
Koordiaatiegroep Weiger Atoomstroom 
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NIEUWSBRIEF, 4-de Jaargang, april 1985, nUlmier 4. 

Giro 52 30 463 t.n.v. KWA, Furmerusstraat 470, 8602 CD Sneek, 
tel. 05150-16971, voor uw hoogst welkome en liefst regelma
tige bijdragen. Bepaal zelf de prijs die u kan overmaken 
voor uw abonnement op de Nieuwsbrief. Ze verschijnt onge
veer om de zes weken. De oplage is nu 950 stuks. 

Têgen kernenergie en v66r een mil ieu-vrlendelljk energiebeleid. 

S MEI 
Op zondag 5 mei organiseert de. 

BONK-groep Friesland een demonstratie
ve gebeurtenis bij de vliegbasis Leeu
warden, onder het motto: BevriJdt van 
de Duitsere bezet door de wa enindus
trie. Om 1 uur za de demonstratie 
beginnen bij de hoofdingang van de ba
sis. Zoals bekend ligt de hoofdingang 
aan de weg van Leeuwarden naar Stiene. 

Een en ander moet benadrukken en 
duidelijker maken dat: 

* kernwapens anti-democratisch zijn, 
de meerderheid van de bevolking wil 
ze niet; 

* kernwapens weggegooid geld is dat 
veel beter beeteed kan worden aan 
uitkeringstrekker• en -treksters en 
voor de beetrijding van honger in ve
le derde wereld landen; 

* kernwapen-a vaanzinnig zijn; ale ze 
gebruikt worden maken ze de wereld 
onleefbaar; ale ze niet gebruikt 
worden moeten ze gemoderniseerd wor
den; en de oorlogedreiging blijft. 

Het is de bedoeling dat de demon
stratie ontspannen en vriendelijk ver
loopt. De toegangspoort van de basis 
kan versierd worden met bloemen en 
spandoeken. Een grafkrans en een doods
kiet zullen het sinistere van de situ
atie weergeven. Een stoet kan vervol
gens langs de basis trekken, begeleid 
door muziek. Er zal waarschijnlijk een 
orkest zijn maar andere musici zijn 
ook welkom. Wie de basis op wil gaan 
kan dat doen op een daarvoor geschikte 
plaats. Daar zal dan een "wapenwedloop 
over 100 meter" plaatsvinden. Anderen 
kunnen gaan picknikken, al of niet op 
de baste. Met creativiteit en inventi
viteit zijn er leuke attributen te 
verzinnen en kan er een realistisch 
bevrijdingafeest gevierd worden. En 
natuurlijk mogen de vredesvlaggen niet 
vergeten worden. 

Ontspannen en vriendelijk, zonder 

geweld en vernielingen. Wellicht met 
wat burgerlijke ongehoorzaamheid en 
non-koÖperatie. 

Opgemerkt moet nog worden dat u het 
beste met de benenwagen of de fiets 
kunt komen. Een aardige wandeling kan 
geen kwaad en fietsen ie gezond. De 
parkeerruimte bij de vl legbasis ia be
perkt, ale u dus toch met een auto 
komt parkeer dan tijdig. 

BONK 
Het ziet er naar uit dat in de ko

mende tijd de naam BONK nogal eens ge
noemd zal worden in verband met kernwa
pens en kernenergie. Wat betekent die 
naam? 

De letters staan voor Burgerlijke 
Qngehoorzaamheid en !on-!OÖperatie. 
Kortom voor burgerlijke verantwoorde
lijkheid. Nu de parlementaire weg niet 
blijkt te functioneren ten aanzien van 
kernwapens, wapens in het algemeen, mi
litarisme, kernenergiecentrales, kern
afval enz., zaken waar de meerderheid 
van de bevolking afwijzend tegenover 
staat, kan het niet andere dat onge
hoorzaamheid en niet meewerken in de 
praktijk worden gebracht. Voor heretel 
van de democratie. Het pijn in het hart, 
zeker niet juichend. 

