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Op 15 mei houdt De Kleine 
Aarde haar jaarlijkse energ ie
dag. De minder luidruchtige 
bedrijfjes komen hier voor 
het voetlicht. Pag ina 4 

Energiemarkt 

De gemeente Tilburg finan
ciert een experimentele ener
giewerkplaats. Een tussen
tijds verslag op pagina 5 

Zonnewind 
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ALLICHT aktiekrant. Het mani-
fest ter ondersteuning van de 
demonstratie te Antwerpen op 14 
mei ë;l.s. maakt deel uit van ons 
nieuwe nummer. De vraag of de
monstreren, tegen kernenergie 
in dit geval, nog zin heeft, is 
en wordt binnen de anti-kern
energiebeweging dikwijls aan de 
orde gesteld. Sommigen neigen 
naar wat agressiever vormen van 
aktievoeren. Enkelen schuwen 
het geweld niet. Zeggen ze ten
minste. Klein Duimpje die de 
reus tegen zijn schenen schopt. 
Tegen het apparaat Staat sta je 
immers machteloos. Er zijn ge
vallen dat men denkt met geweld 

"Allicht" is een uitgave van de Stichting Al
licht. Deze zet zich in voor een democra
tisch, mens- en milieuvriendelijk energiebe
leid. Geen "kernenergie of kolen" dus, maar 
doelmatiger gebruik van energie en zoveel 
mogelijk aanwending van alternatieven als 
zon en wind. 

Daarom richt "Allicht" een kritisch oog op 
de energieproducenten. Aan regionale ont
wikkelingen wordt in ruime mate aandacht 
besteed. 
Ingezonden artikelen of brieven kunnen 
door de redaktie bekort worden. Onderte
kende artikelen geven niet noodzakelijk de 
mening van de redaktie weer. 
Overname van tekst met bronvermelding is 
toegestaan. Voor overname van illustraties 
dient men kontakt op te nemen met de re
daktie. 

Redaktie: Hans Linders, Toon de Laaf, Wim 
Kersten, Joost van der Aalst, Joost Andrik, 
Jan Baltussen, Dirk Stoop. 
Vormgeving: Wil Hendriks, Hans Wetzer. 
Illustraties: Tik-Tak-Tekeningen, Cees Cha
muleau. 
Zetwerk: Zetcentrum De Vonder, 
Eindhoven 
Druk: Stichting Kringloopdrukkerij 
"de Werkwinkel", Tilburg. 

Redaktieadres: Postbus 8107, 5004 GC Til
burg. 
De redaktie is telefonisch te bereiken onder 
de nummers 040-453299 en 013-351535. 

Een jaargang omvat minimaal zes nummers. 
Een abonnement kunt U nemen door stor
ting van f 7,50 (steunabonnement: f 15,-; 
voor instellingen: f 25,-) op gironummer 
4208201 van penningmeester Allicht te Til
burg. 
Oplage: 750. 
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het doel te hebben bereikt. Die 
liggen dan meer in het vlak van 
het lastige kind, dat'zijn zin 
krijgt om van het gezeur af te 
zijn. 
Gaat u liever nog maar eens 
mee, vreedzaam demonstreren 
ginds doorheen het land der 
dwazen. Het laatste is de titel 
van onze BELICHT. Toeristische 
tips voor een dagje uit. voor 
weekarrangementen wende u zich 
tot ons reisburo "Knijppoes". 
Nu moet u (u moet niets, het is 
maar bij wijze van spreken) 
niet denken dat wij, tegenstan
ders van kernenergie, voorstan
ders van alternatieve energie
bronnen, halleluja, het demon
streren zien als surrogaat voor 
de inmiddels afgeschafte pro
cessie. 
In en vanuit stroomgroepen en 
energiekomitees vinden velerlei 

vervolg van pag. 3 

"De juridische achtergrond van 
de plaatsing van kernraketten 
leert, dat de wetgever in staat 
is om door - met name het toe
kennen van een geheim karakter 
aan overheidspeschikkingen -
rechtsbescherming uit te slui
ten. Men kan het ook zo stellen, 
dat de aard van de niet-vreedza
me toepassing van kernenergie 
zich niet verdraagt met rechts
bescherming." Brenninkmeyers 
conclusie lijkt mij dan ook ge
grond: "Het beroep op de Kroon 
krachtens de Kernenergiewet moet 
worden afgeschaft. Rechtsbe
scherming kan in de rechtsstaat 
in laatste instantie alleen door 
een onafhankelijke rechter gege
ven worden." 

