
Iklloblld vin on v•• r blslsgr.opon logon koinonorglo 11 sep tember 1983

15 OKTOBER L~~P~~!J&<EAKB
18Sept. LANDE LIJK OVERL& utrecht. 13.00 uur l abrehuis

VREDESACTIEKAMP
WOENSDRECHT
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BES C H U T MET M U S J E S
Onle aanwezigheid i n Woe nsdrecht heef t "al spontlan gel e id t ot het oprich
te n van een jongeren Yredesgroep ; hi erin zijn zij sneller dan de ouderen .
Ve rde r za l er, voor de bewoners van het kalllP, lII/I ar ooll voor al l e bel ang
s te llenden, een avond gehouden worden over de eventuele gevol gen voor ons
zelf yen de te veeren direkte akt les; een advokaten kol lektief uit de 011I
gevl ng heeft al toeguegd ........ te zullen werken.
De "beschuit .....t IIlll$jes akt ie" was de eerste akt i e die wij ondernUlfn.
\Ie gin1e n de eers t e l olldag nu r de hoofdingang van de basiS , DIl ons voor
te s te len aan onle buren en de geboorte v. n het vredesak tiekllllP IlM!t hun
te vieren . Geen van de aa l'lOle l l ge III11 H ai ren wll de een beschuitje van
ons unpaH en. Of zi j daarvoor eerst toest.......ing IlOd l g hadden, of dat lij
de inhoud yan de -.JiSj es niet YertroUWden, was OIIS niet dui delijk . Toen
de c_ndant van de wacht ni et naar ons toe wl1de kClllen beslote n wij
Nar 011 hetll op te gun l oeken. Ongeveer 6 .....nsen H epen de bas i s op. De
slagbom gi ng, lleel gastvri j , voor ons open. Dat was ed'lter ..ar schijn.
Ha 100 eeter wacht te ons een ontvangstk Olll te e . Even later stopt e er ook
een busj e Vl.n de 1I111ti1.i re oo11tle. lIi j had ver s te ....ing meegeno-e n;e en
bollvier. Dit was voor ons wel de gre ns voor de eerste dagl we lijn maar
te rug 9fgaa n.
De volge nde dagen was e r duldel1jk een verhoogde waakza. ntIeid, of bet er
gezegd:opgefokt ledrag. Toen i e1lllnd een ui over liet 80 cm hoge hek van
het zweehllegl'e d gooi de kil"'" daar al . ll italre po11t i e op af . Toen we
de tweede zOnd.g ....t twee u nnen en twee vriendelijk gesehllli nkte vrouwen
een kijkje bij de hoofd i ngang ~lIltn . was he t grot e hek half ~s loten en
de re akti e van de over vloe dig aanwezige lIIi ll tairen opval lend.
Het is de bedoeli ng dat het een pe~nent vredesak tlekllllll wordt . Dat be
tekent dan ook d. t we _ te n oveNi nt eren. He t terrein dat we va~ f 25
septenDer van de g............nte Woensdrecht toeg ......... len hebben gekregen is het
grote IIInifes t ati etelTt'in van 2 j uli . We zitten nu nog ti jd eli j k op een
klei n terre in daarnaast. omd.t burgemeest~ 6e Leeuw het grote t errein
beloofd heeft aan de plaatseli j ke pon,yvenonigi ng voor een . anl fes t atie .
We hebben dus lleel hard s teun nodig 0IlI het t er re in en daa~ he t klMP
kl aar t e N ken voor de komende winter . Hi er voor zi jn a l dlveru steun
groe pen i n het la nd opgericht e.e. i n Sittard, Bergen op ZOOII. Utrecht
en Amshrd&ll . St eun kan zowel bestaan uit morele s te un, loa ls liet zorgen
voor vol doende publiciteit en bewoni ng, ah uit lIIater l!!le ets ~e l d ,

bOUW!lllter1a l en . veN ann1 ng enz •• In 1Instel"dam wordt op 2 oktober een
steunfeestavortcl georganiseerd In PH31 (Pr i ns Hendrlkl..n 31). Va~f

