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PRQEFBOOINGEN

Er ~ordt weer gesproken over boren in
het zout.
Bijna i ngedut door het l ange stilzwijgen
wordt ik i ne ens weer klaar wakker. Zou
het dan toch gebeuren?
Ik zie het al voor me.
Prachtige boortoren i n ons mooie Drentse
l andschap.
Het kan niet mooier.
Net zo langzaam als besluiten t ot stand
komen b.e.v, proefboringen, wel of niet
draait de boor zich de zoutholte in,
ni et wetend wat hem te wachten staat.
Zo gaat het nu al jar-en,
Plan nen maken.
Vo or u i t schuiven.
Afwachten en weer doorgaan.
Niet wetende wat ons te wachten staa~

P.S . lees het rubriekje '.'Hoge Heren" .

Eenmaal in de t wee
maanden zal deze
ni euwsb r i ef worden
uitgegev en met a l s
doel:
-het e l kaar op de

hoogt e houden van
l andelijke regio
nale act i vite i ten
t egen de verd ere
t oep as s ing en onl
wikkel i ng van kern
e ne rgie i n ons l an d.

-elkaar te s teunen
in het ve rzet tégen
de ke r ne nergie en
v66r ee n mili eu
vr ie r.de lijk energie
beleid .

Opga ve bij :
Susen Clever i nga
Kru i sakker s 4
Annen t el: 05922- 2158 .

U kri j gt dan 6 kee r
in het jaar de ni euws
bri ef thui s ges t uurd.

kosten :
ee n vr i jwi llige bij
drage gaa rne te stor
ten op gironu~m~r

4929882 t .n .v., A.A.F .
dr enthe krui sakke rs 4
t e Annen.
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Drie nieuwe Kolencentrales erbij
voor 1996.

Dit hebben de Samenwerkende Electri
citeits Produktiebedrijven (SEP)
neergezet in het ontwerp electriciteits
plan 1987-1996. De centrales moeten een
vermogen krijgen van 600 Megawatt. De
eerste centrale komt in Geertruidenberg
en moet op 1 juli 1993 draaien. Een j~ar

later zal de tweede in Amsterdam in
gebruik genomen worden. In juli 1995
moet de derde kolencentrale in gebruik
worden gesteld. De plaats waar deze komt
is nog niet duidelijk. De keuze plaats
hangt volgens de S.E.P. af van
toekomstige beslissingen over kern
energie. Ook de Eemsmond staat op de
lijst van mogelijke vestigingsplaats.

KERNAFVAL

Minister Nijpels van Milieubeheer heeft
bekend gemaakt dat Frankrijk in 1992
begint met het terug zenden naar ons
land van kernsplijtingsafval. Het afval
afkomstig van de centrales in Dodewaard
en Borssele wordt voor opwerking en
opslag naar het buitenland overgebracht,
maar in 1992 krijgen we dus terug wat er
na opwerking aan afval overblijft.

ATOOMAFVAL DUS ""
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ATOOMAFVAL IN ZOUTKOEPELS.

De laatste ontwikkelingen:
Proefboringen in 1988 ,!

Uit de begroting van de regering voor
1987 de volgende gegevens. De plannen
voor proefboringen komen er aan!! Er
zijn twee kanten aan de zaak. Op de
eerste plaats de kwestie van de eissen
(kriteria) waar de zoutkoepels aan
moeten voldoen. Volgens de eisen uit
1979 zijn alle zoutkoepels ongeschikt.
Daarom is nu een nieuw "radio-
logisch normenstelselIl in de maak.
Minister Nijpels van Milieu zegt hier
over dat "een eerste aanzet" in voorbe
reiding is en "binnenkort aan een in
spraak-en adviesprocedure onderworpen
zal worden". We zijn benieuwd wie aan de
inspraak mee mogen doen en of die in
spraak iets zal uithalen. Een ding staat
vast: de nieuwe normen zullen soepeler
zijn. Dit is de enige manier om alsnog
zoutkoepels "geschikt" voor opslag van
atoomafval te maken. Oe regering is van
plan om in 1987 een standpunt over de
nieuwe normen in te nemen. De kommisie
Opslag op land (OPLA) bereid plannen
voor proefboringen voor. In deze kommi
sie zitten mensen van ministeries, het
energieonderzoekcentrum e.d., kortom
mensen van klubs die al jaren geleden
hadd.en willen boren in het zout. De
minister De Korte van Ekonomische Zaken
heeft de Tweede Kamer geschreven, dat de
Opla-groep rond de komende jaarwisseling
met een' tussenrapport zal komen. Daarin
wordt een voorlopige keuze van opslag
plaatsen gemaakt. Dus: over een paar
maanden is "voorlopig" bekend welke
plaatsen in aanmerking komen voor proef
boringen. Definitieve keuze van de op
slagplaatsen is eind 1987 gepland. Dit
is een vertraging met een half jaar. Dat
komt doordat de veiligheidsstudie uitge
breid is door het onderzoek naar de
invloed van straling op zout. Volgens
minister De Korte kost het onderzoek
naar de opslag in 1987 zo'n 6, 9 miljoen
gld.Volgens Nijpels wordt er tot 1991 5
milj. geinvesteerd, terwijl de jaar
lijkse kosten daarnaast 4 milj. gulden
zal bedragen.
In 1987 zal de regering opnieuw proberen
om opslag in zoutkoepels en proefboring-