· ...... 
·,_ 

........ 

aktiviteiten plaats. 
We zullen een willekeurige 
greep doen. Het geven van scho
ling aan voortgezet onderwijs 
en maatschappelijke groeperin
gen. Met eigen scholingamateri
aal (objectief, durven we zon
der schroom te stellen) kunnen 
volledige lessen worden gege
ven. Desgewenst wordt onder
steuning gegeven of worden vol
ledige lessen verzorgd. Omdat 
een academische titel ook in 
deze tijd nog indruk maakt, kan 
er een dr(s) of ir bijgeleverd 
worden. Ook zijn er stroomgroe
pen met een uitgebreide biblio
theek, waar iedereen gratis 
boeken kan lenen. Er worden ex
posities verzorgd, diaseries 
vertoond en/of verhuurd, films 
gedraaid. Niet te vergeten uw 
eigen ALLICHT iedere twee maan
den door een (te) klein groepje 
enthousiastelingen tot kunst
werk gewrocht. 

en 
mocratie: een case-study over 
rechtsbescherming I A.F.M. 
Brenninkmeyer. Zwolle, Tjeenk 
Willink. Verschijnt + juni 
1983. 201 - + f40, 



Boek over rechtsbescherming 

KERNENERGIE EN DE 
STAAT 
Kernenergie, rechtstaat en democratie: een caee-study over rechts
bescherming, is de titel van een boek dat eerdaags verschijnt. De 
auteur, mr A.P .M. BrenninJcmeyer, geeft in duidelijke taal met ver
helderende voorbeelden een inzicht in de administratief rechtelij- -
ke beroepsprocedures en schuwt daarbij meningsvorming niet. 

Toon de Laaf 
Als men beroep wil aantekenen 
teqen bijv. de bouw van een 
kerncentrale in de woonplaats of 
daarbuiten, moet men weten bij 
wie men moet aankloppen. Vooral 
moet men weten of de kans op 
winnen qroot is. 
Brenninkmeyer vergelijkt de po
sitie van de burger in Nederland 
met die in Frankrijk en de BRD. 
Belgiê wordt niet beschreven. 
Rechtspraak over geschillen in
zake kernenergie is daar niet 
bekend. "Wellicht zeqt dit ge
noeg." 

octopu~ verschuilen 

A.F.N. Bl>enninkmeyer- (foto: Titburtgs Stacisni..euhJs) 

rechter 
In hoofdstuk twee beschrijft 
~renninkmeyer de overheidsbe
moeienis met kernenergie. 
"De overheid is geen monolitisch 
blok, dQCh een complexe organi
satie die een grillige structuur 
heeft. Gezien de veelvormigheid 
van de overheideorganisatie zou 
men haast gaan denken aan de 
overheid als een soort octopus. 
De ene arm wijst de andere armen 
de richting, deze geven op hun 

' beurt toestemming of verrichten 
taken, helpen elkaar soms of 
vormen juist tegengestelde 
krachten. Tenslotte zijn er weer 
andere armen die controle uitoe
fenen. Dit weekdier verhult ech
ter een belangrijk kenmerk over 
de overheid in deze tijd. De 
overheid verhult niet alleen 
verschillende functies, de uit
voering van deze functies ge
schiedt door een pluriforme or
ganisatie: soms lijkt het erop 
of de octopus ónthoofd is en de 
armen een eigen leven zijn gaan 
leiden •••• Daarnaast zien we de 
overheid in een van haar onder
delen optreden als actiegroep -
voorstander van kernenergie - of 
als actiegroep - tegenstander 
van kernenergie - en de overheid 
als platform van een maatschap
pelij·ke discussie over kernener
gie en als organisator van die 
discussie." 

