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.ik doe mee met de aktie·
M.g ik me eve n voor U ellen. Ik ben 36 jaar , .en aktie ..... a ar ik ook a. ... m e " kan doen. En
hul.vrouw In Utrecht. Al . en paar j aar maak ... . we dat allemaal doen m oet en zo" wel naar
Ut m e ale ede m e er zo rgen ov er de toe komat. one l uhte..e n. Ja, ik wil ook m ijn a te entje
Waar loopt dit op uit? Voo r a l di " ber ichten bij d r a ge... om die l'otdlngendJ cht te krijs"n.
oVe r ker ne n" r,le m ak en mij onB" r ul t.
Somm iRe eu to rih it en "eggen dat het eehoon
h , ma.r in de kr an ten 1eee i k " l eed. ove r
ang . h.kke n. Na Han l . burg w• • t ik he t zeker ,
ü; l a at me ni ete m e el' wij.maken. KerDen.r.
ll'ie 15 gev a arlijk en m oe t ge stopt wo r den.
Ah ik denk .an de . tra1ing, d a t j e d a.r kan .
ke r van kunt krij sen en m i. maakte kinderen,
daar m oe t ik ni et a an d enken. Toch we ten z e
nOl l anl nia t wal e r m et a l dat at l"alenda al.
v al m oet laan lebeul"e n. Ou.. wal wU ien z e
nou ? Of l aat hel e r aU e en maal" om om v an
d a t . pw. te kdjl en waal" ze a to om bom men
va n m ak en ? l ed e r zlnni l men.. kan toch zelf
a ie n dal d e pl' o bl e men on . boven het hoofd
gr oel. n. En nu ho or ik d al ik e r nog aan
mee beta al ook 11111
Durom w a . ik n I blij toen ik van vri en_
de n hoord e van de g lr o blauwa kUe • Dat I.

In deze krant lee ..t u tw ee veral a llen van pl aataen waar da ekUe door e en g r oep wordl ge _
voer d. Oo k i n vo l llend e nleuw"brlef/kr ant wil len w e van de z e ve r ..lallen plaatu.... want zo
wordt he t . nebl duidelijk hoe de giroblauwakUe er voor . t aat.

Ispeciaal voor u I
L1 be.nt "n va n de duizenden menun die mee
doen un bet aluilen van de kerncentrale ••
U doet dal doo r uw el r oo m r eke lling met ellen
bank of Iliropapie..en te be t ate"" En door
daarop te aclu' ijven: ge en atoometroom I
Mluchiell betaall u uw r ekeninj: oo k al in
tweeIn. Ah .enz am e t huh bank ie r dr aagl u
zo UW "teentj. bi j a an de atrijd te8en d.. g. _
v..rlijke atoomlnd u l trie . A ll i cht wilt
u w . l e e n e w e ten boe b e t e r v o o r
" Ia a t mei d e akt ie . Wat baalt be t uit?
Wie doen er alle m aal u n mee ? Hoe ga a n We
door ?

problemen met opzeggen
'Vorl.ge maand ac breef ik een bTief naar
de bank dat ze d e automaUacbe ah chriJ_
vÎ!tR v an mijn e1ektrlciteiUrekenlng moe.
e te n . topz en en, m aar nu 1& de e troom
to ch weer van m ij n rekening afgea chr eve n
Hoe zll dat? '
Dit ..oor t vraaen wOTdl re8elma tig ge lteld
DaaTom wat Infor mati e:
• D e auto m ati e"e ahchTijvÎ!tg m o.te n w.
weggen bid b et elektr ldteiubadrljf zelf.
Dan h he t eel ve r aG ndlg om uw bänk of
giro d al I. berichten .
- Vaak blijven d e autom atieee ahchrij _
vingen dan nog e en m aand of twee door
g...... wanl het ko .1 de nodig e moeite Om
d e computerband te ver anderen.
• Ah we wiU en kunnen we zulke nader
hand afgu clu.ven bedr agen terugvrag en.
Dau hebben we recht op. We betalen dua
evenwel gewoon zelf.
• De moene die het ko "t om het au to ma_
tlea betal..n te r eg l a tr e r . n of ong..d aan te
maken helpt ona aan een ektie.id ee : Wie
daar wal.,oor voelt kan e xpr e e een keer
machtiging verlenen om ' m dllD na e e ll
r ek..ning weer op te zegge"" • • • • •• •• •• •

