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Ruim 2 1/2 àae zijn de t~..eeancsp ocrten van de' Ultracel trifule
fabriek t.-t-blokkee:r-d eE::weest . De bouw vnn c1t: uitbreiainL van de
UCI\! werd hierd.c,~.r twee "cl... .ee:n h2.l v~ dat: c,p[t.hc uden . De .fabriek
cnderv ond

ve~ 1

hinC er vm1 à1:1 blekkades, waarcl c\,lr

~em

daadwerke -

lijke vertrat in( i1 l~t::t atoompr~"" cramma is aancebr8cbt .
Ter ufslui tinl.· van de blokkade vindt er evn demcns-cratieve c. p tc..cht plaats naar het UCl'± terrein.
De t cch t is geortanisec rd dt.< r zvvet.l mot:<? lijk mcnsun celee.:enl1eic1
·t,;e Lt::Ve11 ui tinc te t:·even aan hun rr< tost tl::~.;·cn ue ul traeentrituLe - fabriek in Almelo .
J'e dem~ nstra tieve tocht start cm 13 . 15 uur vanaf hé t .·een traal
station in Almelo .
De r oute lcopt ve~af het stati on link8 , ~ . Gortcrstr ., Brucstr . ,
boddenstr ., Grotestr . 1 ()1;.d.e Markt , Ht.fstr ., Tfanzelaan , Ganzenè.iepstr . Runstr . , :BerkE-lstr., Bt.rnsust1· . , na:\r de toet:ant.SPc'-rten .
Bij iE der tccuanrshek w<..rllt de blckkadt. ~Pt eheven en sluiten de
blokkeerders l?.ich bij de c1err.onstran ten aan . ( "";~:: b~::. 1 nn ~n hij !Te-k 5-r-.......~~;;..
êlt: mensen van hek o c.,1Jcehaal t , via he~ ... taan we naar
h•Jk 2 en 3 1 waar op J.t rarke;erplaats de al ,l::!mene afslui tinc
plan ts vinG. t . Daar \'IC·rden v...-.k de menser1 VAA hek 1 c p ehaalü) .
Op eh parkeerplaatR vindt üe manLfestati'"' , waar waarschijnlijK
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- NijmeEtR stadsfueri1la
.Daarnaast zullen er r·j)- ·):;;.~.:- ()n Rpr0cksters aanwezit zijn van :
- Stop eh.- 111 - bom
·-lEK
- iemand ï.li -c D'; i 1;sland
- S\'IAPO

- basisereepen
l':a aflc.cp iR e~ celet:.enhE'icl om"" ~ij l~~t tente~ka:n~ -~"=--·

-ce :v.isteren naar de
hebnen 1~eapeeld .
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EU , za·i~crdac, vindt .r een L,.:r e te manife· .tati e en dem.8n.
ai;l.·utie. pl~ts in v erbanr.. me·~ de 1Jl• kkaèe van de uc-

fa~riek.

v,-af

ongl•.veer 13 . eo uur werden de deelnemers van_ de
dem.Qnr-trati c op het CS stati en in .1\lmelo ve!'\ 7acht . :re ·
(

dem.o gaat door d€ stêd naar de bl~lckeêlee en vanaf da.ar
naz;r het ·eent enkamp waar em t"'nrev er 14. 00 uur de ma)

ni:fc c·t~ti e

begint . Opeetre den

wei·èt t>nger meer door
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Er ~Jllcn eek een aental mensen €en prr2tje heuden :
Fs..:ne ,Lou· :eens van het LEK., het lanè elijk en ere,ie kemi t ~
Guus ~ander Linden van ' st ep êle E'!'!' bt m'
David a.e :.}oer van Swap •, welbeltend.
- --Lïrjam •-!1 Korin ui ·' 1 eventer , twee akti eve,·rè.~rs
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lC"lli,..,.Ei 1-: ~ er. , je Geld en je leven.
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