Deze octopusbeschrijving van de 
overheid verduidelijkt hij met 
het gedrag van de Minister van 
Economische Zaken bij de beant
woording van vragen van het 
Tweede-Kamerlid Lambers-Bacque
bard: In 1979 vocht zij het ver
gunningenbeleid van de minister 
aan. "In concreto kwam het erop 
neer dat de ministe·r zich ver
school achter een structuur (de 
Kernenergiewet en uitvoeringsre
gelingen) teneinde de eigen ver
antwoordelijkheid te ontgaan. De 
Kernenergiewet laat ru~mte voor 
een eigen kernenergiebeleid van 
de regering." 
Voorts geeft Brenninkmeyer een 
voorbeeld waarbij het leger via 
de installatie van de kerncen
trale Borssele radioaktieve gas
sen loosde. De inspecteur voor 
de volksgezondheid protesteerde 
en de lozingen zijn gestaakt. 
"Formeel klopt alles weer, doch 
de gevaarlijke ongecontroleerde 
lozingen kunnen weer zijn her
vat. Hiermee is aangetoond dat 
de overheid een beheerstaak niet 
waar kan maken op basis van de 
Kernenergiewet." 

OVer het beroep tegen kernener
gie merkt hij op: "Bij de verge
lijking tussen Frankrijk, de 
Bondsrepubliek Duitsland en Ne
derland springt in het oog, dat 
in ·deze beide landen rechtsbe
scherming door een onafhankelij
ke rechter wordt geboden. In Ne
derland geeft het bestuur zelf 
rechtsbescherming, in die zin, 
dat de Kroon (op voordracht van 
de verantwoordelijke bewindsman 
na advies van de Afdeling Ge
schillen van Bestuur van de Raad 
van State) in beroep beslist 
over de gegrondheid van klachten 
van de burger. In Nederland 
staan onder de verleende vergun
ningen de handtekeningen van de
zelfde ministers die in admini
stratief beroep op de Kroon de 
beslissing mede-ondertekenen. 



Open dag De Kleine Aar,..Jt:J~~ 

ENERGIEMARKT 
Met de "open dag" op 15 mei zet de Aarde een jaarlijkse 
traditie voort. Alternatieve energie en energiebesparing vormt 
één van de peilers onder de ideeën van De Kleine Aarde. Na de 
grootschalige energiebeurs in de RAI (eind april) komen nu de 
kleine (zelf)bouwers aan bod. Tevens organiseert men in Boxtel 
een drietal energiedagen over wind, biqgas en zonne-energie. 

• a• ~ j ,. "M~::i5 

Energiebesparing en " ener
gie-opwekking" komen steeds meer 
in de belangstelling. Grote fir
ma ' s ruiken hun kans en timmeren 
flink aan de weg. Daarnaast be
staan er talloze alternatieve 
bedrij fjes en instellingen die 
minder luidruchtig maar eerder 
maatschappelijk bezig zijn in 
energie-land. 

markt voor energis 
Op 15 mei presenteert het klein
schalig energiegebeuren haar 
produkten en aktiviteiten. Fa
brikanten van windmolens zonne
collectoren en biogasinstalla
ties, architekten (passieve zon
ne-energie) en energieburo's, en 
andere instellingen op energie
besparingsterrein. De Kleine 
Aarde zelf vormt het decor, met 
haar eigen praktijkvoorbeelden 
op haar grondgebied. 
De broedplaats van de alterna
tieve energiebeweging is geopend 
van 10.00 tot 17 r00 uur. Soep en 
broodjes zijn verkrijgbaar. De 
entreeprijs bedraagt 13,50. 
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Voor meer professionele mensen, 
aktieve belangstellenden, ge
bruikers en producenten worden 
thema-dagen georganiseerd. De 
eerste, de WIND-DAG, werd op 23 
april gehouden. 
Zaterdag 21 mei komt BIOGAS aan 
de orde, waarbij zowel de fa
brieksmatig geproduceerde en ge
p~aatste installaties worden be
handeld, als de mogelijkheden 
voor (kleinere) zelfbouw-instal
laties. Hoofdthema's zijn onder 
andere de economische haalbaar
heid en de mogelijkheden van 
biogas. 
Op zondag,25 juni is 't ZONDAG. 
De laatste ontwi kkelingen op het 
gebied van aktieve zonne-energie 
passeren de revu. Ook hier vor
men economische haalbaarheid en 

schaalgrootte de hoofdthema's, 
met aandaçht voor alle typen 
collectoren, opslagmogelijkhe
den, regelsystemen en zelfbou~
mogelijkheden. 
De themadagen duren van 10.00 
tot 17.00 uur. De kosten bedra
gen 140,- per dag . 

liefst te vost . .. 
Op De Kleine Aarde hoopt men dat 
bezoekers zoveel mogelijk per 
openbaar vervoer of per fiets 
zullen komen. 
Vanaf Station Den Bosch rijdt 
bus 54 (BBA), die vlakbij De 
Kleine Aarde stopt. vanaf sta
tion Boxtel liggen drie moge
lijkheden open: te voet (25 tot 
30 minuten lopen), per taxi of 
met gehuurde fiets (bij fa. Vos, 
Baroniestraat 48). 
voor nadere inlichtingen: 

De Kleine Aarde, 
Hunsel 17, Boxtel, 

0 p E ~ .. ,. 04116-84921. 

