naar ~l
te trekken om onze grieven te uiten
aan de direktie en de bezoekers.
Het SCK-terrein werd. in eerste instan
tie zonder problemen. betreden, per
auto. Pas op het m::ment dat 30 mensen
in witte pakken uitstapten en twee
spancbeken ontrolden, werd groot alarm
geslagen. De interne bewakingsdienst
kreeg eindelijk (7) werk aan de win
kel, en in alle ijver werd een groep
del1Dnstranten bijne plat gereden door
de jeep van de spullebaas. Na de~
nering het terrein te verlaten, liep
de groep in ganzepas naar de ingang,
vierhonderd meter terug. Intussen
we:Iden alle bezoekers en geparkeerde
auto' s voorzien van pamfletten en
~l-aktiekranten.

Dit alles speelde zich af in een
symboliese sfeer: mist (met 50 meter
zicht) en figuren in witte pakken
aksentueeJ:den. de geheimzinnigheid
mnd de atoan-aktivitelten in ~l.

Het onverwachte bezoek was inmiddels
via de I1Dderne kamlunikatiemi.ddel.en
(telefoon, nobilofoon, enz) rondqe
bazuind, en alras verdrongen zich
een aantal kleurrijke, geunifonneer
de instanties rond de ingang.
GEmeentepolitie, Rijkswacht, para
militairen, Bizar:iere <:p;p::>rings
Brigade. (voor het noteren van de
numnerborden) en Antiterreur brigade
waren bizonder nieuwsgierig naar
het doen en laten van de dEIIDnstrant-
en.
'19rwijl in de Grote Konferentiezaal
van het SCK het selekte gezelschap
reikhalzend uitzag naar de eerste
koffiepauze, trok het gezelschap aan
de poort zich terug, naar de stad.
Q1derweg werd een tweetal bJsjes
vol politie-agenten gepasseerd. Ken
nelijk te laat!

In tegenstelling tot de besloten
bijeenkomst binnen het Studiecentrum,
zal de manifestatie op 25 oktober a.a,
volstrekt openbaar zijn.
Bovendien wordt~ uitgenodigd
om zich te buigen over de kleilagen
en Ew::ochem1c.
Het lijkt erop dat de SCK-heren deze
infonnatiedag georganiseerd hel:ben
om "ons" de wind uit de zeilen te
nemen. De tijd Zàl uitnaken dat 't
eerder een laatste kranpachtige p0
ging was om nog iets van de atoan-
zaak te reèlden.••••••••••••••••••••••
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Op de internationale Anti-atoommanifes
tatie in Mol wordt het eerste benelux
pop-festival tegèn atoomenergie gehouden.
In navolging van de Amerikaanse MOSE heb
ben vier Belgische en Nederlandse Neder
landse popgroepen toegezegd een konsert
ter ondersteuning van de aktie te geven.
Op deze manier hopen de organiserende
energiegroepen de jeugd in eigen taal
aan te kunnen spreken. De verwachting is
dat met het konsert vooral de plaatse
lijke jeugd voor de aktie geinteresseerd
wordt. Veel ouders of familieleden wer
ken in de atoomindustrie. En dat maakt
van een diskussie over atoomenergie een
taboe.
Diskussies of toespraken zullen er op
het konsert ook niet gegeven worden. Al
leen muziek tegen de achtergrond van een
pro~est tegen atoomenergie en swingen.
Daarvoor zorgen Braak, RK Veulpoepers BV
The Kids en The Machines. De eerste twee
namen klinken voor Nederland. De twee an
dere groepen zijn rijzende sterren in Bel-
gii. The Kids wordt gevormd door vier uitstekende presentatie.
havenwerkers uit Antwerpen. In de glorie- Uiteraard is STA ook bedoeld voor mensen
tijd van de PUNK maakten zij hun debuut. van buiten de regio Mol. Bij alle MOL-
En sinds Bilsen '78 behoren zij in Belgii kommitees zijn toegangskaarten ad f8,-
tot de New+POP-crême. Op het moment staat in de voorverkoop verkrijgbaar. Kaarten
hun doorbraak in Nederland en Engeland voor aan de ingang kosten f10, ...-. Vanuit de
de deur. grote plaatsen zal rekening met het ver-
The Machines uit Gent wonnen dit jaar Rock voer worden gehouden.
Rally "80. Deze debutantenprijs ging naar Na 25 oktober zijn er plannen om een
The Machines vanwege hun goeie songs en STA-toernee te organiseren.

.!wingen
Tegen
!toomenergie OP 25 oktober

iK SNAP NiET WAM J;~

N[OCRlAN~ERS Zi(tI DRUK
OM MAKEN; ~AT AfVAl Ü41
!OOIiN
5EL4iË.
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Bij grote afname zijn er kortirqen
IlDg'elijk.

Het restaurant is dinsdagavond en gans
de woensdag gesloten.Een zaterdag is
dus uitennate geschikt voor een bezoek
aan dit culinair paradijs,en waaran dan
niet de 25e oktober.Het zal er dan h:x,)g
stens wat drukker zijn.

100 curie
40 rEm

120 rontg.