In januari kwamen zo'n 550 mensen in 
Driebergen bij elkaar om een landelijk 
BONK-Samenwerkingeverband van de grond 
te tillen. Een landeliJk samenwerkinge
verband voor wat plaatselijke en regio
nale groepen willen en doen. Dat samen
werkingsverband bestaat uit plaatselijke 
en regionale vertegenwoordigers. Daarbij 
wordt de nadruk gelegd op de gedachte 
dat niet een landelijke top, bestaande 
uit mensen van kerkelijke groeperingen 
en politieke partijen (met hun partij
progr8DI!la1 s), de dienat uit mag maken. 

Of er plaatselij~;:!!'-..!.!l:ica~~al~a~L~. 
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anti-kernenergiegroepen. Het gaat om 
activering op basis van politieke be
wustwording. Burgerlijke verantwoorde
lijkheid in de vormen van ongehoorzaam
heid en niet langer meewerken aan het 
systeem zullen daarbij in de komende 
tijd nodig blijken te zijn. In open
baarheid en geweldloos. Maar of daar 
dan overal BONK-groepen voor nodig zijn 
hangt af van de actiebereidheid van wat 
er plaatselijk en regionaal al aan sa
menbundeling is. 

Als u dit leest is de BONK-groep 
Friesland al tweemaal bijeen geweest. 

Het voorlopige adres van het landelijk 
BONK-secretariaat is Centrum voor Ge
weldloze Weerbaarheid, Nieuwe Lelie
gracht 54, 1015 DJ Amsterdam, tel. 020-
22 9716. Giro 5327335 onder vermelding 
BONK. 

MENSEN voor VREDE 
In Bolsward en omgeving wordt een 

groep opgericht die zich wil gaan bezig
houden met kernbewapening, andere bewa
pening, kernenergie en aanverwante za
ken. Willemijn van der Werf, Schwartsen
bergweg 13, 8743 KX Hichtum, tel. 05157 
- 3103, heeft voor deze groep al heel 
wat mensen op een lijstje staan. Anderen 
kunnen daar nog bij. Bel dus naar Wille
mijn! 

KWA 
Zo om de 5 tot 6 weken vergadert de 

KoÖrdinatiegroep met een nogal eens wis
selend aantal mensen, tussen de zes en 
dertien. Bijgevolg is het soms moeilijk 
om het werk dat gedaan moet worden te 
verdelen. Een paar nieuwe mensen zouden 
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we best kunnen gebruiken. Voelt u er wat 
voor? Bel dan Martje Schuring, 058-
133168 of Willem Hiemstra, 05150-
12235. Dan hoort u tijd en plaats van de 
volgende vergadering. 

Welicht is het goed om te zeggen dat 
de KWA in de eerste plaats een anti-kern
energie groep is. Als u deze Nieuwsbrief 
leest zou u daaraan kunnen gaan twijfe
len. Wij houden echter de omvangrijkste 
alternatieve nieuwsvoorziening in Fries
land in stand en dat schept verplichtin
gen tegenover vredesgroepen. Bewapening 
en kernenergie liggen in elkaars verleng
de. 

•• FINANCIEN 
Om het even of u onze Nieuwsbrief ge

vraagd of ongevraagd ontvangt, het zou 
erg leuk zijn als u (weer eens) zou wil
len denken aan een financiële bijdrage. 
De hoogte van zo'n bijdrage bepaalt u 
zelf, overeenkomstig uw mogelijkheden. En 
in deze barre en boze tijden is het best 
mogelijk dat uw mogelijkheden maar klein 
zijn. Wij maken daar geen punt van. Het 
gironummer van de KWA staat op de eerste 
pagina, zoals u weet. 

Dit bericht stond ook in de vorige 
Nieuwsbrief en er werd gereageerd. Met 
giro's en ook met een brief. De schrijver 
vroeg ons zijn naam te schrappen om reden 
dat de Nieuwsbrief toch ongelezen de prul
Iemand in gaat. Jammer, de betreffende 
had de Nieuwsbrief ook aan anderen kunnen 
doorgeven. Maar als u de Nieuwsbrief echt 
niet wilt ontvangen, willen we dat na
tuurlijk graag van u vernemen. Laat u 
echter niet om financiële redenen schrap
pen. Dat is niet nodig. 