IGEN KRACHT 

De KleJae Aarde 
padlnlllll 
8180 AD Jtme1 



Experimentele werkplaats in 
Tilburg 

ZONNEWINDWERK 
In Tilburg is een werkplaats voor duurzame energie gevestigd, 
waarvan de aanvangskosten door de gemeente zijn gesubsidiëerd. 
Zonnewind streeft ernaar zo spoedig mogelijk uit t e groeien tot 
een zelfstandige, loonvormende werkplaats op het gebied van ener
giebesparingen en duurzame energiebronnen. Een eerste, helemaal 
zelf ontwikkelde, "Tilburgse molen" zal binnenkort geinstalleera 
worden. Een stand van zaken. 

JoostAndrik 

In ·september 1982 stelde de ge
meenteraad van Tilburg geld ter 
beschikking aan een initiatief 
Zonnewind genaamd. Een aantal 
mensen wilde graag een werk
plaats opzetten voor duurzame 
ener giebronnen en energiebespa
ringen. Eén en ander moet leiden 
tot een loonvormend bedrijf, 
waar voor maximaal acht personen 
betaald werk te vinden is. De 
gemeente bleek bereid om een ge
deelte van de investeringen, de 
exploitatie van het eerste jaar 
en de verbouwing van de huidige 
ruimte, te financieren . Voor 
tenminste één jaar kunnen de zes 
medewerkers dus aan de slag. De 
afdeling houtbewerking heeft de 
gemeente van de begroting afge
voerd. Dit tot grote teleurstel
ling van Zonnewind. Na deze pe
riode van 1 jaar volgt een eva
luatie door de gemeente. 
Zonnewind is ondergebracht bij 
de Stichting Tilburgse Werkge
meenschappen (TWG), die al twee 
werkplaats~n onder haar beheer 
heeft, te weten Cambium en In
houT. 
Bet personeelsbestand van Zonne
wind bestaat op dit moment uit 
iemánd van de DSW, twee tijde
lijke krachten (TAP) en drie 

Tilburgse molen 
vanaf eind 1981 is men bezig met 
een windmolen, die opgebouwd is 
uit tweedehands auto-onderdelen . 
Deze Tilburgse molen is helemaal 
zelf ontwikkeld en vormt zo een 
scholing op zichzelf. Er is re
kening gehouden met het windaan
bod in Tilburg en omstreken. De 
opbrengst van deze molen is ge
schat op 1000 kWh per jaar. Voor 

vrijwilligers. Centraal binnen ~ 

de werkplaats staan het gezamen- g 
lijk werken en beslissen en 
scholing in alle aspecten die om 
de hoek (kunnen) komen kijken . 
Een permanente scholing is nood
zakelijk, omdat de huidige mede
werkers ieder een eigen, ander 
kennis- en kundegebied hebben. 
Verder is besloten om zich te 
richten op de regio Tilburg en 
tot aktief kontakt met de afne-

een huishouden met een zuinig 
energiegebrui~ zou dit voldoende 
moeten zijn. Daarom is de m~len 
ook ontworpen met deze gewenste 
opbrengst als uitgangspunt. Mo
menteel ligt er bij Bouw- en wo
ningtoezicht van de gemeente 
Tilburg een vergunningaanvraag 
voor het plaatsen van deze eer
ste molen bij een voormalig 
brugwachtershuis . Tilburg kent 
een wi ndmolenverordening, die 
bepaalt dat de molen aan bepaal
de eisen moet voldoen om toe
stemming te krijgen voor het 
plaatsen ervan. De aanvraag moet 
bijvoorbeeld vergezeld gaan van 
zogenaamde sterkteberekeningen . 
Ook de Welstandscommi ssie en Pu
blieke Werken buigen zich nog 
over de aanvraag en deze ambte
lijke molens draaien op hun ei
gen wijze. Bet is de bedoeling 
dat de windmole·n in de hele 
elektriciteitsbehoefte van het 
huis gaat voorzien . De twee be
woners laten zich dan ook af
sluiten van het openbare net. De 
opslag van de windstroom gebeurt 
in accu's en er wordt een 24-
voltsysteem aangelegd . 
Er is met hen afgesproken dat de 
resultaten van deze eerste 
(test)molen bijgehouden worden 
ter lering voor later te bouwen 
molens. Aan de hand van deze mo
len is een nieuwe in prototype 
klaar. Deze zal over enige tijd 
in produktie. genomen worden voor 
de verkoop . 