De ..cboonmaak in de op"'erldngafabrlek in
We.1 Valley In de VS kan wel 1000 miljoen
do ilu gaan ko.len,b.eeft man ber..kenl.

aktie in goirle
Go irl e ligt vlakbij Tilburg en er wo n. n zol n
10.000 menu .n. Vanuit de we r eldwi nk el al .
d aar gaat .1' r ege l m atig een zelf gem aakt
kTan lje de Dlaata in. Re8elm.Ug ataal e r ook
wat over kernenerllie In, en d an wo r d t e r van
de gi r oblauw v erl eid . Zo'n 15 tot 20 m.n"en
m eld en zich in d. loop der tijd bij de winkel
met de bereidheid om d e ekUe in Goirle op
te zetten. Me t een d la " er ie ove r kernenergie
woede n . cho len, vakbond. vrouweng roepe n en
de pla a taelljke WAOgroep be%.Ocbl. Dan wordt

plaatsen genoeg:
Ni et alle en i n uw plaat. wordt d. ak ti e ge .
voeed , Er zijn nog veel meer plaataen
W.aT llr oepen akti ef z.ijn. E n d an zijn e r
natuurlijk nOll d . vele duizende m en. en in
plaat.en waar geen aktlekomite. ia. Van
de m e e . l e m en "en 11 niet bekend dal zij
a.n de aktie meedoen, daaTom vragen we
oo k altijd; L.aa t even iet. van je hore""
Zutphe n, Harderwijk, Amer .foorl, Baarn,
Dr ieberg.n, Leulden, Oudewater .Rhene....
Soeat, z e re e, Veenendaal, Utr.chl-t .A1kmau.
8u...um, Den Helder, Hee r huRowaar d. '
Hoogkar _pe l , Schagen, Slooidor p, Zaandam.
Badhoevedorp, Hilvlll' eum, Am"telv een,
Amaterdam, Alphen aJd Rij....Dordrechl,
Ba .koop, D.lft, Le ld en, Den Haag, Broek
in Wat.rland.Den Bo ac tt. Goirl e , Tilburg,
E l ndhov. n. Roermond. Arcen, Gel. en, Mook,
Sittard. Venray, Waubach, Weert. Breda,
Rotte r da m , Woerden, Midde ~ burg. Ber gen
o p Zoom. Ar nh e m , Emman. Dr a ch t en,
Dr ouwene rveen. NOTg.<ironing.. ....Deinum,
Akkrum , Bultenpoat. H. er .nve. n. Holwerd,
Oo.lerwolde. Reil"um .Sneek, Almelo,
W1zdu m . Worltum, Y l at , Emml1oord.

e r ook ov er d. giroblalaw-.ktie ge "proken.
Oo k zijn .1' info r matieate ncU.. verapreid in
een paar wijkj..., e n daarna ia d....... e ..n
..tencU met een aanmeld ing••trook vo or d.
aktie r ondgedeeld. De alrookj... zijn opge.
haald na verloop van enkel . weke"" Zo zijn
al meer dan 50 aanmeld ingen o pgeh.aa.ld . Be.
denken we on " dan nog dat . 1' v eel meer men
• • n meedo.n dan hun ..trookJe i nlev e r en, dan
b dat een m ooi "uccea1 Goirle gaal door ,
binnenkor t waer in een paar andere wijkje".

Voor adre" .en van groepen uit dez.. Uj..t;
In Zeel&nd, 01180_1522:3 ,
In Limburg, 04?50_ lZ047,
In Fr i..land, 0510?- 1859,
voor de ov ed ge provincie" 030 • 33331 ?

