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VOORWOORD
De voor u liggende ZEK-krant heeft als bijlaga de eerste
Energiekrant voor Nederland. Deze krant is een uitgave van de Be
we9ing Stop Atoomplennen. Wij willen hiervoor de volgende ver
klaring geven.
De Energiekomitee's uit Limburg.Zeeland en Noord-Brabant zitten
als Gezamelijk Energiekomitee in het lsndelijke Ene rgiekomitee.
In het LEK zitten allerlei organisaties die verontrust zijn ovor
de (Nederlandse) energiepolitiek. welke vooral gericht is op
groei en kernenergia. Nu de verkiezingen voor de deur staan wil
het LEK proberen de kernenergia naar voren laten komen els hang
ijzer in de politiek.
Daarvoor is de Beweging Stop Atoomplannen in het leven geroepen.
Hierin zitten alle organisaties die in het LEK zitten met uitzon
dering van de politieke partijen. De gezamelijke energiekomitee's
Zuid Nederland zitten ook in de B.S.A . De ee r s t e aktiviteit van
de B.S.A. is de Energiekrant voor Nederland die u hierbij aan
treft. De krant behoort ~ij de informatiekampanj e dio vooraf gaat
aan de Landelijke Antie Kernenergiemanifostatio op ~ april in
Utrecht.
De Gezamelijke Energiekomiteoa willen de Tweede krant van de B.S,A.
ook onder de abonnees van de ZEK-krsnt verspreiden (begin april).
Dasrbij zal net als nu een dunne ZEK-krant gevoe9d zijn. Do vol
gende normsle ZEK-krant is eind april gepland. Deze zal voorname
lijk aandacht besteden aan het zojuist vorschenen aanvullond
Struktuurschema Elektriciteitsvoorziening (kernenergie).
De vasto rubriok over de energieprijzen in Noord-Brabant wordt
tot dan uitgesteld.
I/ij dringen er bij iedereen op aan om opnieuw de abonnementsgel
don te storten, daar hiermee de nieuwe jaargang van de ZEK-krant
ingaat I I 1I I



Regionale bijeenkomsten tegen kernenergie
Het Energie Komitee Zeeland (EKZ) en het Provinciaal Energie
Komitee Noord Brabant zijn samengesteld uit diverse groeperingen
zoals: milieuorganisaties, politieke partijen, vrouwenbonden,vak
bewegingen e.d. Landelijk zijn de provinciale energie komitees
verenigt in het Landelijk Energie Komitee (LEK), dat zich als
hoofddoelstelling heeft gesteld:
- dat de energ~eproduktie en -consumptie ecologisch inpasbaar
moet zijn.
- dat een zo groot mogelijke beperking en besparing op het ener

gieverbruik, zowel in produktieprocessen als in eindconsumptie
moet worden bereikt.

Het LEI< heeft de BeWegin~ Stop Atoomplannen opgezet, die voor U
bijgaande ENERGIE KRÄNT eeft gemaakt,
Vooral nu kort geleden persberichten zijn verschenen over het
aanwijzen van mogelijke vestigingsplaatsen voor nieuwe kerncen
trales in Nederland, heeft dit geleid tot ongerustheid in diverse
delen van het land. Steeds meer dringt de vraag zich op of Neder
land niet moet stoppen met het verder oprichten van kerncentrales
en wat daarvoor de meest dringende redenen zullen zijn. Deze
eerste Energiekrant probeert U van een en ander op de hoogte te
stellen. Maar dat is niet alles wat er in Zeeland en ~est-Brabant

zal moeten gebeuren.
Vooral ook omdat Zeeland 'dn van de grootste kanshebbers is op de
eerstvolgende van de drie, reeds duidelijk geplande, kerncentrales
zullen bijeenkomsten worden georganiseerd, waar gesproken zal wor
den over kernenergie, heer toepassing voor de elektriciteitsopwek
king en voor het verspreiden van kernwapens (met alle daaraan ver
bonden consequenties). Verder zal op deze bijeenkomsten informatie
gegeven worden over het Struktuurschema Elektriciteitsvoorziening.
Oe bijeenkomsten zijn georganiseerd door het EKZ en het PEK- NBr.