-----------&-----



ontwikkelingen 
Of dit alle~ inderdaad leidt tot 
een loonvormend bedrijf blijft 
nu natuurlijk nog een vraag. Het 
personeelsbestand is opgebouwd 
uît tijdelijke krachten en uit 
vrijwilligers en over hun konti
nuiteit valt weinig te zeggen. 
De stimulans die de gemeente 
geeft aan de ontwikkeling van 
duurzame energiebronnen is toe 
te juichen. De voorlopige ter
mijn van één jaar is echter wel 
erg kort. De exploitatiekosten 
kunnen immers na een jaar nog 
niet door Zonnewind zelf opge
bracht worden. Er gaat ontzet
tend veel tijd zitten in voorbe
reiding, scholing en ontwikke
l~ng . In de tussentijd moet een 
eventuel e "winst" terugvloeien 
naar de gemeente, zodat reserves 
opbouwen onmogelijk îs. Verder 
zal veel afhangen van de be
drijfsresultaten en de kosten 
van de toekomstige molens. Het 
feit, dat voor een middelgrote 
win&nolen voor Tilburg en om
streken is gekozen, lijkt echter 
een sukses. De commerciële wind
molenproducenten leveren 6f hele 
grote 6f kleine standaardmolens. 
Een marktverkennend onderzoek 
heeft al enkele "vrijblijvende 
offertes" opgeleverd voor Zonne
wind. Ook l even er binnen de 
werkplaats ideeën om onder ande
re zonnecollectoren te gaan ont
wikkelen. 
De opzet van Zonnewind is sowie
so lovenswaardig: op een klein
schalige manier bezig zijn met 
duurzame energiebronnen . 

Eigenschappen van de Tilburgse 
molen : 

Diameter 
Wieken 
Opbrengst 
Masthoogte 
V minimaal 
V maximaal 

Zonnewind. 

3 meter 
3 van hout 
1000 kWh/j 
10-14 meter 
2-2~ m/s 
12 m/s. 

Piushaven 20 , Tilburg. 
13-366746. 

oorlichting op vakantie 
NERGIEKARAV AAN 

Dit jaar wil ze langs de kust gaan trekken, de 
Evenals vorig jaar is het de bedoeling om tijdens 
kantie in drie weken, van 23 juli t/m 14 augustus, een vijftal 
toeristenplaatsen aan te doen. Daar zullen braakliggende stukjes 
land of kale parkeerterreinen omgetoverd worden tot een bruisend 
geheel: twee grote circustenten, een terras, een groot lucht
spring-matras, hier en daar een windmolen of zonnecollector en 
een hoop muziek en informatie. Voeg hierbij een warm zonnetje, 
het bruisen van de zee op de achtergrond en een hoop vakantiegan
gers die een kijkje komen nemen, en de Energiekaravaan gaat voor 
je leven. Plezier en aktie tegelijkertijd. 

vorig jaar stelt de 
•l~n.~raiekaravaan zich ten doel 

kunnen komen 

en theater 

het 
en 

Mensen die dag in dag uit aan 
de lopende band staan en 's a
vonds niet de puf hebben om 
naar het buurthuis te gaan waar 
"iets over energie te doen is", 
of huismoeders die blij zijn 
als de was hangt en de kinderen 
eindelijk op bed liggen en ze 
eens de tijd voor zichzelf 
krijgen. Die mensen willen we 
opzoeken op hun vakantie-adres. 
Niet om dan eens zwaar te bomen 
over het kernenergieprobleem, 
natuurlijk niet, maar wel om in 
een vakantie-achtige sfeer, met 
muziek en theater, met kinder
aktiviteiten en een gezellig 
terras, iets door te laten 
klinken van onze idee~n en 
standpunten. 
En misschien , heel misschien, 
als ze allang weer thuis zijn 
en naar Tros-Aktua kijken met 
een verslag van een anti-kern
energie-aktie, denken ze weer 
terug aan de Energiekaravaan en 
aan het feit dat die "raddraai-