H.. t e ne r gi eve r br uJ.k blijft maa.r dalen" bi
Ned .rland zoud.n alIe.1Il daarom al veel
m .er kertlcentrale. diebt kwmen dan we
hebben. Zouden ze daarom er tw•• bij wil.
len bouwen?

E r worden op dit m omen t ver a chUlende
aanpakken onde r zo ch t om de dr uk o p de
e lektd clteiubed. riJven te v ergr o ten.
Efn van d ie maniere n ia h et weigeren
van de Dod ewaardbijd rage. He t niet be _
taalde bed rag w ordt o p een geblokkee rd.
r ekenin g ge . tc·rt. Als blij k t d a t dit m et
auk . e " kan. zu lle n we l andelijk hi llTtoe
o pr oepen. U hoor t e r m e . I' van.

antwoord op uw vragen
Mei deze krant krijllt u hopelijk antwoord op
UW vrag.n. V lee.1 hel laaU t . nieuw" vande
akti. en beri ch t j e . uil Dlaataen w. ar menlen
ook m.t d • • kl1e buill zijn. E r ia e illen1i jk
zo'n hoop nieuw • • n in zo 'n kranlJa m.ar zo
_inig ruimte. ~ lloed de bedo.Hnll 11
dat men_en die meedoen met de ektie vake r
(bij v . Ixper i j aar) zo 'n kr ant krijgen. Zo
krijgl u oo k "te.d. tip. ove r d. ak ti e . Zor g
daarom d.t uw . dr e a en d at van andeTen bij
u'" plaat..,lijk ko mUee bekend l a•



hoe zit het met DenOok een manier om de aktie meer be
kendheid te geven is de giroblauw
kettingbrief. Die kunt u ver spreiden
onder kennissen en vrienden. Vraag
ernaar bij uw giroblauwgroep of bij
Aktie Strohalm, Oudegracht 42, Utrecht.

aardgasaktie
Ook tegen de aardgasprijsverhoging wordt
binnenkort aktie gevoerd. Door de op stapel
staande verhoging per I januari '8Z zijn
we als consument opnieuw de klos. Steeds
wordt de consument de rekening gepresen_
teerd van een slecht energiebeleid, in de
vorm van prijsverhoging. Tegen deze ver
hoging wordt dan ook terecht een massale
weigeraktie georganiseerd.
De manier waarop deze aktie gevoerd wordt
is dezelfde als de giroblauw-manier.
De gasrekeningen zullen gespreid en met
eigen giro-of bankformulieren betaald wor
den. In grote steden en in enkele provincies
komt zowel het gas als de elektr a van
hetzelfde bedrijf.
Wellicht is het voor u mogelijk om aan
beide akties mee te doen. Want laten we
eens kijken wat aardaae en kernenergie
met elkaar te maken hebben. In de discussie
over de sluiting van de kernenergiecen
trales wordt telkens door de elektriciteits_
maatschappijen gesteld dat de stroom uit
kerncentrales Il;oedkoper is dan die uit met
gas gestookte centrales. Maar de kosten
van het Nederlandse aardgas zijn hooguit
4 cent per m3,ten we betalen er het ZO-.
voudige voor.De winst gaat naar de schat
kist,Shell en Esso.Die gebruiken het geld
voor ontwikkelingskosten voor kernenergie.
Zodoende kan de prijs voor atoomstroom
laag blijven.De overheid kijkt wel uit hier
ieta tegen te ondernemen, llVent ook voor
haar is dit een belangrijke inkomstenbron.
U ziet dus dat de zaak wel degeUjk samen
hana'toAls u van de atoomstroom afwllt,
dient u tevens een ~otest te laten horen
tegen de aardgas~ij8V.rhoging,want de
atoomstroom bestaat deels bij de gratie
van deze verhollingen!