Maar goed, als u wat kunt overmaken 
doe dat dan! 

ONDER PROTEST ! 
Ook dit bericht is een herhaling. Uit 

wat we zo hier en daar opvangen moeten we 
concluderen dat nog steeds heel wat ge
interesseerde mensen niet de Nieuwsbrief 
ontvangen. Zou mond-tot-mond reclame niet 
kunnen helpen? 

Nog steeds krijgen we vragen in de 
trant van: "Wordt er nog steeds "moeilijk 
betaald" bij het PEB en het FRlGAS?". Het 
antwoord is: "Ja zeker!". Door velen, zo
wel in Friesland als buiten Friesland, 
wordt de energierekening nog steeds in 



twee of meer delen be~aald, elk giro
biljet voorzien van een fraaie spreuk: 
Weiger Atoomstroom! 

Doet u ook mee aan het onder protest 
betalen van de energierekening? 

In de volgende Nieuwsbrief zullen we 
waarschijnlijk ook verslag kunnen doen 
van het contant betalen van de energie
rekening. In Leeuwarden wordt eerdaags 
in deze richting iets ondernomen. 

RADIO-ACTIEF AFVAL 
Op 25 maart stond er een advertentie 

in de krant waarmede de burgers, u en ik, 
werden opgewekt om informatie aan te vra
gen betreffende het "tijdelijk" boven
gronds opslaan van radio-actief afval. 
Zoals bekend zoekt Geertsema, de man van 
de griesmeelpap, met z'n commissie Loka
tie Radio-actief Afval (Lofra), naar een 
plaats voor die rommel. En in verband 
daarmee werden Leeuwarden en Drachten ge
noemd. 

Adres voor het aanvragen van de infor
matie: Distributiecentrum voor Overheids
publicaties, antwoordnummer 11004, Den 
Haag. U ontvangt dan een mededeling van 
de COVRA (de besloten vennootschap die 
de opslagplaats moet gaan bouwen en behe
ren), een vouwblad over de te volgen pro
cedure en de Nota radio-actief afval. 

I EDEREEN MOET DEZE INFORMATIE AANVRAGEN! 

Naast het aanvragen van informatie 
kan er ook schriftelijk ingesproken wor
den, tot 6 mei, betreffende de milieu
eisen waaraan de bovengrondse opslag
plaats zou moeten voldoen. De stukken 
liggen ter inzage op het provinciehuis 
maar als u informatie aanvraagt kunt u 
het thuis bekijken. 

Het adres voor uw schriftelijke in
spraak: Aan het Ministerie van Volkshuis
vesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
beheer, inspraak milieu-effectrapporta
ge radio-actief afval, antwoordnummer 
11004, Den Haag. 

SCHRIFTELIJK INSPREKEN! 
Wat zou u voor 6 mei kunnen schrijven 

aan het Ministerie van VROM? 
Ongezien de stukken zou u kunnen 

schrijven dat u vindt dat het radio-ac
tieve afval dat moet worden opgeslagen 
op geen enkele wijze het milieu mag ver
ontreinigen en als dat niet voorkomen 
kan worden, dat dan in ieder geval de 
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veroorzakende bedrijven, o.a. de inge
bruik zijnde kerncentrales, gesloten moe
ten worden en dat er geen nieuwe gebouwd 
mogen worden. Een uitzondering kunt u 
maken voor het afval dat noodzakelijker 
wijze ontstaat door laboratorium toepas
singen, op kleine schaal, voor medische 
doeleinden. 

Ook kunt u schrijven dat u vindt dat 
zowel in vredestijd als in oorlogstijd 
geen enkele calamiteit ook maar enige 
schade mag kunnen toebrengen aan een op
slagplaats. 

De informatie die u kunt aanvragen be
vat o.a. de mededeling dat er vanuit de op
slagplaats slechts "ongevaarlijke" lozingen 
kunnen plaatsvinden. Tritium en edelgassen 
zoals Krypton 85 kunnen in de loop der 
tijd door de verpakking naar buiten lekken. 
Rookgassen en afvalwater worden pas na 
"zuivering" geloosd. En doordat er warm 
koelwater kan worden geloosd, kan zoge
naamde thermische vervuiling optreden. 
Dat wil zeggen dat het water in de omlig
gende kanalen wordt opgewarmd, met als ge
volg algengroei, stank, achteruitgang van 
de visstand en nooit geen Elfstedentocht 
meer. 