FRITUUR· RESTAURANT

ATOMIUM

Mocht je er nog steeds aan twijfelen
of je mee gaat naar de dEm:>nstratie
in M:.>l dan is hier iets dat op zich al
voldoerXie reden is an er naar toe te
gaan,zelfs als er geen dEm:>nstratie
zou zijn.
Een rariteit··bij uitstek,een onver
wacht genoegen,niet te evenaren bi
zorde.rtleid,de trots van Mol;een fri
tuur-restaurant met de naam:

Dit restaurant van grote klasse is ge
specialiseerd in:
Verse llDsselenuit Borssele
AJ;pütaart uit DooèlewaaJ:d
Alkohol uit Mol

t.~'f'.~ ~";t:.. W__·.
.. . ~~f., ~~\.
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Nog niet iedereen weet dat er 25 ok- 'Ut~"':~ t •.~,A~_••
tober in M:.>l een grote anti-kernener- ~.-r::~ ~_...
=~~~~ ..:4~. !t'
ge:JeVen waarop de dEm:>nstratie wordt ~. " ., .,~
aangekoOOigd en de belangrijkste ák- ..._~. ~,! '.
tie punten staan.
De bIttons.stickers affiches e.d. Affiches op a4 en a2 fomaat
dienen niet alleen dit doel.Uit de met de aankondiging en het
"winst" die er bij verkoop op gemaakt progranma van de daIDIlStratie:gratis
wordt kan een deel van de dEllDlStratie Affiches met de aankondiging
gefinancierd worèlerl. en het programna van het he-
Twee goede redenen an te helpen bij de nefit festival :gratis
verspr~ van het materiaal,dat te manifesten :gratis
bestellen is bij het M:.>l sekretariaat blttons Kstpiese lUei : 1,-
in Eindhoven.Het volgende is daar zeker stickers \" \\ : 1,-
aanwezig. vel met 18 kleine stickers

Kstpi~Klei
&1rochEmic dicht

aktie-brochure
achte:rgrondbrochu
opwerking splijtstof
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EINDHOVEN
8.25 uur
Lod. Napoleonplein

VELDHOVEN
9.00 uur
Kerk/Dorpsstraat

WAALRE
8.45 uur
Markt

VALKENSWAARD

8.45 uur
Markt

EERSEL
9.40 uur
Markt

) ;~~~~ur
~ Kerk

WEEBOSCB
9.45
Gerarduskerk

WITRIJT
10.15
De Kaasboerin

BLADEL
9.25 uur
Markt

REUSEL
9.50 uur
~Iarkt

POSTEL
10.35
Abdij

TILBURG
9.00 uur
Station (?)

BREDA
(nog onbekend)

ROERMOND
10.00 uur
Station

MIDDEN-LIMBURG

WEERT
9.15 uur
KWJ-qebouw

VALKENBURG
10.15 uur
Station

SITTARD
10.30 uur
Station

GELEEN-OOST
10.40 uur
Station

~----

• 16 oktober Informatieavond
in de effenaar te eindhoyen
om acht uur a'avonds.

• 18-19 oktober Dodewaard gaat
dicht (of zou dries z'n dia
ree aan radioaktiviteit te
danken hebben).

• 19 oktober vanaf 12 uur open
luchtmanifestatie te reusel,
met optreden van:proloog,de
anfare van eeuwigdurende bij

stand,werktuigtgerard van de
maasakker en een wagenspel.
22 oktober vanaf half 9 een
atoomfeest te theseus te til-
.burg opgezet door het mol kom
mittee om de achterban te mo
tiveren.

• 22 oktober in de viersprong
te deume vanaf 2 uur een ener
giemarkt waarvan het eerste
deel informatief en dan een
optreden van proloog.

ZUID-LIMBURG
---- HEERLEN
MAASTRICHT 10.00 uur
8.45 uur STATION
Station

VAALS
9.15 uur
Garaqe VSL

KERKRADE
9.45 uur
Station

~~~:ELI
SCHOONDIJKE
8.45 uur
Rotonde

ZEELAND

ZIERIKZEE
8.00 uur
busstation

GOES
8.25 uur
NS Station

KRUININGEN TERNEUZEN
9.00 uur 9.05 uur
Boot MIDDELBURG

1?
NS StationDEURNE

11.00 uur
Station

BEEK EN DONK
12.00 uur
Heuvelplein

GEMERT
11.45 uur
Ridderplein

NUENEN
9•.30 uur
'tl?ark

HELMONI).

(nog onbekend)

TILBURG
9.30 uur
Station

DEN BOSCH / SCHIJNDEl,
10,00 uur
Station

BREDA
10.00 uur
',l'Urfschip

ROOSENDAAL
(nog onbekend)

ZUNDERT
10.00 uur
De Markt

'*ZUIDNEDERLANDSE ENEfÇE KRANT '*

• 24 oktober in het open jong
erencentrum freewheelen te
Venraij een forumdiskussie
tussen de plem en mensen van
de akb.thema:dodewa.ard.om 9
uur s'avonds.

• 25 oktober MOL MANIFESTATI
met aansluitëna benefie
concert.

• 16 oktober avond
middelbeers om 8
doornbcomstraat.

• 20 oktober Om 12 uur
de techno hogeschool
~ diskussie over
waard en mol.

• 21 oktober 12 uur 30 op de
kath. hogeschool te tilburg
diskussie over dodewaard en
mol.

ALS U "T NIET MEER WEET,
NEEM DAN KQtt1'AKT OP MET
HET Arl'IESEXRETARlAAT OF
MET EEN PLAATSELIJKE GROEP

BRABANT

EINDHOVEN
9.45 uur
Station Oostzijde

VELDHOVEN
9.55 uur
Kerk/Dorpsstraat

WAALRE
9.55 uur
Markt

EERSEL
10.10 uur
Markt

VALKENSWAARD
10.05
Markt

BERGEYK
10.20
t/o Gouden Leeuw

BLADEL
tO.25 uur
Markt

REUSEL
10.35 uur
Markt

LUIKSGESTEL
10.30 uur
Kerkplein
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