De gemeente Den Bosch heeft eeri aandeel
in de PNEM, die op haar beurt aandeelhou
der van de NV GKN (Dodewaard dus) Daar
om hebben we ons eerst tot de gemeente
raad ger icht.
Op 23 april bood een twintigtal Bossche
groeperingen een petitie aan de gemeente
raad aan, waarin de bezwaren tegen kern
enerde uiteen werden gezet. Vlak voordat
deze petitie behandeld werd hielden we een
aktie in de binnenstad. Een aantal vaten
met radioaktief afval werd onder militaite
bewaking neergezet, geregeld werden
nieuwe vaten aangevoerd, enz. Zo maakten
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De aktie kost uiteraard het nodige geld.
Giften zijn dan ook zeer welkom. Stort uw
geld op girorek. nr. 1551111 t.n.v. de
aktie Geen KernenerJ{ie Nou, door giro
blauw, te Utrecht. Het overgrote deel van
het Reld wordt doorgestuurd naar de plaat
selijke groepen.

Bosch
we duidelijk dat de produktie van radio
aktief afval maar steeds door gaat, en dat
de gemeenteraad van Den Bosch daarvoor
medeverantwoordelijk is.
Daarna heeft de raad de zaak laten slepen
en is er het nodige geharrewar over
geweest, zodat misschien eerdaags in een
raadscommissie een 'pre-advies' bespro
ken zal worden. Natuurlijk zitten we niet
stil en ook in de komende maand zullen we
weer de nodige aktiviteiten ontplooien.

Stroomgroep Stop Kernenergie,
Den Bosch.

proefproces in Friesland
Vrijdag ZO nov. jl. vond een kort geding
plaats tegen de provincie Friesland (PEB)
wegens het afsluiten van de stroom bij
Henk Kuyper en Akky v I d Veer.
Zij besloten een paar maanden daarvoor om
niet langer te betalen aan kernenerl(ie.
Daarom hielden ze fZ,88 in op de elektrici
teitsre\<ening, en bestemden dit geld voor
een fonds voor alternatieve ener gie.
De PEB verzocht hen een aantal malen om
te betalen en sloten op een gegsven moment
af. Henk en Akkv hebben herhaalde malen
aangedrongen op een gesprek over de prin
cipillie achtergrond van de zaak. Omdat het
PEB daar niet op reageerde is er een kort
geding aaneeapannen om antwoord te krijgen
op de vraag of een elektriciteitsbedrijf onder
deze omstandigheden wel mag afsluiten. Zo
doende is het voor ons allemaal een belanz«
rijke zaak, want t.z.t. zullen plaatsen waar
dat zonder veel risiko mogelijk is, zonodig
tot weigering van het atoomgeld overgaan.
De Kalkar weigering in 1973 is een voorbeeld
dat als veel mensen tegelijk een percentage
van de stroomrekening helemaal niet betalen
de elektriciteitsbedrijven door de knilh.
moeten. Het wachten is nu eerst op de uit
spraak in dit proefgeval. Henk en Akky wil.
len hun zaak in ieder geval doorzetten tot
aan' de Hoge Raad, dus voor de zomer zal
een uitspraak wel niet komen. Ondersteu
ning kan door giften op het gironr. van de
a.lcti. ; 0 "" "teunf01lcl8.

VOLHOUDEN HEEFT ZIN!
groningen en gelderlandWat heeft onze strijd tegen de kerncentrales

