
GASSELTE 88 

MAI'.'FES..,. AFVAL lfx ZOUT . FOUT. 

r wee ~a er n(l T s J pr"looy vragen w ' 1 G~anoach t voor çHf' t;ncer 
orob '&em v::sn kern~nergt(:? 
t<.t:'rnr-""lerq <= hot...dt unJfrrnijce" k de aanmaaK van l(e: ,)afvê! m 
Dt~. ::.,f",çl. 'J11Jtt ged\.~em!F nP·}v~nen 13nm 9ev ... ar!1~k. 
Je:û.lrOuur .urr 1t net eer oecre'~png voor mens en m1lwu, nu en in c.te 
toekmnst 

r"c~ 'i~rg.J,\1..' r li wereld iS een veilige oplossing ge.,ontJen voor het 
opoer~E!n . ~1n Kernat val. 
Oo" .:1 t .. :>::uerland wor·dt kerm.1fva l geproduceer·d: 99% van t\et 

r-..e-cerlän.::lst: !<..·~rn rval is afkornst1g van ,.,,~ lt,erncentrales Borsse Ie er· 
DocPw3á a, t.:e rest komr. v<1n ïndustr:t' laborawr·ta en 7.H~K~nnuizen. 
:Je r~genl'g w1l dlt atva! opoe•·;en tn t.e ::outkoepels véJrt Noord- en 
Oost -Ne oer 1 and. 

Oe zo\..:tkoepels en de aard'aaen er om heen Zl 1n in bewec·nq. denk 
..,; - ~ ""' 

aan oe rgce'1~e aarosc'"'okken Oi' Assen Vroeg of laat zal het 
opgeborgen a;va I m 'let m 111 E>U vr1 J !<-omen. 

Toekomst 'ge generat 1BS worden zodoende opgezadeld met risJco·s 
De overne·c vmdt c;.e r·Jsico's aa"vaardbaar. Oe bevo1klng mag 
meeor~ten over hoe groot c;at r1s•co rnaq ziJn, OüS noeveel 
slachtoffers er mugen vdller door de coslag van d1t Kernafval 

W ll vtPaen d t onaanvi.1ardoa;-y·. 
J 

Bovend1en w11 de overhele chermsch afv<:l • dat ook eeuwig gevaarlijk 
o!iJtt, ~n îet zout opslaan. 

Wi2 ZlJn daar·orn tegfln proefbor' 1gen en opslag van afval in zout. 
Wl! ZljP voor een ml!leuvnencelljker beleld, waarbij geen 
r·~dioakt:ef afval omstaat. 

De orgamsat1e roep~ cp tot ceelname aan de mamfest at1e m 
Gasse H~e op 23 april, onder het motto: 
AFVA'- !N ZOUT. ..... FOU' I 

l\i2mens nd organisatiecomite 
Ga=sel:e '88, 
~t!St~anae u1t JokalP gro.:nen, 
oe 1"1ilJe-.;ráao r}. i::'nttle en 
C'P "'. leuf;:odHrat1e Groninoen 



Mamfes~at ie ~egen de ooslag van radlaakt tef afval m de 
NEder ancse zoutkoepels. m het kader van twee Jda'" na 
de T s J ernoby · herdenk me, op 23 apn l 1 988 
Mot~o AFVAL IN ZOUT---- FOUTt 
Doe 1 ·oen Haag· laten z1e"l dat er, wat ons betreft, geen 
g f'~ig afval de grond m gaat. ')e bevolking van 3-a 
zoutkoepelgemeentes mc:ar ook symphatisanten uit het 
hele land kunnen op deze manifestatie het verzet tegen 
oe ol~nnen steunen en Z'chtbaar maken. 

PK0G~AMMA: 

'
1 00 uur 

1 : 00 uur 
q; 00 uur 

oHic'ele ooening 
de'nonstrat 1 eve wande I i ng door het dorp 
afs'uJtmg dm v gezamenliJke aktie. 

Door'ooend programma van 11 00 tot 16 00 uur: 

oodium met muz,ek, cabaret en diverse sprekers 
marktgebeuren van O"'Q(.).-eer 30 <ramen 
kF'lderhoek met diverse a'<~ lVItelten 
fletstocht vanaf het man1festat1e terrem, over de 
zoutkoepe ls met onderweg een of twee 
afstapounten waar lf'lhoudelijke informatie 
geboden wordt en wat gedronken kan WO"'den bl j 
een muziekje (duur 1.ocht· 1 uur) 

secretaria at: 

·s morgens van 9.00 tot 1 2.00 uur· 
~eugdsoos 'ons hoes' 
Ker'<straat 
946? os Gasselte 
te1 ~5999-

glronummer: 3123570 
t.n v demonstratie Gasse l te 23 april 
Gas se lterni JVeen. 

, 
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