ers" van de Tros eigenlijk wel 
aardige mensen waren die een 
hoop zinnige dingen te vertel
len hadden . Of misschien, heel 
misschien, als ze dus allang 
weer. thuis zijn, en horen dat 
tante Mien van drie-hoog-achter 
wordt afgesloten omdat ze haar 
elektriciteitsrekening niet 
meer kan betalen, pakken ze wel 
dat foldertje van die karavaan 
waarin een telefoonnummer stond 
van mensen uit de stad die in 
dat soort gevallen wilden hel
pen. 
Ach, zoveel pretenties voor de 
langere termijn hebben we niet, 
maar mensen informeren, uitleg
gen is altijd goed en wat ons 
betreft mag de Energiekaravaan 
een begrip worden in de loop 
der jaren. Want we zijn ervan 
overtuigd dat het de anti-kern
energiestrijd verder he lpt en 
op een leuke manier. 
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vergunning aanvragen 
Maar voordat de Energiekaravaan 
werkelijk haar tenten opslaat, 
moet er nog het één en ander 
gebeuren . 
Op dit moment zijn a.anvragen 
voor vergunningen weg naar ne
gen verschillende gemeentes 
(Domburg , Vlissingen, Haamste
de, Rockanje, Katwijk, IJmui
den , Egmond, castricum en Zij
pe) om daar vijf plaatsen uit 
te kiezen, afhankelijk van de 
opstelling van de gemeente en 
de toegewezen standplaats (we 
willen n.iet ergens achteraf 
weggestopt worden). 
Verder zijn we hard bezig met 
de vormgeving van ons informa
tie-gedeelte. In tegenstelling 
tot vorig jaar willen we het 
niet laten bij een paar stand
jes en tentoonstellingen, maar 
het ·geheel wat levend.iger, aan
trekkelijker maken. 

hulp welkom 
Bovendien proberen we op aller
lei manieren muziek-, theater-, 
acrobati~-, clowns- , enz.
groepen te charteren die tegen 
reis- en verblijfs(=etens)kos
ten met ons mee willen gaan. En 
dat is nog niet eens zo gemak
kelijk. Dus zit je zelf in één 
of andere groep of ken je men
sen in je omgeving en word je 
enthousiast bij het lezen van 
bovenstaand verhaal: schroom 
niet en bel Wil van Dalen, 079-
167766. Sowieso is elke hulp1 

le~e suggestie, om maar niet 
te spreken van de broodnodige 
financiële ondersteuning van 
ha.rte welkom. 
Onze kontaktpe.rsonen zijn : Lot, 
Voorstadslaan 49, Nijmegen, 080-
780882 en Frans, Gorisstraat 
41, Nijmegen, 080-225408. 
Ons gironummer is 156é566 tnvp 
Stichting G~lderse stroomgroe
pen te Nijmegen ovv. Energieka
ravaan. 

Vorig jaar oogst.t-e Theater Buitendi.enst veel- sukses met hun 
stuk "Terras De Kloek" (foto: Peer 'Muskens). 