2: Houding tegenover de bouw van nieuwe kerncentrales tussen
1982en 1986(5 meetpunten)

"Na Tsjernobyl", Energiestudiecentrum
nov. 1986.

3: Houding tegenoverhetsluiten van de bestaande kerncentrales tussen
1981 en 1986(4 meetpunten)
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gen. Tenslotte komt er een standpunt van
de regering, dat aan de Tweede Kamer
voorgelegd zal worden. Al met al zal er
volgend jaar heel wat te doen zijn. We
moeten deze zaken trouwens zien in het
licht van de besluiten die de Tweede
Kamer begin 1988 zal nemen .over de bouw
van kerncentrales. De regering streeft
er natuurlijk naar om tegen de Tweede
Kamer te kunnen zeggen: we hebben prima
kriteria en het ziet er naar uit dat het
atoomafval na een enkele proefboring
veilig in de zoutkoepels kan, dus het
atoomafvalprobleem is geen belemmering
meer om nieuwe kerncentrales te bouwen.
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en gedaan te krijgen. Het is daarom
nodig nu reeds verzet te organiseren.

Hermari Damveld.

PROEFBORINGEN EN INSPRAAK

De minister van Ekonomische zaken
de Korte heeft op 7 november 1986 aan de
Tweede Kamer geschreven dat de plannen
voor proefboringen in zoutkoepels ver
traagd zijn. Hij is nu van plan om begin
1987 een nota uit te brengen, een
tussenrapport, met daarin een voorlopige
keuze van opslagplaatsen voor
atoomafval.Begin 1988 komt dan een
definitief rapport, met daarin waar
schijnlijk voorstellen voor die zout
koepels waarin geboord zal worden. Er
wordt nu voorbereidend onderzoek ver
richt. Daarvoor is sinds 1980 zo'n 30
miljoen uitgegeven en daar komt 1988 nog
12 miljoen bij. Totaal dus 42 milj.
De keuze voor een bepaalde opslagplaats
moet gemaakt worden aan de hand van
kriteria. De regering had in 1979 al
kriteria vastgesteld, maar op grond van
die kriteria waren alle zoutkoepels
ongeschikt. Dat bleek tijdens de brede
maatschappelijke diskussie. De regering
heeft dat min of meer toegègeven door te
stellen dat de kriteria uit 1979 "niet
doelmatig" waren. Daarom zouden er
nieuwe kriteria moeten komen. Daarvoor
stelt de minister van Milieubeheer op 10
november 1986 het volgende. Er wordt
sinds 1985 aan nieuwe kriteria gewerkt.
Er zal een aanzet komen, de basis
notitie, die in het vooorjaar van 1987
gereed zal zijn. Wij krijgen inspraak.
De basisnotitie wordt namelijk 6 weken
ter inzage gelegd en een ieder kan dan
zeggen wat hij of zij er van vindt. Ook
worden in die periode hoorzittingen
georganiseerd (waar precies staat er
niet bij). De basisnotitie wordt voor
gelegd aan een panel van onafhankelijke
deskundige (wie onafhankelijk zijn staat
er niet bij). Aan de hand van de in
spraak wordt een concept-toetsings
kriterium opgesteld, die weer aan een
inspraak- en adviesronde wordt onderwor
pen. Dan krijgen de Gezondheidsraad en
de Centrale Raad voor de Milieuhygiene
de gelegenheid er te hunne over te zeg-