Het programma van deze bijeenkomsten zal er als volgt uit zien:
- Spreker over kernenrgie en de cevolgen is Oen de Vries, voorzit

ter van het Landelijk Energie Komitee.
- Oe nieuwe deense film "Nog Meer Kerncentrales" duur 1 uur, zal

gedraaid worden.
- Oe avond zal opgefleurd worden door gezellige muziek, maar dat

hoort U dan wel II
Vastgesteld zijn de volgende bijeenkomsten, waarvoor U en ieder
een, die U op Uw beurt weer kunt meebrengen, wordt uitgenodigd:
4 april: te Bergen op Zoom: in "de Hollandse Tuyn", Huybergstr 14

Aanvang:20 uur.
5 april: te Goes: in HOe Prins van Oranje", Niouwstr 14

Aanvang:20 uur.
6 april: te Terneuzen: in "Kousekou", Nieuwstr 39 Aanvang:20 uur.
7 april: te Middelburg: in "Oe Schakel", Bachten Stene 14

Aanvang:20 uur.
Verder zullen nog enige andere bijeenkomsten gehouden worden met
als onderwerp o.a. Kernenergie voor zover thans bekend:
19 maart: te Bergen op Zoom- openbare bijeenkomst met een forum
debat over: "Kernenergie en grensoverschrijdende vervuiling".
In het forum o.a. Mevr.I.Vorrink en de heren M.Konings en H.Hart
meyer. Plaats: "Oe Stoelemat", e'Jestersingel. Aanvang: 13,30 uur.
28 maart: te Vlissingen- na de ledenvergadering van VMZ wordt in

"Open Hof"· wijkcentrum Paauwenburg, Alex. Gogelweg-
de film vertoond "Lovejoy's Nuclear War". aanvang:20.30u
toegang vrij.



De kleine aarde weekends- ...................,;;.;,,;;,,=........................,;.;,;;;;...
De Kleine Aarde in Boxtel organiseert twee weekenden over energie
nl. in het weekend van 25 tot 27 maart en het weekend van 7 tot 9
oktober.
Het eerste weekend gaat vooral over energiebesparing, de mogelijk
heden thuis, isolatie en leefstijl aan de enekant en de rol van de
energie in de samenleving aan de andere kant.
Het tweede we~kend legt meer de nadruk op informatie over alter
natieve energiebronnen, praktisch gebruik van zonneenergie, wind
energie, methaangas e.d.
Opgave voor deelname kan uitsluitend schriftelijk met vermelding
van naam,adres, telefoonnummer, beroep/studie en data wanneer men
aan een weekend wil deelnemen. De Kosten van een weekend zijn /75,.
per persoon. Adres: De Kleine Aarde

Postbus 151
Boxtel tel: 04116-4652

Op 26 maart vindt om 11.00 uur in de werkwinkel,Nieuwlandstraat 39
te Tilburg een overleg plaats over mogelijke akties tegen de op
slag van atoomafval in MOL. Zoals al eerder is gemeld is men op
het Studiecentrum Kernenergie in MOL aan het onderzoeken of radio
aktiefafval in de kleilagen van MOL gestopt kan worden.
Proeven zullen waarsch.ijnlijk in 1979 genomen worden.
Onder het Motto: "Geen Atoomafval in onze Kempen" roepen wij iede
re geinteresseerde op om zaterdag 26 maart aanwezig te zijn.

Op 23 april wordt in de Veemarkthallen in Utrecht een landelijke
Anti-kernenergie-manifestatie gehouden. Deze manifestatie wordt
georganiseerd door de Beweging Stop Atoomplannen, deze beweging
geeft ook de bijgevoegde Energiekrant uit. Creches aanwezig,
bovendien medewerking van culturele groepen.
Houdt deze datum alvast vrij

Het Limburgs Energie Komitee is een aktie aan het organiseren
tegen de bouw van een kerncentrale in Oupeye bij Vis~.(15km van
Maastricht.

De werkgroep Kalkar Tilburg heeft eon setje van 8 prentbrief
kaarten over energie uitgebracht. Dit setje kost /1,- en is te
bestellen door overmaking van /1,80 (setje, incl. porti kosten)'
op girorekening 3128500 van de penningmeester W.K.T. Cobbenhage
laan 452 Tilburg.

8ij de uitgeverij "Westerhappel" postbus 183 Gorkum is een
kernenergetisch stripverhaal met psychisch atoomkommentaar, ge
volgd door een meerkleuren druk verkrijgbaar.
Naam: "de goocheltruc" van Janus Pompaloore, prijs /3,50
Het batig saldo is bestemd voor het kalkar-proces.