tot nu toe voor resultaten gehad? Dat vraagt
natuurlijk menigeen zich af. Laten we daar- Hoe staan we ervoor in Groningen? De di_
voor eens kijken wat er zoal in den lande rekteur van de EGD beweert absoluut geen
gebeurt. hinder te ondervinden van de aktie. Er zou-
We beginnen in Utrecht. Daar zijn de pI'.... den hoogstens enkele tientallen mensen aan
vinciale elektriciteitsmaatschappij, de Puem de aktie meedoen, maar de mensen van de
en de gemeente Utrecht samen de baas over "Groningse administratie vertellen aan jour
de aandelen Dodewaard. Pal na de start van nalisten dat er juist heel veel mensen mee-
de giroblauw-aktie in de stad Utrecht be » doen.
sloot de gemeente om voor sluiting van 00- De gelderse !'GEM staat ook behoorlijk on-
dewaard te gaan ijveren. Daarmee is de der druk. In eerste instantie dacht de direk-
provincie Utrecht precies op de wip geko- tie het nog af te kunnen door alle blauw_be_
men. Het aantal komitees in de provincie talers een brief te sturen. Daarin worden
is vrij groot en aan hen nu dus de taak om zoete broodjes gebakken en er wordt gevraagd
het laatste zetje te geven. In Utrecht gaan of het misschien nodig is dat meneer Bakkpr
de akties door totdat de gemeente geen a- eens langs komt om het allemaal uit te leggen.
toom stroom meer levert. Zo blijft er ook Maar deze methode heeft kennelijk te weinig
druk op de gemeente om aktiever iets met succes, want de !'GEM is nu gedwongen om
hat sluitingsstandpunt te doen. In Amster. in openbare avonden verantwoording af te leg-
dam en Rotterdam zijn er vergelijkbare ont_ gen. Op de eerste avond, in Wijchen blijkt
wikkelingen gaande. In beide plaatsen heeft dat de heren er behoorlijk omheen draaien,
de gemeenteraad een anti Dodewaard motie maar voor ons is het toch een teken dat de
aangenomen, maar wordt er nog steeds a- druk groter wordt. In heel Gelderland en
toom stroom geleverd. Zolang dat zo blijft vooral in Nijmegen zijn erg veel mensen die
gaat de aktie in die plaatsen door. Vooral aan de aktie meedoen. Niet zo vreemd na-
de aktie in Rotterdam is belangrijk, omdat tuurlijk zo vlakbij Dodewaard en Kalkar ,
Rotterdam samenwerkt met andere plaatsen Voor de ondernemingsraad was dit mede aan
in Zuid Holland en zij met z'n allen bijna een leiding om ook de sluiting van Dodewaard te
kwart van de Dodewaard aandelen hebben. eisen. En zo blijft de druk toenemen•.-----~ ------------~--- - -.Een voorbeeld van een brief waarmee u uw automatie se rekening opz~~kKenwe hier af:

I fa m • Bezorgd, Aan het provinciaal e.l~ktriciteits- •

IStr alingslaan 10 bedrijf, NeutronenIaan ZOOO •
DodezIjk, (verbruikersnr. 007) Hoofdstad.

IM, •
I Bij deze trek ik mijn machtiging in. waarmee u geld van mijn bank/girorekening (nrZZZZZZZ) •

•
kunt afschrijven. Ho ht nd ~

ogac e '.ixP . II =r>~.._..... _.
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Als u wilt kunt u ook op uw gewone
over schrijving iets zetten voor de
mensen van de administratie. Bijv.:
'Deze aktie is uiteraard niet tegen
het personeel van het elektriciteits
bedrijf gericht. We rekenen erop
dat u begrip heeft voor de aktie, cm»
dat ook u en uwkinderen, de toekomst
van ons allemaal door de atoomstra
ling bedreigd wordt. Weiger daarom
zoveel mogelijk overwerk en laat de
baas zelf de problemen oplossen.

Veel mensen betalen hun stroomrekening al
met eigen bank of gir&;ieren, maar er zijn
er ook die er een ware hobby van maken.
Zij betalen met zoveel mOlleli.jk kaarten,
elk met een andere anti atoomtekst. Het
verzinnen van teksten en het uitwisselen
van girokaarten bleek kort geleden tijdens
een familiefeestje i n Utrecht een avond
vullend werk.
Ook u kunt zonder risiko de elektriciteits
rekeninll; in gedeelten betalen, als het maar
binnen de termijn gebeurt. De meeste men
sen gireren in tweelIn. Op de ene kaart be
taal je het hele bedrag min een gulden. Een
week later wordt de gulden betaald, onder
protest omdat de gulden het symbool is van
onze betaling aan Dodewaard.
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