RADIOAKTIVITEIT IN VOEDSEL

Zware slag voor export

Massadood rendieren

Ernstig vervuild grondwater bij
diverse kerncentrales in VS
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i. melkprodukten

is verboden op de eilanden
groep. Overwogen wordt een
jachtverbod in te stellen. Aan
leiding voor deze maatre~elen
zijn onderzoeken waarbij bij
sommige vogels radio-activiteit
werd gemeten. Bij lijsters en
spreeuwen is 900 becquerel
per kilo gemeten, een niveau
van radio-activiteit dat volgens'
de EG-maatstaven gevaarlijk
is. (Reuter)

Radio-actieve
hazelnoten
in Turkiie

~~~~---...,

Wildo eetbare
paddestoo/ull
radioactiof

."Raditi:àéti~;èvógels in Spanje
PALMADE MAJORCA,

24 okt. - Trekvogels uit
.Noord-Europa vertonen een
gevaarlijke dosis radio-activi
teit en kunnen beter niet wor
den gegeten, zo heeft het re
gionale bestuur van de Spaan
se Balearen gewaarschuwd.
Aangenomen wordt dat de ra
dio-activiteit het gevolg is van
de kernramp bij Tsjernobyl.

De verkoop van trekvogels

111.: Prils MIJlli",

.--" .~

De Europese gemeenschap heeft normen
opgesteld voor radioaktiviteit in
voedsel. Nu kunnen we de volgende som
maken: we eten de hele tijd voedsel dat
nog net voldoet aan de norm en hoeveel
straling krijgen we dan binnen. De uit
komst is: 300 millirem voor volwassenen
en 1000 millirem voor kinderen tot 1
jaar. Deze uitkomst heeft de stichting
Natuur en Milieu aan de minister voor
Milieu Nijpels, voorgelegd. Nijpels
heeft op 15 oktober geantwoord. Hij
geeft toe dat de berekingen kloppen,
maar dat er verder niets hoeft te gebeu
ren. Immers, zo stelt Nijpels, in voed
sel zit veel minder dan de norm, dus de
stralings-belasting blijft beneden de
norm voor lange termijn van 100 milirem
per jaar.
Merkwaardig als je een norm hebt van 100
milirem en je geeft toe dat de norm
overschteden kan worden wanneer mensen
dingen eten die voldoen aan weer andere
normen, nl. die voor radioaktiviteit in
voedsel. Omdat kinderen de norm voor
voedsel met een faktor tien kunnen over
schrijden heeft Natuur en Milieu er voor
gepleit om de normen met die faktor tien
aan te scherpen, maar dat wil Nijpels
niet. In denk dat daarin mee speelt dat
een scherpere norm de landbouw problemen
kan geven. Met name in Zuid-Duitsland is
veel meer radioaktiviteit neergekomen
dan hier bij het ongeluk met Tsjenobyl.
Een verscherping van de normen van de
EEG zou wel eens kunnen betekenen dat in
Zuid-Duitsland veel produkten, van eigen
bodem, jaren verboden moeten worden
omdat ze teveel radioaktiviteit bevat
ten.
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EEN JAAR NA TSJERNOBYL

Op 30 juni van dit jaar, kwamen erin
Brussel,uit prakties alle Europese
landen, vertegenwoordigers van de anti
kernenergiebeweging, op een twee-daags
congres over Tsjernobyl bijeen.
Op dit congres is afgesproken dat,
volgend jaar april, ieder land akties
zal voeren onder het motto
"een jaar na Tsjernobyl"
Ieder land zal dan op eigen w1Jze en
volgens eigen strategien, de reeds
gevallen slachtoffers en de toekomstige
slachtoffers herdenken, om daarmee het
protest tegen de toepassing van
kernenergie kracht bij te zetten.
In ons land zijn de basisgrooepen tegen
kerngeweld en militarisme, samen met
vertegenwoordigers van andere AKB
groepen, bezig plannen te ontwikkelen
voor een "blokkade-demonstratie
manifestati~' bij Borssele, op 24, 25 en
26 april, volgend jaar.
Zij mikken op een zgn. laagdrempelige
aktie (veel deelnemers) waar ook enig
zins een dreiging van uit gaat.
- een blokkade, om de eis "Borssele
dicht" kracht bij te zetten (o.a, omdat
Borssele de grootste centrale is).
