
4

BULLETIN

.r""",d,' \'i('Io 'l'ill'lplan t ,;opn 9
·t n l ? ZD l\nbl('f' d llmI.' . O:~ O-72136b .

derde mobilisatiekrant

Bederland; Stop

2SaprilMiddelburg



KORT VERSLAG VAN DE LAATSTE BORSSELE-VERGADERING dd. 8 april in Utrecht

Aanwezig waren vertegerwoordigers
van Aktie Strohalm, PSP, leids
Anti-Kernenergie Komitee, IkB,
Utrechts Energie Werkverband,
NIVON, Jong Socialisten, mob;l;
satiekomitee Eindhoven, CPN.
Afwezig met beritht: Energie
Komitee Zeeland, Rijnmond Ener
gie Komftee, Aktiegroep Stop
Dodewaard.
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1. opzet demonstratie; niet
naar de kerncentrale

Tijdens de vorige borssele
vergadering was besloten dat
de programmakomissie zou be
kijken of het mogelijk zou zijn
de bussen eerst langs de kern
centrale te laten rijden,
waar dan symbolisch het onge
noegen van de demonstranten
getoond zou worden. Als we
die omweg echter in het pro
gramma opnemen, zou de demon
stratie in Middelburg zelf 1n
de knoei komen.Het parkeren en
de aanvoer van bussen bij de
kerneentrale is een tijdroven
de bezigheid. Het EKZ heeft het
daarbij over uren. Daarom heeft
het Borsseleplatform besloten
het rijden langs de kerncentrale
niet in het programma op te
nemen.
Als alternatieve plaats voor
het plaatsen van doodskisten,
kruizen e.d. (een nagedachtenis
aan de met geweld gesmoorde
aktie van BA~ en aan de geval~

lenen door kernerergie in het
algemeen) is het grasveld voor
het hoofdkantoor van de PlEM,
waar de demonstratie in Middel
burg langsgaat.

2. Organisatie dag zelf

erOS!!!!!!»!
drie groepen zijn reeds bereid
gevonden te spelen; Drukwerk,
Beautiful Idaho en Papaver
(straattoneel). Verder wordt
1n een belendende straat door
een poppetheater (Parciv~l)

voorstellingen georganiseerd.
We zoeken nog naarstig naar meer
groepen, zowel voor de manifestatie
als voor de demonstratie. Bèl
Ons ~p als jullie daarvoor tips
hebben~

!er!~!r!
Voor een spreker uit ke~kelijke

kringen is dhr. Berkhof aangezocht.
Berkhof is voorzitter van de Raad
van Kerken.
Het FNV-Zeeland gaat zeer waar
schijnlijk een spreker leveren.
Het CFOT is gevraagd een spreker
te leveren. maar een antwoord ts
er nog niet.
Oe spreker van h~t [KZ levert geen
probleem ook, voor het LEK zal
Marijke Overbeek spreken.
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Het EKl zal deze op S april aan
vragen. Er zijn overigens al ge
sprekken met burgeme.ster en po
Htiegeweest.

2!2!!i!!!!!
Er werd voorgesteld om ongeveer
100 mensen voor een orde/hulp
dienst te vragen. SOmensen uit
Zeeland. 50 uit de rest van het
land. Taken: bij het verlaten van
de bussen de demonstranten een
5tencil uitreiken met het pro
gramma, de route e.d.; op het plein
rondlo~en. de helpende hand bieden
enz.; kollekteren voor de organi
satie; tijdens de demonstratie
het begeleiden van de stoet~ waar
bij regel is dat het karakter van
dE demonstratie vreedzaam moet
zijn. John Hontelez zal nog een
stencil rondsturen aan de mensen
die deel uit gaan maken van die
ordedienst.
9~W9DJ~rl~i~!tj21n9

Omdat er geen Borsselevergadering
meer komt werd een demonstratie
leiding gekozen: John Hontelez
(ordedienst, alg. koordinatie),
Pieter Lammers (programma), Gert
-J-en-yafl Pelt (vervoer), en twee
leden van het EKl (ordedienst en
technische zaken) Woordvoerder voor
het Borssele-platform: Hans lourens.
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Voor verschillende zaken willen wij de hulp in roepen van personen
en of groepen. Zij worden verzocht zich op het landelijk aktie
sekretariaat op te geven (020-221366).

1. Ordedienst
Er mn nog enkele groepjes van 5-10 mensen nodig om te funktioneren
in de ordedienst.

2.Staneis
In Middèlburg zullen enkele brood/drankstands staan. We hebben
daarvoor mensen ~odi9.