20.00 ui er vers lag gedaan worden Yin de aktlvl teiten van het kalllP
dat dan een N and bestaat .Daarna zal 011 ongeveer 21.30 de Fan Out
Ma/"Ching 8and optreden. De toegang Zit • 15 .00 bedragen ell gedeelte
H j k te n goede kOllen aan he t aktiek~.-

Voor infonnati e over s teun grotpen. akt 1Yl te l te n. bemensing v.n het
kamp enz, :
Vredesburo Eindhoven 040- 444101
Gerela 020- 1239115
Bert 020~ 183180
Hans 020- 851609 Ook voor giften: e.v.v, Vredesakti ek~ Woensdrecht

giro : 319U 18
liet s tukje klink t lli SSChi en nogal vri endelijk. Ma.r. ... . zoals we ook
op het wacht hokje Yin de bas i s al schreven: Dit 1lftJ1sje zaT 110<I wel
een staart je hebben.• • •• •••
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N~ hngdur1ge voorbereidi ng 15 op zaterdag' 3 septe... het vl"edeu kU e
kamp Woensdredlt e inde li jk geboren. Dit kll"P Is voor Neder lan d wat
Greenham CorrmGll voor ~ngeland . COIIho voor I t ali f en Muthngen voor
Duitsland tso
In eerste i nstanti e zi j n we gestart 011I de plaatsing n n de kru israketten
i n Woensd recll t . of lIur dan OOk , tegen te houden.Daarnaast houden we ons
ook bezig met de 5trljd tegen ke rnenerg ie , (Doel ligt op een afstand van
+ 7 bi van Woen$dl"l!cht ). onder drukking zoals: fUchllll! . rlclslIll!. lIi l1 ta
rlsme en in het bijzonder vr<l\IIoIenonderdr-ukklng. Vrouwen van liet kBlllp
hebben . 1 een Ingezonden bri ef gestuurd een de Pl"Ovl nch .l e zeecee COlt
"a nt . Daarin werd ve....e ld dat de vrOllW n n de schri jver 8ertus AafJes
dee l nn un ~ hongerstak i ng. WIJ vl"Ol'gen ons af of z1j ook nog een naam
had en of l i j lIiss chi en wel haar e igen strijd voerde.
WIJ yinde n dIlt er naas t ~ssul demonstrere n, lOah op t9 oktober In Den
Haag en lobbll!n bi j de polltleh partijen, een andere strategie ontwi k
keld _ t worden. Daan:n will en we pla nnen voor dl rekte akt i es klu r IIeb~

ben op !>e t IIKIIIent dat de 2e kamerbeslult t ot plutsi ng, of zel fs ",nr de
voorbe~iding daar voor . Dok willen we, voordat het lOver is , lovet l JII(l -

g...Hj k h...t vertrouwn van de plaatseli jke bevolki ng gewonnen hebben.
Daa rom worden er op he t kamp ook th(!llla-avonden ~organlseerd.ln samenwe....
ki ng met de were l dwinkel en andere wlnkeliel"$ uH Bergen op ZOOlII en 011I
s t re ken l i jn a l avonden In voorberei ding over altern at ieve voeding , het
boycot te n van produkten buiun de bekende loah ouhpan s lnanppeh enz• •
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je je nu opgeeft a 1 s nieuwe 

Ditmaa 1 een zeer dunne AFVAL omdat er 
sne 1 i ets verzonden moet worden 
ivm het landelijke over-
leg. Ook nogmaals een klemmende op
roep om met de landelijke aktiedag van 
15 oktober iets te doen. Tijdens de op
maak van dit nummer is er een hoorzit
ting in het parlement over KALKAR, de 
litanie van de atoomlobby. Vede groe
pen in het land zijn druk bezig daar 
weer akties tegen te organiseren. Bin.
nenkort wordt een belangrijk kamerdebat 
over de Commissie Bt:EK over de slui