TRITIUM 
Ongevaarlijk? Tritium is een isotoop 

(• soort) van waterstof. Het is radio
actief en heeft een halveringstijd van 
12,26 jaar. Dat wil zeggen dat na 12,26 
jaar de straling met de helft is afgeno
men. Na 24,52 jaar is de straling nog 
een kwart. Na 49,04 jaar ia de straling 
nog één achtste. Enzovoort. Als het lekken 
eenmaal begint komt er elke dag weer een 
klein beetje bij, waarvan de straling dan 
natuurlijk nog niet gehalveerd is. 

Tritium gedraagt zich als gewone wa
terstof. We mogen dus heel blij zijn dat 
er in de lucht en waarschijnlijk ook in 
het water nog steeds erg weinig tritium 
aanwezig is. Hoewel, door alle proeven 
met atoombommen is het tritiumgehalte in 
de lucht al behoorlijk toegenomen. 



Waarom blij? Omdat water, ook ons drink
water, bestaat uit watersof en zuur
stof: H2o. Veel tritium in de lucht be
tekent zonder meer radio-actief wa
ter, dus ook radio-actief drinkwater. 
En bij de huidige stand van de techniek 
is het onmogelijk om tritium uit het 
water te zuiveren. Zelfs het bepalen van 
de aanwezigheid van tritium is voor de 
waterleidingbedrijven practisch gespro
ken onmogelijk. 

KRYPTON 85 
Krypton 85 is een radio-actieve iso

toop van het edelgas krypton. Edelgassen 
verbinden zich niet of slechts zeer be
perkt met andere stoffen. Meestal doen 
edelgassen dus niets. Krypton wordt b.v. 
gebruikt voor het vullen van gloeilampen, 
booglampen en flitslampen. Het wordt be
reid uit vloeibaar gemaakte lucht. Maar 
door de vele kernbomexplosies, waardoor 
verschillende radio-actieve isotopen van 
krypton ontstaan, o.a. krypton 85, is 
tegenwoordig alle uit lucht gewonnen 
krypton licht radio-actief. In lichtge
vende verf wordt b.v. krypton 85 ge
bruikt. Nog even en alles wordt (zwak) 
lichtgevend. Ongevaarlijk? Ja, volgens 
de huidige stand van de wetenschap waar
schijnlijk wel. Maar of we dat over 25 
jaar ook nog zullen zeggen is de vraag. 
In ieder geval is het een onnatuurlijke 
strálingsbron, die ons omringt en die we 
inademen. 

IEDEREEN MOET SCHRIFTELIJK INSPREKEN, 
DESNOODS KROM EN ONBEHOLPEN I 

ENERGIEKRANT 
Bij deze Nieuwsbrief treft u aan een 

Energiekrant die werd verzorgd door het 
Landelijk Platform Tegen Kernenergie. De 
oplage is 100.000 stuks en werd betaald 
door het Fonds Milieu-vriendelijk Ener
giebeleid, giro 101100, Amsterdam. De 
oplage kon niet groter zijn door geldge
brek. 

We hebben het gevoel dat we steeds 
aan het "schooien" blijven om geld met 
het vermelden van al die gironummers. 
We kunnen het ook niet helpen. De Anti
Kernenergie Beweging kan zijn zaken nou 
eenmaal niet financieren zoals de atoom
lobby, uit uw belastingcenten en uit uw 
energierekening. 
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TENTENKAMP 
Met Pinksteren, 26 en 27 mei (met nog 

een kleine kans dat het een week wordt 
vervroegd naar het weekend van Hemel
vaartsdag), organiseert het Landelijk 
Platform Tegen Kernenergie, in samenwer
king met Brabantse groepen, een tenten
kamp in de omgeving van de Moerdijk. Het 
zal genoegzaam bekend zijn dat de Moer• 
dijk één van de gebieden is die volgens 
het k.abinet in aanmerking komen voor de 
vestiging van een kerncentrale. 