- een demonstratie, met het doel om de
slachtofférs te herdenken (men denkt
b.v.asn de plaatsing van 31x aantal
kruizen) •
- een manifestatie, om inhoudelijk
informatie te kunnen geven, over de ramp
bij Tsjernobyl.
Tevens denkt menaan het stellen van een
ultimatum, b.v. voor 1 april 1987, be
staande centrales dicht, anders gaan we
over tot de aktie "een jaar na
Tsjernobyl".
D.m.v. een landelijk overleg, dat reeds
regelmatig bij elkaar komt, worden de
plannen verder ontwikkeld.
Wij houden U op de hoogte!

PROVINCIALE STATEN DRENTHE

De VVD spreekt zich in haar verkiezings
programma voor de komende staten
verkiezingen uit tegen de opslag van
radioaktief afval in Drenthe. Dit geldt
zowel voor bovengrondse- als onder
grondse opslag en voor bodemonderzoek
Lv.m.de opslag.
Er kan dus een leuke confrontatie gaan
plaats vinden tussen de VVD Drenthe en
hun minister de Korte, die heeft gezegd
dat de mogelijkheid bestaat, dat er in
1988 onderzoek plaats zal vinden naar de
mogelijkheid van opslag in de zoutkoep
els.

sekretariaatsadres:
Oude Ujk in "t Jatstraat 62 Groningen. Tel: 050-}'.0140

NOORDERWIND GAAT DOOR DE-WIND

In het kader van het IPW (intergraal
programma windenergie) is Noorderwind de
kans geboden om voor een forse subsidie
in aanmerking te komen, de subsidie
aanvraag is direkt de deur uitgegaan.
Voor 1987 wil de vereniging proberen
over te gaan tot de aanschaf van een
windmolen, mits zij voldoende leden
hebben.
Op15 september had Noorderwind 63 leden
= f 30.500,= toegezegd gekregen.
(totaal streefbedrag f 60.000,= )
Dat is dus de helft!!
Mensen die dit initiatief een warm hart
toedragen; geef U zo gauw mogelijk 
via bijgesloten opgavefolder- op.

---- DE STORM STEEKT OP -----

(zie ook "publikaties" voor infopakket)



Keuze voor de elektriciteitsvoorziellÎD/l.

Sprookje

5200MW

voorstel uit de
"pleidooinota" van CE.
Consumentenbond.
FNVen vele anderen

- elektrlcltelta-
besparing

- windenergie
- b,e'astln.llsturing
- hoogefflcilinte

gescentrlilea

In de pers is regelmatig te lezen
dat kernenergie kan voorzien in
50% van de energievoorziening.
Dit is onjuist. Kemenergie wordt
uitsluitend gebrnikt voor electrici
teitsopwekking en kan zo'n 50%
van de electrlciteitsvoorziening
voor haar rekening nemen. De
electriciteitsyoorziening omvat
zo'n 20% van de energievoorzie
ning. Anders gezegd: kernenergie
kan maximaal voorzien in zo'n
10% van de energievoorziening.

voorstel minister van
F.conomiache Zaken

kolen
..------..., 5200 MW

1---------1 4000 MW

Volgens het Internationaal Atoomenergle-agentschap In
Wenen gebruiken 26 landen kernenergie voor het opwek
ken van elektriciteit. Eind 1984 waren 344 centrales aan
gesloten op het net met een totale produktiecapaciteit van
219.115Megawatt en 180 centrales In uitvoering. In 1984
werden 33 nieuwe kerncentrales In gebruik genomen. Het
aandeel van kernenergie In de wereldelektrlcltelüproduktle
bedraagt nuongeveer13"••

n 1n kerncentrales ontstaat
plutonium-240 en pu-239.
Alleen het pu-239 is
bruikbaar voor kernwapens.
Een minimale concentratie
van 93% is daarvan vereist.
De opwerkingsfabriek haalt
zowel plutonium met meer
dan 93% pu-239 als met
minder dan 93% uit het
afval. Officieel mag alleen
plutonium uit militaire
centrales voor kernwapens
gebruikt worden. Maar bij
controles door het Weens
atoomburo wordt geen
onderscheid gemaakt tussen
plutonium met meer of
minder dan 93% pu-239. Er
wordt alleen gekeken of er
voldoende plutonium komt
uit afval van militaire en
civiele centrales. Verwis
seling is dan eenvoudig:
pu-240 uit militaire
installaties wordt toege