van de twee kerncentrales 

Om het komende kamerdebat over KALKAR 
te beTnvloeden zal een advertentie 
geplaatst worden in één of meer lan
delijke dagbladen. Het is een op-
roep aan de regering en parlement 
om1de Nederlandse deelname te be
eindigen, dat al bi.jna een miljard 
gulden bedraagt.(als je alle bedrijfs
aktiviteiten erbij telt). Om deze 
advertentie mogelijk te maken wordt 
er opgeroepen om via ondertekening 
en girostortingen te steunen: 
Giro 77992 tnv stichting Kalkar
proces in Amsterdam. Het bedrag moet 
minimaal f 20,- zijn als je je naam 
in de adverteifie wilt zien verschij
nen. inf: LEK 020-221366 

2eweteri ngp 1 antsoen 9 A' d. 

MANIFESTATIE 
16 Oktober: anti kalkar manifestatie 
in Nijmegen 
13.00 tot 18.00 Cult. Centrum 
de Lindenberg Ridderstraat 23 
'savonds een benefietfeest in 0 42 
(Oranjesingel 42) 
Nederlandse en Duitse sprekers w.o. 
Petra Kelly van de Grünen zullen in
gaan op de gevaren van de snelle broe· 
der op de lokale bevolking, Kalkar en 
de bom, sodale gevolgen+economische. 
Verder over het verzet en de toe te 
passen aktievormen. 
Het doel van de manifestatie is publi-
citeit omdat er weer eens wat 

Deze week is de aanvoer van Amerikaan
se troepen voor de grote oefen! ng 
tijdens de vredesweek begonnen. In
middels zijn er alweer 18 mensen gear
resteerd di'e op de rails zijngaan 
zitten om een mi 1 i tai re goederentrein 
tegen te houden. 
Voor inlichtingen over akties tegen 
die militaire zooi: 040-444707. 

~OUT KOEPELS 

BROCHURE OVER OPSLAG,:VAN ATOOMAFVAL 
IN ZOUTKOEPELS. 
De PSP in Groningen heeft een brochu
re uitgebracht over de opslag van 
atoomafval in zoutkoepels onder het 
motto: proefboringen dreigen opnieuw! 
INHOUD: - besluitvorming zoutkoepel
opslag - gesjoemel met de eisen 
van "veilige'' opslag. 
Met name worden 5 zoutkoepe 1 s bes eh re· 
ven, die bij Schoonloo, Anloo, Pieter· 
buren, Onstwedde en Gasselte, 

Verder nog wat over de afvaltoe
standen in Zijpe en de betekenis van 
de Zij per opslag in de zoutkoepelpo
lttiek. Een bijlage is geschreven o
ver de buitenlandse opslagplannen 
in zoutlagen. 
De brochure is te bestellen bij de 

nummer: 
Door de geringe omvang van Af va 1 17 
een dikkere Afval 18. 
Artikel over Kalkar, de laatste ont
wikkelingen.Comiso, Woensdrecht enz. 
Artikel over radioaktiviteit in het 
zie~enhuis. . 
lntervie w met basisgroep Heiloo 
Atoomstroomweigerakties + gevolgen 
Verder veel internationaal nieuws 
en nieuws uit Nederland. Kopy en 
abonnees: St i eh ti ng Afva 1 Amsterdam 

postbus 1053 1000 BB 

red AKTIE 
den.Er zullen wel weer 'demokratische 
beslissingen' genomen worden. 
In Woensdrecht is een aktiekamp begon
nen dat in de landelijke pers en bij 
IKV en 'Stop de N-bom' eendrachtig 
doodgezwegen wordt. Misschien wat voor 
de basisgroepenbeweging om daar een 
paar leuke akties te organiseren? Ga 
er in ieder geval heen, al is het maar 
voor een paar dagen, opdat de vredes
beweging hier· ook iets gaat betekenen 
na al die akties in Duitsland, !talie 
en Engeland en niet te vergeten in de 
USA. GA NAAR WOENSDRECHT!!!!!. 