De bedoeling van het tentenkamp is 
dat individuele personen maar ook groe
pen, vanuit het hele land zich buigen 
over vier onderwerpen, namelijk: 
* atoomstroomacties, zoals "moeilijk be

talen" enz.; 
* acties rond de planologische kernbe

slissingen die moeten worden genomen 
betreffende de vestigingsplaatsen van 
kerncentrales; 

* acties rond de ''tijdelijke" opberg
plaatsen van radio-actief afval; 

* acties bij de Tweede Kamer verkiezingen 
1986. 

Er wordt nu door een voorbereidinga
groep gewerkt aan een "spoorboekje" voor 
de ongeveer 500 mensen die uit alle 
windstreken van het land worden ver
wacht. Dat boekje zal begin mei klaar 
zijn en kan dan worden aangevraagd bij 
het Landelijk Platform Tegen Kernenergie, 
p.a. Milieudefensie, 2-de Weteringplant
soen 9, 1017 ZD Amsterdam, tel. 020-
221366. Voor bestrijding van de onkosten: 
giro 101100 t.n.v. Fonds Milieu-vriende
lijk Energiebeleid, Amsterdam. 

Gaan er ook Friezen en Friezinnen? 

DE VOLGENDE TWEE PAGINA'S vallen buiten 
de verantwoordelijkheid van de KWA. 



SCHUIMBEKKEN IS NI ET GENOEG 

Tilburger wil ::onder 
l'ergunning gebouwde 
schuilkelder houden 

HAAREN ·Eén bewoner van een 
recreatiebunplow in het Noord· 
brabantse Haaren gaat Juridische 
actie ondernemen tegen de femeen· 
te, omdat die hem verbied er een 
atoomschuilkelder op na te hou· 
den. De man, de 55-jarige Tilburger 
B. Schlckendantz. liet op 27 oltto
ber een zeven meter lange ,.zesper
soons" olietank in een kuil bij zijn 
vakantiehuisje zakken en is· mo
menteel druk bezig om op de één 
meter laag aarde er boven een ter
ras aan te leggen. Volgens woord· 
voerder G. de Rulter van de ~ 
meente Haaren Is de atoomschull· 
kelder gebouwd zonder vergun· 
ninl' en bovendien in strijd·met het 
bestem. mlnpplan dat spreekt over 
reéreatie. "Een atoomsChuilkelder 
heeft niets met recreatie ·te ma· 
ken", aldus De Ruiter. 

Schickendantz heeft inmiddels te 
horen gekrege. n dat hij de schuilkel
der voor het eind van deze maand uit 
zijn grond moet hebben verwijderd. 
.. Over mijn lijk'', reageert Schicken
dantz ... Dte tank blijftbier liggen, Als 
dat ding weg moet ontketen ik een 
rel. Ik sleep er de internationale pers 
bij. Tot in Amerika toe zullen ze dan 
weten dat je je in Nederland niet te· 
gen een atoomoorle>g mag bescherm• 
en". Brieven aan Van Agt en 'de ko· 
ningin hebben niets uitgehaald. van
daar dat Schickendantz nu een Arob
procedure gaat ~nnen om zijn 
atoomkelder te behoUden. · • 

Nevenstaand krantebericht spreekt voor zich zelf. 
Woorden schieten te kort om weer te geven, hoe 
scheef de verhoudingen liggen binnen onze maat
schappij. 
De overheid, die tegen de wil van een meerderheid 
van het volk in, kernwapens naar Nederland gaat 
halen, voor zich zelf schuilkelders bouwt en ver
volgens individuele landgenoten verbiedt zich te
gen de gevolgen van een kernoorlog te beschermen. 
Natuurlijk weet iedereen, dat schuilkelders 
slechts zeer beperkte bescherming bieden, maar het 
is op zich al ongelooflijk dat hele bevolkings
groepen zich er bij neerleggen, dat een kleine 
élite (regering, koninklijk huis, provinciale en 
gemeentelijke bestuurders en - hoe kan het ook 
anders - de komplete legertop) de kelder in gaat, 
terwijl zij zelf~ de kelder kunnen gaan. 

