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AKTIEKRANT

INFORMATIE OVER DE AIcrIEWEEK

Kernenergie bedreigt het bestaan van de mens . Ons direkt door onder meer een
IIlOgelijk ongeluk in een kerncentrale, ons nageslacht, omdat het radioaktieve
afval zo lang giftig blijft, dat het in een onleefbare wereld geboren (?) zal
worden. Daarom moet kernenergie de wereld uit, te beginnen bij Dodewaard.
Daarom zowel massale aktie bij Dodewaard en in Arnhem, als kleinschaliger
akties in de eigen woonplaats.

De aktie bij Dodewaard zal proberen de centrale door middel van een blokkade
stil te l eggen.
De aktie in Arnhem zal een massale demonstratie worden. De atoommaffia in de
Arnhemse instellingen (ei genaar van de centrale te Dodewaard) moet; de macht
ontnomen worden. .

Maar ook••• •• •••• aktie in het hele land.
De at oomlobby op maandag, de electriciteitsbedrijven op dinsdag, de kernwapens
op woensdag, de ' toeleveringsbedrijven op donderdag en het afval op vrijdag.
Dat zijn de onderwerpen, waarover akt ie gevoerd wordt op vijf themadagen.
Het is de bedoeling dat iedereen , in zijn of haar eigen woonplaats, op zi j n of
haar eigen manier, aktie voert tegen deze vijf doelen. Het is tevens de be
doeling dat die aktie ook na de aktieweek doorgaat, net zo lang tot Dodewaard
dicht is, zodat wij en ons nageslacht kunnen leven in een wereld, die mens- en
milieuvriendelijker is dan de huidige.

Dodewaard Gaat Dicht, Postbus 1357, 6501 BJ Nijmegen
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programma 

19 s~tember: deoonstratie naar de 
kërncenfra!e. 
14.00 uur vertrek van een massale 
demonstratie vanaf het station 
Zetten/Andelst. liet station ligt 
een kleine drie kilometer vanaf 
de centrale. Het is belangrijk dat 
de eerste detOOnstratie zo groot 
mogelijk 1..ordt opgezet; een goed 
begin is het halve 1.-erk en onder 
dekking van duizenden met het 
meenemen van bouwmateriaal wat 
makelijker verlopen. Dit met het 
oog op eventuele inbeslagname. 
Direkt na aankanst van de demon
stratie wordt er met de bouw van 
het ANTI·A~moRP op de toegangs
l-Iegen begonnen. Het dorp dient in 
de eerste plaats om het blokkeren 
1-1at geriefelijker te maken en om 
de blokkade enigzins te verste
vigen. Daarnaast !runnen we onze 
energie en fantasie eens aanwend
en om een leefbaar dorp te bouw
en. Uiteraard is de blokkade 
alleen gericht tegen de kerncen
trale. De plaatselijke be\~lking 
heeft genoeg last van de centrale 
zelf, we moeten daarom ook pro
beren de mensen uit de buurt zo 
1.-einig mogelijk Last te bezorgen. 
Tijdens de aktie zal er kontakt 
met de plaatselijke buurtorgani
saties "-'Orden gehouden. 

FESTIVAL: naast de blokkade en 
de prikäkties vanuit Dodewaard 
is er veel aandacht besteed aan 
een kultureel progranma. Daarvoor 
is een apart terrein ingericht -
nog geen kilometer van de blokka
de - aan de oostkant. Het festi
valterrein is een plaats waar 
de mensen die blokkeren een 
beetje kunnen ontspannen en het 
is het centrale punt waar aller
lei informatie, aktiefilms en 
video verzameld is. Oe hele week 
is er s 1 middags en s 1 avonds 
een IIUZiek- en theaterprogra111118 
in de grote festivaltent en in 
de kleineren tenten. Daarnaast 
spelen allerlei niet podium ge
bonden groepen bij de blokkade
dorpen en op het manifestatie
terrein. Voor kinderen is er een 
creche aanwezig en een geheel 
verzorgd kinderprogramma. 

~lan zal ook deze week het 
~ en de drank verzorgen. 
Radio- ook met deze aktie is een 
radio een onontbeerlijk aktiemiddel 
Daarom zal er vanaf het terrein ook 
een 24 uurs radioprogranma worden 
uitgezonden. Met veel infonuatie 
naar de bevolking toe. Tevens veel 
muziek en praktische informatie 
voor de Dodewaard-gangers. De 
radio zal natuurlijk bovènal een 
doorgeef-funktie hebben. 
EHBO- er zullen op het manifestatie 
tëiTein speciale EHBO-tenten aan 
~..ezig zijn. Mensen die een EHBO
diploma hebben kunnen zich ter 
plaatse melden. 
Ook voor juridische zaken is een 
speciale tent aanwcug. 