LANDELIJK OVERLEG 21 AUGUSTUS 1983 

.aanwezig: mensen uit: Amsterdam, 
Zevenaar, Utrecht, Tiel, Leeuwarden 
en Wychen. Apeldoorn 

Agenda: Medede 1 in gen 
Sekretariaat 
Geld 
Organisatie 
Aktieplan + datum 
Verbreding van de aktie 

MEDEDELINGEN 
We hadden vorige keer afgesproken 
dat een aanta 1 mensen zouden gaan 
bellen met andere regio's die tot 
dusverre niet geweest waren in U
trecht om hen te vragen om mee te 
doen. Leon uit Zwolle heeft gebeld 
naar alle ons bekende ad1·essen in 
Drente en Groningen en daar weinig 
steun ondervonden. De mensen stonden 
wel sympatiek tegenover een aktie 
maar leken alleen warm te lopen voor 
dlrekte akties tegen het boren in de 
zoutkoepels aldaar. Wij vonden dit 
een beetje eenzijdig. 
Als er geboord wordt zullen ze daar 
toch ook wel hulp uit de rest van 
Nederland op prijs stellen? 

SEKRETARIAAT 
Het sekretariaat zal qevoerd worden 
door de basisgroep Heiloo samen met 
Ad in Amsterdam (correspondentiea
dres: postbus 14710 - 1001 LE A'dam) 
Omdat er nu niemand uit Heiloo aan
wezig is valt hierover niet veel te 
vertellen. Er zijn van de vorige ver
gadering geen notulen gemaakt, ech
ter wel een verslag in de vorige 
AFVAL met aktievoorstellen die iets 
te definitief zijn geformuleerd. 

GELD 
Dat hebben we nog niet, om eraan te 
kunnen komen wordt aan iedereen die 
nog aktief is binnen de AKB dit ver
slag opgestuurd. Het versturen is 
een kostbare aangelegenheid, daar
om is het beter om het via AFVAL 
te doen. Kosten + 30 ct. , ter-
wijl normaal de notulen minstens 
60 ct per stuk kosten. Voor een 
aantal van 250 maakt dat een hoop 
uit. Mensen die apart de notulen 
willen ontvangen moeten 25 piek 
overmaken naar giro 3965024 van 
Frerik Boekelo te Heiloo ovv notu
len. 

NOTULEN Schriftverkehr 
Van iedereen die wij nu dit ver

slag sturen via Afval , die geen 
25 piek overmaken of geen abonnee zijn 
van Afval nemen wij aan dat hij/zij 
geen belangstelling heeft voor het 
1 ande 1 ijk. Voor hen is dit dan dus het 
laatste bericht. 
Joop uit Tiel zal kontakt opnemen met 
de mensen van de DGD in Nijmegen om 
van hen het restant van de adminis
tratie en evt geld over te nemen. Het 
geld zal worden beheerd door Antoine 
uit Wychen. Mocht je zelf voor het 
aktieplan geld willen sturen, we heb
ben toch zeker wel 2 à 3 duizend gul
den nodig, giro 533774 van Antoine 
Serben te Wychen. Pas wanneer het geld 
er is kunnen er affiches e.d. gedrukt 
worden die in ontwerp klaar liggen. 

ORGANISATIE 
Ook al zijn de mensen die nu gekomen 
zijn allemaal betrokken bij het ge
beuren, de opkomst was toch erg te
teurstellend omdat alle regio's zijn 
opgebeld en uitgenodigd. 
Ook hadden we vorige keer afgesproken 
dat we verschillende groepen zouden 
moeten vormen: o.a. een persgroep en 
een publiciteitsgroep. Waarschijnlijk 
vanWE1ge de vakantie kwam niet iedereen 
opdagen. 

DUS: Coördinatie: Arianne van AFVAL is het eerst
numner gratis , dus vu 1 v 

Sekretariaat: Postbus 14710 A'dam 

Volgende vergadering: zondag 18 sept. 