NVJE MOETEN REKENING HOUDEN MET AKTIES TEGEN KERNENERGIE
I

Aldus blijkt uit een rapport van het Internationale Agentschep
voor Atoomenergie te ~enen IAEA, een organisatie van de V.N.)
In 1970 deed de IAEA een voorspelling ten aanzien van het opge
stelde kernenergetisch vermogen in de niet-kommunistiese landen
in 1975. Dat bleek achteraf vies tegen te vallen: ongeveer d~

helft van de voorspelde kerncentrales is niet gebouwd! I!
Deels als gevolg ven financiele en technische mankementen, deels
vanwege POLITIEKE moeilijkheden.
En toch is kernenergie hard nodig, aldus de IAEA, omdat de ener
gie behoefte nog steeds hard groeit.
"VJe moeten rekening houden met de akties· wordt door de IAEA uit
gelegd als: we moeten 't anders aanpakken om die kerncentrales
toch te bouwen.
Er bestaat nog een andere uitleg van deze zinsnede: we moeten re
kening houden met wat de burgers•••• of liever gezegdf met wat
de burgers niet willen. En dat betekent: GEEN KERNCENTRALES.
En dat laatste bedoelt de IAEA niet.

Duidelijk is, dat de diverse akties tegen kernenergie
(in de diverse landen) wel 'degelijk invloed hebben op de
atoombaronnen en rege-ringen. Doorgaan en niet vergeten••••

W.K.

"ZEELA.ND ZIT 'R MAAR MEEN
Vier hoofdprijzen in de loterij van Lubbers/Gruijters: 4 loka
ties voor (toekomstige) kerncentralesJ Borssele.Tholen,Philips
land en Bath/Hoedekenskerke. Het hadden er 5 kunnen zijn, maar
Ossenisse is inmiddels afgevallen vanwege allerlei scheepvaart
en industrie-toestanden in het Scholdegebied.
Opmerkelijk is, dat beide min1sters zijn voorbij gegaan aan de
motie van Provinciale Staten van Zeeland (19 dec. '75) waarin
wordt gesteld dat- als er in Zeeland een kerncentrale moet bij
komen- alld4n Borssele kandidaat mag zijn, Willen de H.H. Minis
ters daar even rekening mee houden.
Bovendien is de P.Z.E.M. (vooruitziend als altijd) reeds enige
maanden bezig met onteigoningen bij Borssele. De verhalen over
Boresele 11 beginnen vaste vorm aan te nemen.
Overigens zijn wij van mening dot er noch in Zeeland , noch el
ders in ons land, noch daarbuiten kerncentrales gebouwd mogen
worden. Wat dat betreft, kan ook dit (aanvullend) Struktuurschema
naar de oudpapier handel •••••

Elektriciteit als Melkkoe, ook in Iilburg
Zoals we al eerder gemeld hebben boek~ de PNEM jaarlijks aanzien
lijke winsten. Dit lag voor 1975 op een bedrag van ~ 9 miljoen.
Het GEB- Tilburg leverde in 1976 370 miljoen kilowattuur elek
triciteit af aan de Tilburgers.
Hiervan werd 2/3 door de grootverbruikers opgeslokt. Het totale
verbruik steeg ten opzichte van 1975 met 32 miljoen kilowattuur.
En de winst van de PNEM afdeling Tilburg bedroeg in 1976 12.600.000.
Dit is 200.000 meer winst als in het jaar er voor.
Het lijkt haast een felicitatie waard, of misschien een feestje
zoals de collegas van de GEB-Eindhoven het vorig jaar wisten te
versieren. ~e begrijpen nu wol waarom er door de energiebedrijven
op een steeds grotere groei gespeculeerd wordt in het energie
verbruik.
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BELANGRIJK-BELANGRI3K-SELA
Er is met dit nummer een NGRI~k
volledige jaargang van de Energie
krant verschenen. Er is ons wel
gebleken dat een aantal mensen de
abonnementsgelden niet betaald
hebben.
Hierbij doen wij een beroep op de
ze mensen omdat alsnog te doen.
Verder willen wij de abonnees
vragen om het geld voor de nieuwe
jaargang over te maken.
Oe ~bonnementsgelden zijn:
15 1 - individuele abonnementen
110.~ steunabonnementen
125.- Qroepsebonnementen

Wilt U dit zo snel mogelijk over
makon naar:

Penningmeester PEK
Gironummor 3128500
Cobbenhagelaan 552
Tilburg.

Oe volgende B.S.A. krant komt 4 april uit.
Dan verschijnt ook de volgende ZEK-krant.
Kopy voor 25 maart opsturen naar PEK Nieuwlandstraat 39 Tilburg.
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