~ ...................... .-·ad~ssen .......................... ~ 

lnlblnt 

EK Bergen op Zoom, Postbus 248, 
4eoo A~ Bergen op Zoom, 01640-37664 
SSK Roosendaal, Spoorstraat 130, 
.C702 VN Roosendaal, 01650-56331. 
Wertlgroep Kernenergie, Oarlnkveld 13, 
.C731 VK Oudenboach, 01652-6685 
Zevenbet ga Energie Groep, Melljn 19, 
4761 NM levenbergen, 01680-24295 
EK Breda, Reaeoutrut 16, , 
4818 GR Breda. 076-140064 
S.S.K. Zundert, Beritenlaan 218, 2, 
4881 XG Zundert 
A~ v.d. Velden, Lijstamof 23, 
4921 VR Made, 01626-2465 
Energieburo de Knijpkat, Statlonsstr. 15, 
5038 EB Tilburg, 013-351535 
Wertlgroep Kalkar, Lieve Vrouweplein 8, 
5038 TS Tilburg, 013-357058 
Stookkostengroep Tilburg-Noord, Corelllstr 10, 
S049 EM Tilburg, 013-5549381550706 
Wereldwinkel Goirle, Molenstraat Sb, 
5051 LD Goirle, 013-345897 
Energletlommlsàle, Schoutstraat 238, 
5121 KA Rijen, 01612-4248 
Kernenergie Alllc:ht Niet, Grotestraat 51, 
5151 JC Drunen, 04163-72254 
SSK Oen Bosch, Poetbus 1404, 
5200 BL '•ttertogenboach, 073-136308 
SSK Oss, Hooghulsatraat 23~ 
5341 CD Oss, 041~25673147214 
SSK SchiJndel, Kap. SehrOderstraat 1, 
5482 KA SchiJndel, 04104-74758 
Wertlgroep Stop Atoomplannen Kempen, 
de Kranssen 37, 
5581 AG Waalre, 04904-4609 
SSK Eindhoven, Smalle Haven 1, 
5611 El-I Eindhoven, G.c0-453299 
Energleburo, Grote Befg 39, 
5611 KH Eindhoven, 040-455190 
Energiegroep Nuenen, Refellngse Erven 73, 
!1672 TB Nuenen, 040-833544 

Wim ~ Boer, J. Hendflkxstraat 22, 
5684 XJ Best, 04998-73125 
Marlet de Swart, HogeziJdeweg 17, 
5758 PL Vllerden, 04930-16057 
Brabantse Mllleufeder.atie, Wlllem 11 str. 15a, 
5038 AB Tilburg, 013-356225 
PPR Brabant, Jan van ·Beverwljkatraat 2a 
5017 JB Tilburg, 013-384422 ' 
PSP Brabant, Groenstraat 25, 
5021 EJ Tilburg, 013-357.c04 
CPN Brabant, Tweede Donk 14, 
5233 HR 's·Hertogenbosch, 073-410911 
De Kleine Aarde, Postbus 151, 
5280 AD Boxtel, 04116-84921 

Limburg 

Limburgs Energie Overleg, Mariastraat 13, 
621 1 EP Maastrlc:ht, 043-50130 
WSA Weert, Lulkstraat 37, 
6004 VK Weert, 04950-20302 
EK Veoray, Hubenhof 51, 
5801 TS Venray, 0478().8()()25 
SSK Venlo, Maasatraat 15, 
59« CA Arc:en, 0..703-2358 
Energlegroep, Oranjestraat 9, 
5981 CA Penningen, 04760-.c097 
REM, Postbus 523, 
6040 AM Roermond, 04750-18900 

SSK Roermond, Roeralngel 2b, 
6041 KX· Roer~, 04750-52047 
Kollektlef Rampenplan, Postbus 780, 
6130 AT Sittard, 04490-2.C803 
Milieu Moet, Sterstraat 15, 
6161 TM Gelee!'\, O.C4Q4..48687 
PSP Geleen, Nac:htegaalstraat 48, 
6165 BJ Geleen, 04494-44177 
Agl\es Hana, Tentstraat 7, 
6291 BC Vaals, 0445o4-3603 
Toon de Jong, U.anderatraat .cl, 
&.c11 VA Heerlen 

Rogier Vossen, Hotzatraat «. 
6461 HP Kert<rade, 045-45218;4 

Energiegroep MOOk, Undeboom 29, 
~ BC MOOk, 08896-3257 

Zeeland 
Energie Komltee Zeeland, Postbus 208, 
4330 AE Middelburg, 011S.C·78399 
Stop Borssele, Postbus 587, 
4330 AN Middelburg, 01180-35683 
Werkgroep Kernenergie Zeeuws.VIaanderen, 
Postbus 11, 
4564 ZG St.·Jansteen, 01142-433 