3. Mesafoons
Vooreorganisatie zijn ook enkele megafoons nodig zijn. Wie stèlt
zijnlhaar megafoon voor die dag beschikbaar?
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Stroomgroep Haarleml
IJmond
Rijnmond Energie Komitee
Energie Komitee Alkmaar.
Stop Kernenergie Komitee

veel plaatsen worden bussen georganiseerd. Bekend zijn al:
Twents Energie Komitee Thea.Koopmans) 014-425533

Boelle Elzen
Corien Claudemans 070-454211

Henk Korstje~s 023-339865
Gerrit Kwekkeboom 023-330484

Rotterdam
Alkmaar
;

Vijverhofstraat 65, OlO-6731bO
Theo vd. Wijnga~rd. 072-153885

Hans Glaudemans) 080-230252
Loes Orscl

Limburg Umburgs Energie KOfldtee Jan r4uytjens$Gelcen 04494-47789

Eindhoven ~~~~~~::~iekomitee) Milieuwinkel. 040-443063

Utrecht Utrechts Energie werkverband) 030-314314 of savonds 03(,-
Aktie Strohalm 31D317

Vanuit
Twente

Den H~ag Stroomgroep Oen Haag
Haarlem
IJmuiden)

Leiden Leids Anti Kernenergie Komitee Gert-Jan van Pelt.
071-12565'"

Zutpben Zutphens Energie Komitee tel. 24PSl

KOORDINATlE VERVOER
Gert-Jan van Pelt, Rijnstraat 8. 2311 NJ leiden 071-125654

OPROEP AAN ALLE O~GANI$ATOREN VAN BUSSEN NAAR MIDDELBURG:
Voor dez~ demonstratie is veel geld nodig. Dat hebben we niet.
Daarom verzoeken wij jullie dringend in de bussen op de heen\'!E:9
een kollekte te houden en het geld af ,te dragen aan het àktie
sekretariaat op het Damplein. Adres: Dam 47. ~iddelburg
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BUSVERVOER; ver~olg

Vanuit het sekretariaat wordt nog een stencil gemaakt voor de
busleiders/chauffeurs. Dit stencil wordt verstuurd naar de bij
ons bekende groepen die bussen organiseren. GEEF VAAR~1 OP Of
JULLIE DAT (gaan) DOEN. En tevens hoevéél bussen jullie verwachten
te 0 rgani seren.

Geef dit door aan Gert-Jan van Pelt: 011-125654
of Landelijk Borssele~aktiesekretariaat020-221369

-----~ __ ~_---_._----_.~_---_~----------~_-._-------------_ ..-----~_~_-
ONDERTEKENAARS BORSSElE-MANIFEST

Aan de reeds bek.nde ondertekenaars hebben zich oog de volqende
toegevoegd:

Politieke Partij Padikalen.
Provinciale Hervormde Jeugdraad Zeeland
Stroomgroep Stop Kernenergie-Arnhem
Stroomgroep Stop Kernenergie-Haarlem/Ijmond
Utrechts Energie Werkverband
Zutp'hens Energie Komitee
Landelijke Vereniging ~an Wereldwinkels
------_._------_._-.--_.._._---_._-----------.-~-~_------~_-------~---
EiiERGIEMARKT-------------
Op het damplein worden ook kraampjes geplaatst. Deze Z1Jn voor
10% van de omzet, met een minimum van f 50,--. te huur. Verder
willen we ook groepen aantrekken dle alternatieve energievormen,
isolatiematerialen e.d. laten zien. Wie daar belangstelling voor
heeft. kan ons daarover bellen (020~221369)

De laatste berichten over Harrisburg geven weer wel aan hoe belan 
rijk het is de aandacht van de hederlandse bevolking op het (kern-)
energieprobleem te vestigen. 'adioaktief besmet grondwater. de gro
te problemen die dreigen te ofltstaan als het gebouw schoongemaakt·
moet worden, enz. De Tweede Kamer heeft de BMD een beetje opge
poetst, volgens de moties moet het sociaal-ekonomisch beleid van
van Agt onderwerp van diskussie zijn. Ook moeten andere energie
$cenarios dan die van de regering ontwikkeld (kunnen) worden.
Het is zeer ç~ betwijfelen of van Aardenne dit allemaal echt gaat
uitvoeren. Hoe het ook zij: De anti-kernenergiebeweging gaat
de diskussie niet uit de weg, maar voert die wel op haar eigen
manier..

KOMT ALLEN NAAR MIDDELBURG

MATERIAAL
Vorige week is vanuit het aktiesekretariaat eén bestellijst ver
stuurd. Voor de aktie is een Borssele~krant gemaakt f 0,50 verkoop.
Inkoop ten bate van mobilisatie J 0.35. Buttons. verkoop f l~OO

inkttop f 0.70. Ver.der zijn er plakafiches en pall'lfletten met op de
achterkant het mant.fe't ...Bestell ingtn naar: LEK. 2e ~!eterin9plantsoen

9. 1017 ZO, Amsterdam. 020-2213(.6/9
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