Labrehuis, Oude Plompetorengracht 8 

de onderstaande bon in!.#' 
krijgt dan een acceptgirokaart) 

Utrecht 

Lande! ijke aktiedag ZATERDAG 15 okt. IPI>St!kode: ................ ····•· 

AKTIEPLAN & DATUM 

f 24,- per 12 nummers of steun
abonnement: f30,-
Giro 4298242 tnv Stichting AFVAL 

Postbus 1053 1000 
AMSTERDAM 

Opzeggen voor december '83 
: automatische verle~~b~~22910 en 

Te 1. 020-922653 030-949464 

DE AKTIE 
IS oktober 

Jos uit Apeldoorn en Anke uit Heerhu
gowaard hebben een stuk geschreven 
voor de basisgroepen over een gedecen- Als aktie hebben we gekozen voor een 
traliseerde aktiedag. Ofschoon er wel heleboel picket-lines, die tegelijkertijd 
kritiek op h maar er genoeg over tijd verspreid over het hele land 
gepraat is vinden de mensen op het zullen plaatsvinden. 
landelijk dat er geneeg mensea zijn Wat is een picket-line? 
uitgenodigd waardoor er toch een Dat is een groep mensen die in een rlJ 
voorstel op tafel komt: staan met elk een bord voor zich met 
PICKETLINEAKTIE TEGEN HET VERVOER daarop een letter of een woord ':of een. 
VAN RADIOAKTIEVE STOFFEN DOOR NEDER - affiche. 
LAND. Waar aktie voeren? 
(hierna volgt de letterlijke tekst Daar waar een radioaktief trarsport 
van het aktievoorstel) langs komt en dat zal_in de meeste ge-
Dat atoomcentrales gevaarlijk, duur en vallep een snelweg zi~n. by 
overbodig zijn, dat zij stoffen pro- Vanwege de lees~aarh~1d 1 letter per 
duceren, die voor kernwapens gebruikt mens: Welke rad10akt1eve transporten 
kunnen worden en dat zij een hoop gevaar- er 21jn en we]~e routes ze nemen wordt 
lijk afval produceren, mag als alge- op het ]andellJk overleg van 19 septero-
meen bekend worden verondersteld. ber en 1n de volgende Afval b~kend-
Dat er voor het afval geen oplos- g~maakt .. Een aantal routes ziJn natuur-
slog bestaat en er waarschijnlijk nooit l1jk log1sch: Van en naar de ECN in Pet-
een oplossing zal komen, zal ook wel ten, van en naar UCN Alme~o, van en 
bekend zijn. naar de atoomcentrales. K1jk zelf maar 
Dat er gemiddeld 2 transporten met op d~ ka~rt. , . 

1 radioaktieve stoffen PER DAG door Het 1s met z1nn1g (.,red.) te protes-
NederTand rijden, zal een verrassing t~ren tegen transporten van en n~~~ 
voor je zijn. Reden genoeg om daar Zle~enhuizen, omdat da~ slechts ZlJ 
eens wat meer aandacht aan te geven. dellngs met atoome~erg1e te maken 
Temeer omdat overheid en de bedrij- heef~ en het gebru1k ~an r.~. stoffen. 
ven er tamelijk geheimzinnig over in Zlekenhuizen een d1skuss1e apart is. 

doen en dat het heel moe~ lijk. ~s te ~~~~~~~~ 15 OKTOB<R v.~NAF 10 UUR V.M. 
achterhalen~ wat er nu e1genl1Jk door Hoelang-doorg~an?- .. 
Nederland vervoerd wordt en wanneer. Zolang als je zin hebt en als mogelijk. 

ATOOM TRANSPORT 
· IN JE buurt & 
DOOR-HET HELE 

L~ND! 

Het kan zijndat de politie je ongemoeid 
laat, maar ook kan het gebeuren, dat 
je na 5 min al wordt weggestuurd.Dan 
ga je ergens andet·s staan, of even 1 a
ter kom je terug. 