50-plus tegen kemgeweld, 
Gasthulslaan 93a, 
3817 EH AmerafOOrl, 033-31863 
Stlc:htlng Greenpeac:e Nederland, Damrak 83, 
1012 LN Ams.terdam, ~231S.C31236545 
Vereniging Milieudefensie, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, ~221366 
Landelijk Energie IÇOmltee, 
Tweede Weteringplantsoen 9, 
1017 ZO Amsterdam, 0~221366 
Centrum voor Energiebesparing, 
Oude Delft 180, 
2611 HH Delft. 015-131260 
Energie Anders. Stationsweg 91, 
3151 HR Hoek van Holland, 01747-5242 
Organisatie voor Duurzame Energie (ODEI. 
Postbus 750, 
3500 AT Utrec:ht, 030-331328 
Aktie Strohalm, Oudegrac:ht .C2, 
351 1 AR Utreçht, 000.31.c314 
Stlc:htlng Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, 
3511 KB Utrec:ht, 03().331328 

World lnformatlon Servlc:e on Energy (WISE). 
Czaar Peterstraat 1, 
1018 NW Amsterdam, 0~23-4160 
Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (V AKS), 
Breughelstraat 31-33, 
2000 Antwerpen, 09 · 32 3 2186592. 
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~~· 
signalen over energie Eindhoven--· 

Het Milieu Educatie Centrum (MEC) 
in Eindhoven zal dit jaar voor 
het eerst een grote manifestatie 
rond wereldmilieudag organiseren. 
Het geheel bestaat uit twee ge
deelten: een aantal educatieve 
wandel- en/of fietstochten en een 
grote slotmanifestatie. Het ge-· 
heel is zo opgezet dat het hele 
gezin eraan kan deelnemen. 
Op 31 mei en 1 en 2 juni bestaat 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan wandel- en/of fiets-oriênta
tietochten van ca. 1~ uur in en 
om Eindhoven (start tussen 18.00 
en 19.00 uur). 
Op 4 en 5 juni wordt een slotma
nifestatie georganiseerd van 
12.00 tot 17.00 uur in en rond 
het MEC, met optredens van mu
ziek-, dans- en theatergroepen, 
een wereldmilieumarkt, workshops 
met recyclebare materialen, door
lopende filmvo~stellingen en 
kinderspelen. 
Nadere inlichtingen: Milieu Edu
catie Centrum, Genne~rweg 145, 
5644 RS Eindhoven, 040-526665. 

In juni zal de Federatieraad van 
de FNV een definitief standpunt 
bepalen ten aanzien van kernener
gie. Tijdens 40 landelj,jke dis
kussiebijeenkomsten sprak de 
meerderheid van de 650 deelnemen
de leden zich uit tegen kernener
gie. Opvallend (?) daarbij is, 
dat FNV-leden in Dodewaard en 

Vlissingen (bij Borssele) pleit
ten voor het openhouden van de 
bestaande kerncentrales. 
De diskussie word gevoerd op ba
sis van de FNV-nota "Energie, ons 
een zorg". Inlichtingen over deze 
nota en een populaire versie: 
FNV Voorlichtingsdienst, Postbus 
8456, 1005 AL Amsterdam. 

energieweek 
Van 3 tot 9 oktober is er in Til
burg een energieweek, georgani
seerd door Energieburo de Knijp
kat en de werkgroep Kalkar Til
burg. Hierin willen zij zoveel 
mogelijk aspecten van onze ener
gievoorziening aan bod laten ko
men, met name gericht op de situ
atie en de mogelijkheden in en om 
Tilburg. Overdag zal het program
ma vooral op scholen gericht zijn 
en 's avonds op de hele bevol
king. 
De energieweek wordt nu al aange
kondigd, omdat er noq mensen no
dig zijn met leuke ideeën en/of 
zin om mee te werken met het or
ganiseren van de energieweek. 
Mocht jij daarbij horen, laat het 
weten op Stationsstraat 15 in 
Tilburg, tel. 013-351535. 

in Tilburg 

windmolen-belasting 
Het lijkt erop dat de elektrici
teitsmaatschappijen bang beginnen 
te worden voor alternatieve ener
gie. Het Elektric~teitsbedrijf 
Zuid-Holland (EZH) wil eigenaren 
van windmolens en warmte/kracht
installaties een "boete" opleggen 
van f750.000 per megawatt. 
Een kleine windmolen (van 1 kilo
watt vermogen) gaat f750 kosten. 
Aan boete! Inmiddels heeft het 
Centrum voor Energiebesparing een 
boze brief geschreven naar de mi
nister van Economische Zaken, met 
de dringende vraag snel een eind 
te maken aan dit soort praktijken 
van elektriciteitsmaatschappijen. 
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