DIMJ'5'I'RATIE IN ARNHrM - 26 SEPT. 
Voor deze afsluitende deoonstratie 
in Arnhem wordt er CID 14.00 wr 
verzameld bij het centraal stat ion 
in Arnhem. Deze deoonstratie is een 
onderdeel van de aktieweek, dat wil 
zeggen dat een aktieve deuw:> wordt 
en geen sjokpartij . Al naar gelang 
de eigen aktie-ervaringen en lef 
organiseren verschi1lende groepen/ 
mensen han eigen akties. Oe te 
volgen route zal op tijd bekend 
gemaakt worden, in ieder geval is 
het vertrek dus vanaf het station, 
waarna we door de bi.Jmenstad gaan 
om uiteindelijk aan te kanen op 
de Utrechtseweg waar de Arnhemse 
instellingen als de KEMA,SEP,GXN, 
VEEN zetelen. Ook tijdens de deuw:> 
zal het accent liggen op protest 
en verzet t egen kernenergie en in 
het bijzonder tegen praktijken 
van de Arnhemse instellingen. Ze 
zullen merken dat we tegen kern
energie zijn! Er is t rouwens ook 
een brochure over de Arnhemse in
stellingen gemaakt. Deze is tijd
ens de aktieweek overal verkrijg
baar. Ook op deze dag veel lll1Ziek 
theater en informatiestands. 

film prog.ramma 
Het definitieve progralllllll wordt zo gauw mogelijk bekend gemaakt. In ieder geval 
is er een bioskoop-tent waar vanaf 14 . 00 uur elke dag films en video gedraaid 
worden. 
Aan bod komen zeker: 
- de Dodewaard Gaat Dicht filM 
- Poisonfilm 
- Meer kerncentrales?! 
- Beter vandaag aktief dan mrgen radioaktief. 
- Brokdorf 
- Film over kraken {A'Ilam) 
- Films over kernwapens en de strijd daartegen 

kultweel programma 

Veel zorg is er besteed aan het organiseren van een kultureel prograama. 
Voor iedere dag zijn er groepen die s ' middags en/of s ' avonds zullen optreden. 

saterdag 19 sept. avond: 
sondag ZO sept. miJdäJ: 

ots\ws & roc:kg.:oep 
Proloog avond: Werktuig/Bruinwerk/meneer ~n~l"'' 

maandag 21 sept. vo : GL Twee/J=aiil'äre van de eeuwigdurende bijstan:l/Infostands 
al ternatieve eneTgiedemonst.raties. 

dinsdag ZZ sept. 
~VCemdag 23 sept. 

denderdag 24 sept. 
vrijdag 25 sept. 

mi~g: Judy Nylon/Aardappeleters(rlll;$ 
~: Theatergroep tegen kernenergie avond: WIM werkgroep

improviserende IIIJSici/ Joop Steunzool,Maddock 
avond: The Ex/ SVatsox 
avond: Cinema Raseh/Toontje lager/Doemaar/Roclall.lziek 

Verder nog: mobiele groepen - niet pod.im gebonden - zoals: 
Het Verzetje/Het VerzetskóOr/Kladderkaddatscb/Het aktieorkest/ 
Nijmeegse Stadguerilla en Rooiekool. 

Natuurlijk kun je ook je eigen llllZiekinstrumenten meenemen en je eigen IILIZiek, 
theater en cabaret maken. 
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De hele week, vanaf 21 septemher
tot zaterdag 26 september, is in
themadagen ingcdec1d. Onder het
IOOtto OODEWAARD I S OVERAL vinden
er iedere dag weer andere akt ies
plaats. De invulling ziet er als
volgt uit:
Maandag 21-9
Atoornlobbydag. IJoor akties en
aktiviteiten zal duidelijk ge
maakt worden wie de leden van de
atoomlohby zijn en wat hun rol
is bij de in stand houding van
kernenergie.
Dinsdag Z2-9
Elektriciteitsdag. Plaatselijke
akties en aktiviteiten bij en
met betrekking tot de elektrici
teitsbedrijven, de aandeelhouders
van de GKN (eigenaresse van de
kerncentrale in Dodewaard).
Woensdag 23-9
Kernwapendag. Plaatselijke

,akties en aktiviteitcn om de
relatie kernenergie-kerrn\apens
duidelijk te maken en om het
verzet tegen de (kern)bet\'ape
ning te versterken.
Donderdag 24-9
Toeleveringsdag. Plaatselijke
akties en aktiviteiten om de
rol van de bedrijven, die mate
riaal aan de atoomindustrie
leveren, duidelijk te maken.
Zonder toeleveringsbedrijven
geen kernenergie!
Vrijdag 25-9
Afvaldag. Plaatselijke
akties en aktiviteiten om te
protesteren tegen de pro
duktie en dumpingen van
giftig afval.