'@'®@@~ 
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Je kunt er donder op zeggen dat er 
ook lij jou in de buurt ook regelma- ®(I @/\ @/\ ~ ®ll 
tig zo'n transport voorbij komt, ook ([) 
al woon je niet zo dicht bij een kern-
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centrale. ..j \, .., v ..,. v -.,: v v 
Enkel voorbeelden: Met welk materiaal? 
1) 1 tot 2 maal per week onverrijkt Bij een bouwmateriaalhandel vloer-
uranium van Rotterdam naar Almelo. board kopen 1,22 bij 61 cm en beschil-
2) Even vaak vanuit de UCN verrijkt deren. Of kartonnen borden knippen in 
uranium naar Rotterdam. de vorm van ME-ers met helmen en knup-
3) Verrijkt uranium vanuit UCN Almelo pels en schilden met erop de letter 
naar brandstoffabrieken in heel Europa. geschilderd. Leuk gezicht zo'n rij ME 
4) Atoomafval van Dodewaard en Borsse- schilden langs de snelweg. 
le naar Petten. Met 10 mensen kan je al de woorden 
4) Vervoer van Tritium, radio-aktief atoom-route vOrmen. 
jodium, kobalt-60 en andere stoffen Persbericht: maak zelf je eigen pers-
naar en van laboratoria en ziekenhui- bericht en stuur dit naar het plaatse-
zen. lijk suffertje plus nodig de pers uit. 
5) Vervoer door de stad Groningen Juridische aspekten: het blijft in de 
per fietstas!!! van radioaktieve stof- sfeer van overtredingen tenzij je 
fen van de ene universiteitsafdeling halsstarrig weigert om weggestuurd te 
naar de andere. En ga zo maar door. worden. Dan wordt het een misdrijf. 
Voordat we wat meer over de aktie ver- Publiciteit: Daar moet zelf voor 
tellen moeten we ons even voorstellen: gezorgd worden, als er geld is dan 
Na het stoppen van het landelijk over- worden er affiche gedrukt-
leg van de Dodewaard-Gaat-Dicht bewe- Coordinatie tel no: 020-946839 
ging en die van de 'geweldloze' groepen, Als je een plan hebt om een aktie te 
bleek bij een aantal basisgroepen toch voeren meld dat dan even. 
nog behoefte te. bestaan aan kontakten met Je kunt beter van tevoren niet rond-
andere groepen .'n het lan~. bazuinen waar je gaat staan, want dan 
Een aantal b~slsgroepen Ult No~~d- . . komt de politie veel te vroeg. 
Holland en M1~den Neder.lan~ Z~Jn blJ Bereid de aktie goed voor, en denk 
e~kaar gaan z1tten en h1eru1t .1s een daarbij aan oner \8ren mensen. 
01 euw overl~g· ontstaan .. Het 1s een Alvast een goede aktie toegewenst! 
plek, waar .J~ kunt horen, wat er zoal. Groetjes Anke en Jos. 
aandehand 1s1n het land en waar vanult 
ideeën en nieuwe initiatieven ver
spreid kunnen worden. Om het niet al
leen bij woorden te laten, hebben we 
een aktie bedacht met een heel lage 
drempel, zodat het niet moeilijk is 
hiervoor in je eigen omgeving mensen 
te vinden. We verwachten, dat het een 
vrij gemakkelijk aktie wordt, waarin 
geen konfrontaties met de politie hoe
ven plaats te vinden. Een lage drempel 
zodat ook onervaren mensen mee kunnen 
Volgens ons is het weer eens hard no
dig· dat een heleboel mensen laten zien 
dat zij die atoomrotzooi niet willen!!!! 

Naast de picket-line zijn er natuur
lijk ook andere mogelijkheden om aktie 
te voeren, er is daarover nog wel 
doorgepraat maar tot en. ige konkrete 
dingen is het niet gekomen. Dus als 
groepen zelf nog plannen hebben om een 
picket-1 ine aktie te ondersteunen is 
dat prima. Voor wat de aktie betreft 
gaat het erom dat dagelijks 2 trans
porten met radioaktief materiaal plaats
vinden. Jos heeft een stencil gemaakt 
over de juridische gevolgen van het 
staan langs de snelweg. antoine 