schreven aan civiele, en
pu-239 uit civiele centra
les, ook uit Dodewaard en
Borssele, wordt gebruikt
voor de produktie van
kernwapens.

C!J
CANADA

C!J~
VERENIGDE STATEN

.'

~3~

JAPAN

kernenergie extra
warmtelkrecht

2500 MW
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WINDENERGIE IN HET NIEUWS.

* Maart 1986: De gemeente Rotterdam
besluit geld te geven voor een wind
molenpark op de Maasvlakte. De gemeen
te beschouwt windenergie als een van
de beste alternatieve wijzen van
energie opwekking.

* April: Een prototype van een multi
windturbine wordt op de Maasvlakte in
gebruik gesteld. De turbine heeft zes
windrotoren, met een gezamelijk elek
trisch vermogen van 450 kiloWatt. Het
GEB Rotterdam wil de komende jaren nog
vijftien van deze multi-windturbines
neerzetten.

* In dezelfde maand is 's lands grootste
windmolenpark een aantal malen in het
nieuws. Er is onduidelijkheid gerezen
over de vraag of dit windmolenpark
zich in Oosterbierum of het aangren
zende Sexbierum (beide gemeente
Franekeradeel) bevindt. De bewoners
van Oosterbierum maken zich er zelfs
boos over. Ligt sex en bier interna
tionaal soms beter in het gehoor,
vraagt men zich af.

* Mei: De NV elektriciteitsmaatschappij
IJselcentrale (IJC) wil een windmolen
park aanleggen in de Noordoostpolder,
met een totaal vermogen van 10 mega
Watt. De IJC denkt kans te maken op
subsidies van de overheid, vooral
"gezien het vernieuwende karakter van
windenergie". De IJC is ook betrokken
bij de plannen voor de bouw van een
kerncentrale in de Noordoostpolder.

* Juli: Het onderzoeksbureau van de
stichting Energie Anders heeft in
opdracht van het ministerie van VROM
gekeken hoeveel windmolens in
Nederland passen. Afhankelijk van
milieueisen (v.w.b. geluidshinder,
horizonvervuiling e.d.) kunnen wind
molens drie tot negenduizend megaWatt
aan elekticiteit leveren. Dit betekent
dat in de toekomst circa 20% van het
elektriciteitsverbruik uit wind kan
worden verkregen.

* Met honderddertig miljoen gulden
subsidie wil de overheid het wind
energievermogen de komende vijf jaar
opvoeren. In 1991 moet een molen
industrie van de grond zijn gekomen
die op eigen benen staat. Voor het
jaar 2000 moet Nederland een elek
trisch windvermogen van 1000 megaWatt
hebben.

* Het provinciale elektticiteitsbedrijf
Noord-Holland maakt bekend dat het bij
Den Helder een 18 turbines tellende
windmolenpark gaat realiseren, goed
voor 3,3 megaWatt. Sommige elektrici
teitsbedrijven willen eerst wachten
op resultaten van het proefwindpark
Oosterbierum.

* De stichting Energie Anders houdt van
10 juli- 10 augustus de expositie
"Grenzenloze Energie". Op het gebied
van windenergie zijn er allerlei wind
molens aanwezig, en een voertuig op
windenergie. Het lijkt slecht te gaan
met de toepassing van duurzame energie
als gevolg van de lage olieprijzen.
Kommentaar van Energie Anders: "Deze
lage prijzen zijn tijdelijk. ~ij blijven
heilig geloven in duurzame energie".

* Augustus: Uit een onderzoek van de
VEEN (vereniging van exploitanten van
elektriciteitsbedrijven) blijkt dat
bedrijven steeds vaker zelf hun ener
gie opwekken. Alleen de echte grote
bedrijven blijven achter t..o.v. de
prognoses. Oorzaken hiervan zijn de
onvoorspelbaarheid van de energie
prijzen de afgelopen jaren en het
gebrek aan technische kennis. Wat dat
betreft blijken kleinere bedrijven
vaak beter bij de tijd te zijn.

* September: Het prototype van de multi
windturbine op de Maasvlakte wordt
voor de tweede keer in korte tijd
stil gelegd als gevolg van techni
sche mankementen. Naar de oorzaak
van de storing wordt niet gezocht.