MOCHT DE OVERHEID ONZE BLOKKADES OP EEN DERMATE II1JZE O~TRUnfEN DAT \',lJ
VINDEN DAT DOORGAAN ONMlGELIJK ~RDT, DAN ZAL DE PLEURiS UITBREKEN:
Dan zullen de plaatselijke akties in verhevigde mate versterkt worden en
we zullen massaal aktie voeren op andere plaatsen~Dat kan het be]eiu~

centrum Binnenlandse Zaken zijn, dat kan het beleidscentrum in de o~geving

van Dodewaard zijn, het kan de Kf1o.fA zijn, het koppelnetstation,Je kolen
fabriek in Nijmegen of het kasteel \"an de heer Geerts.ema.
Je ziet: alternatieven genoeg!

----------------------------~,Kettingbr-':'ef· I
Het ge1Xl.al' van keP1'lene2"gie lJOrot door vslen gezien. In de stri<-~d

tegen kernenel'gie is niet iede2"een in staat om aan elke aktie fflee- I
te doen. Deze kettingb1'ief kan dool" iedereen gebruikt 'bJOroden. I
Door naaJ' een van de ondepstao.:nil.e adPessBn minstens fl ..-- over> te I
maken.. steunt men de stPijd tegen kernenergie ook. Maak je een ko- I
pie van deze brief en stuur deze dan »aal" vijf of meer' kenn1~scen~ I
doen die hetzelfde dan krijgt de anti-kernenel"gie-bewsging een ge- I
finanai.$le t'Uggesteun.
ONS LAl/D IS AL STHALEND GENOEG ZONDER KERNENERGIE. I
1 aktie strohatm.. oude graeht 42 utroecht gil"o 355925 I
2 ve~eniging milieu defensie .. 2e weteringschans 9 amate~ gi~ lO%OO~1

3 dodeooard gaat dicht pos~bus 1357 nijmegen giro 41?6911 I
f af~l .. landelijk info-aktieblad postbus ,01,2 amsterdam gi~ 1['9~~~(. I--------------------------------

Het verzetsfront tlWillie Wortel
en de lampjes" heeft een boekje
uitgegeven over een doeltreffende
manier van aktievoeren.
Zolang atoomstroom wordt geleverd
aan het elektriciteitsnet zal de
a.k.b. aktief blijven. Vandaar de
oproep tlgeef een stukje van je
vrije tijd en ga eens een kijkje
nemen naar de elektriciteitsvoor
ziening in Nederland" Het boekje
geeft een praktiese handleiding
over het hoe en NaaTonl van het
kortsluiten van bovengrondse lei
dingen en is te verkrijgen bij de
genoemde aktiecentra of door f3,SO
te storten op giro 4592487 t.n.V.
s. brouwer te amsterdam

Prikakties

AKTIES

- Cafe Roodmerk# Bethani~18traat 10# telefoon 020-258150
_ Aktieeent1"W'n SWeerts de Lanàasstraat 73.. telefoon 085-

511981 .. vanaf 18 sept. 14.00 uur.. 2, sept. 14.00 - 24.00 uur.
- Geen adPes~ telefoon 08819-5080 of 3453
- A. HegiU88tPaat 5~ telefoon 05,00-13888
- Mem..Jixstraat 31.. teufoon 050-1261'14
- Pont,pannPB~t 20-22.. telefoon 080-220960
- Bernhardlaan 24~ telefoon 04120-26638 of 483a4
- Balingshoek.. Coolsestraat 78.. telefoon 01()-1261,4
- KaPgadoor" Oude Graaht 36.. telefoon 030-3103??
- Cafe Troost.. telefoon 083,0-11496
- Aktieaentrwn Midden ZeelGYJd.. telefoon 01180-3.4858

Zuid Vlaanderen.. telefoon 01142-433
- Collectief Cafe De Mooker.. telefoon 08360-33687

STEDELIJKE

GIROBLAUW

AMSTERDAM
ARNHEM

ZEVENAAR

Mensen die tijdens de aktieweek varwit Dodewaard naar huis gaan kunnen dan
de plaatselijke akties versterken.

In een groot aantal steden zullen verschillende akties gevoerd worden.
Stedelijk of regionaal georganiseerd. (zie themadagen)
Hieronder volgt een lijst met adressen van alctiecentra waar je alle
inlichtingen kunt krijgen. Wil je dus met deze akties meedoen dan kun

Je daar terecht.