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Dodewaard driewerfoverbodig
In Weesp zijn in .. maanden tijd

de gloeilampen in de lantarenpa
len vervangen door energiezuinige
broertjes, wat een reductie ople
verde van 100 kilowatt. Zou deze
maatregelen in alle gemeenten uit
gevoerd worden dan bespaart dat
meer electriciteit dan Dodewaard
oplevert.

Bij Maurik in de Lek wordt in de
bestaande stuw een wattrkracht
centrale ingebouwd. Ook bij Linne
en Lith in de Maas gaat dat gebeuren. Wordt er gestreefd naar maxi

male energieopbrengst dan zijn 5
van deze centrales goed voor 1
Dodewaard.

De gemeente Heerhugowaard
bespaarde in .. jaar tijd 53% op het
gemeentelijk gasverbmik. Dat was
een half miljoen kubieke meter
gas, zonder dat ze het kouder kre
gen. Als nog geen kwart van de
gemeenten dit voorbeeld volgt kan
Dodewaard ongemerkt op slot.
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persbericht ver. milieudefensie met
daarin kritiek op de huidige normen,
kritiek op de int. meetaktiviteiten
en kritiek op de stilgevallen
publieksvoorlichting.
Te bestellen: VMD sektie energie
2e Weteringplantsoen 9
1017 ZO AMSTEfWAM

-- Brief geschreven door Vrouwen Voor
Vrede aan de Tweede Kamer met kritiek
op het besluit str~ling9bescherming

kernenergiewet.
Ko~ie aan te vragen bij:
V.v.V.Amsterdam postbus 53097
1007 RB AMSTERDAM

-- Informatiepakket " Noorderwind "
tel: ~[}-14014o

-- 10 en 11 januari 19B7
Discussiedagen "vrouwen en macht"
ofwel, hoe kunnen vrouwen hun krach
ten ~delen om te komen tot andere
strategien en effectieve akties naar
de politiek toe.
org: ~erkgr. Vrouwen naar de politiek
plaats; Vrouwenburo,

Noordersingel 29 ASSEN
aanvang: 10.00 uur,
aan~elden: briefkaart naar ,
Elke Boerma Dorpsstraat 23
EEXTERVEEN tel: 05986-506.

WestduÎtse onderzoeken:~~.

.,ç sluiten kerncentrales
J-7 :»~kan zonder veel schade

HAMBUR.G (DPA)· Uit 10$ nn el·
kaar staande onderzoeken nn twee
Westduitse instituten blijkt dat men
kemenerde vaarwel kali -:l~n zon
der dat.dIt ernstige econo hece
volgen heeft.

Het i!!§) . nomisch onder-
zoek van dedeelstàat rf'n-W a-
Jen houdt rekening met een nge stij
ging van de stroomprijs, als alle reacto
ren tussen 1990 en "2010 in fasen stilge
legd worden. Het instituut voor milieu
ol)derzoek in FreiUlIrJr(lfi <Je deelstaat
Bildën=War ttembm'gJ heeft berekend
dat het ophouden met kernenergie tech
nisch, economisch en qua milieu-effec- I
ten op te brengen is.

Oostenri.ik
ontmanrelt
kerncentrale
Oostenrijk doet weer eens van
zich spreken. Ditmaal omdat
het de kerncentrale van Zwen
tendorf', de enige in het land,
gaat' ontmantelen. De bouw
van de omstreden centrale
kostte ruim 12 miljard. Na de
oplevering in 1978 besloot
Oostenrijk bij referendum de
centrale niet in gebruik te ne
men. De Oostenrijkse minister .
van energiezaken heeft nu de
finitief een einde gemaakt aan
de onzekerheid over de toe
komst van het bedrijf: het
ding wordt gesloopt en de on
derdelen worden zo goed als
het gaat verkocht. Kosten:
1300 miljoen.

Groot gelijk . . .
Het is toch wel wat vreemd
dat een superieure soort
die aanvan alles denkt
zich toch totaal niet stoort
aan het protest van een
planeet die langzaam
wordt vermoord.

Bart Schmitz (15jaar)
uitOegstgeest



Namen en adressen van groepen in
Drenthe e.o.

BORGER:

scnOONOORD:

ASSEN (basta):

ANLOO:

ROLDE:

NORG:

ZUlm~OLDE/IIOOGEVEEN :

E~1~1EN /ZUl D-BARGER :

VEENDAN:

EENSMOND:

Volgens ons gevoel Z1Jn er meer Anti
K~renergiegroepen in Drenthe.
Weet U het kontaktodres, geef het ons
door.
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