DE THUISBANKIER;
kontakt: Aktie Strohalm.. Ut1'echt

te7.ef

BEMMELjELST
DEVENTER
GRONINGEN
NIJMEGEN
OSS
ROTTERDAM
UTRECHT
WAGENINGEN
ZEELAND

VIA DE ELEKTRICITEITSREKENING BE
TAAlT IEDEREEN MEE AAN HET KERN
ENERGIE-PROGlWf.lA, DUS CCK AAN DE
CENTRALE IN DODEWAARD. IEDEREEN
MlET BETALEN, ZODAT DE CENIRALE
KAN BLIJVEN DRAAIEN, CCK AL IS
ZE NIET RENDABEL. DIT IS EIGEN
LIJK VREEMD, <MlAT DE Kl..I'u"IfEN VAN
DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN NCCIT
CM ATOCMSTRCGr HEBBEN GEVRAAGD.
DE GIROBLAUW-AKTIE IS SLEQITS
EEN ~KJ('.ELIJK ON DIE CENIRALE
mCIIT TE KRIJGEN, EN WEL DCCR
DE BETALING VAN DE ELEKTRICI
TEITSKOSTEN ZO MlEILIJK M)GE-

LIJK TE DOEN. HET IS EEN VAN DE
AKTIEVORJ-fEN DIE EEN DOEL VAN DE
ANlI-KERNENERGIE-BEWEGING DICHTER
BIJ BRENGT : SLUITING VAN DE BE
STAANDE CENlRALES.

DE THUISBANKIER SLAAT TOE :

Als 'simpele thuisbankier' kunt u
nu zelf met uw giro rekening het
heft in eigen handen nemen. Door
uw elektra-rekening niet meer
automatisch te betalen_ maar met
gewone giroblauwkaarten. U maakt
dan de totale kosten in twee of
meer keren over. Hierdoor wordt
de administratie van het elektra
bedrijf een geweldige puinhoop.
Ze zijn dan niet meer in staat
uw betaling door de komputer te
laten ve1"'Werken. Uw betalingen
meten met de hand verwerkt word'
en en dat kost veel tijd. Vertra
ging dus.
Deze aktie is niet bedoeld om de
mensen van de administratie te
pesten. Zij kurmen ook achter
onze eis gaan staan en zo B&W nog
zwaarder onder druk te zetten.
Als je nu de automatische afschrij
vingen stopzet en de accept-giro
kaarten niet gebruikt en als alles
wordt betaald met bank- of giro
kaarten en dan in twee of meer
delen op verschillende dagen,
maar wel binnen de tennijn, dan
is de chaos kompleet.
IJUIELIJK ZAL ZIJN DAT ZO IEDER
EEN HIER AAN lIffi KAN DOEN.
SAMEN MET DIREIITE AKTIES KRIJGEN
WE DODEWAARD WEL DIQIT.



TEGEN
KERNENERGIE

Een grote groep ouderen heeft na verschillende bijeenkomsten een oproep aan
alle vijftigplussers gedaan om mee te doen aan de aktie in DODEWAARD.
Overal zijn nu groepen van oudere mensen die bussen organiseren en ook na
de aktieweek zullen zij bekijken hoe ze doorgaan.
"OUderen" die op zondag 20 september met de bus meewillen naar Dodewaard of
op zaterdag 26 september naar Arnhem kunnen zich opgeven bij Frans, telefoon
080-225408.
Inlichtingen over "ouderen" tegen kernenergie bij Rie Orsel, Smeerpoortstraat
36 te Harderwijk, telefoon 03410-12174 of bij Lot Schouten-Eschen, West Breuk
elderweg 42 te BelInekom, telefoon 08389-4810.

Routebeschrijving demonstratie 19 september.

Vertrek is vanaf het station Andelst/Zetten. Richting zuiden :
Wageningsestraat in, onder de autosnelweg door, dan tweede straat
rechts - de Veldstraat. De Veldstraat gaat over in de Tielseweg,
daarna rechtsaf de Weliesestraat in, linksaf : de Horstweg. De
Waalbandijk is dan in zicht, rechtsaf I I de kerncentrale.
Het is ongeveer 3! kilometer.

Se'NDE'OF:
BEGIN!)•

AFVAL is het nieuwe aktie- en info
blad van basisgroepen tegen kern
energie. Er zijn veel groepen en
mensen die niet of slecht op de
hoogte zijn van de landelijke
akties en de aktiviteiten van
basisgroepen in het land. Mensen
zijn nu genoodzaakt aktie-informa
tie uit de burgerlijke pers te
halen. Voor ons onverteerbaar!
We zijn best in staat onze eigen
informatiekanalen op te zetten.
Via die eigen kanalen kunnen
groepen op de hoogte worden ge
bracht van wat er zoal in het
land gebeurt of staat te gebeur
en aan akties en vergaderingen.
Daarom elke vier weken AFVAL,
later eens in de twee weken,
waarin naast praktische zaken
ook diskussies aan bod komen.
Het nulnummer van AFVAL is op
het festivalterrein in de
AFVAL-tent te koop.
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