Ongelooflijk is het ook dat er vanuit de bevol
king niet een aktiever verzet komt tegen de steeds 
meer bedreigende bewapeningswedloop. Een wedloop 
die door een handjevol machthebbers in stand 
wordt gehouden ten behoeve van de wapenindustrie 
en ten koste van al diegenen, die nu van honger 
en armoede dreigen te kreperen. 

De arrogantie van met name de Verenigde Staten 
kent geen grenzen als het gaat om dè militairise
ring van West Europa en is weer eens duidelijk 
naar voren gekomen in ons buurland België, waar 
de raketten al werden binnengevlogen toen de 
woorden van premier Martens inzake het plaatsings
besluit nog maar nauwelijks waren uitgesproken. 

SCHUILKELDERBEWEGING FRIESLAND 

Wij zoeken kontakt met bouwkundige teke
naars, dle op non-profit basis tekenin
gen voor schuilkelders in diverse maten 
en uitvoeringen willen verzorgen. 

Brieven aan Herman Zwart. Collpagnons
straat 105, Gorredijk. Tel. 05133-1749. 

Zijn de kruisraketten in ons land dan nog tegen te houden? Het antwoord is ja! Die 
raketten zijn tegen te houden en daarmee zou Nederland een eerste stap in de goede 
richting kunnen forceren dwars tegen alle bewapeningswaanzin in. 
In ~n van zijn zeldzame pientere ogenblikken heeft Van Agt eens opgemerkt, dat 
"die dingen er niet zullen komen als er maar voldoende cOllillOtie onder het volk is." 

z.o.z. 



Piet Grijs riep ons vervolgens op om dan maar met 
armen en benen slaande, schuimbekkend, razend en 
tierend richting Den Haag te gaan. En hij heeft 
gelijk. Wij kunnen niet gek genoeg doen het ko
mende half jaar. Mogelijkheden te over! Zo kunnen 
wij bijvoorbeeld de BONK-akties steunen (BONK 
staat voor B~rlijke Qngehoorzaamheid - Non
KOÖperatie);wij kunnen-defensiebelasting weige
ren; wij kunnen massaal gaan kamperen in Woens
drecht; wij kunnen aandeelhouders worden van de 
Stichting Atoomvrijstaat, die zich bezig houdt 
met het opkopen van grond in Woensdrecht en ande
re bedreigde plaatsen; wij kunnen bouwvergunnin
gen aanvragen. Dit laatste kan niet alleen ge
meentelijke overheden voor problemen plaatsen, 
doch ook bewerkstelligen dat mensen zich eens 
gaan bezinnen op een situatie, waarin zij met een 
nukleaire raq> worden gekonfronteerd; iets wat 
velen tot nu toe hebben verdrongen. 
Dat ook partikulieren op hun eentje tot aktie 
kunnen overgaan, blijkt wel uit het hiernaast af
gedrukte krantebericht! 
Attie Brakenhoff. 

WOENSDRECHT 
We gaan naar Woensdrecht, wie gaat er mee? We 
nemen tentje of caravan mee! 

Voor het weekend van 1 en 2 juni a.s. zoeken wij 
vijftig families (of meer) en groepjes jongeren om 
te gaan kamperen in Woensdrecht. 
Het doel van deze tocht is tweeledig: 

a. solidariteit met de vredesaktivisten, die daar 
de hele Winter hebben gebivakkeerd; 

b. met volleteugen genieten van de vrijheid, die 
de NAVO ons garandeert te hebben. 

PROGRAII1A 

Boer wil 
wel 'Rus' 
indetuin 
DRONTEN (ANP) - De Dron
tense acrariêr L. Plaisier heeft 
de Russische ambuallde 44 
hectare grond uqeboden om 
daar SS-20 raketten te plaataen 
wanneer Nederland 48 Ameri
kaanse kruisraketten plaatst. 
Op die manie!' wil hij bewerk
stelligen dat Nederiand 'IICtief 
neutraal' wordt wanneer' er niet 
wordt ontwapend. Ontwape
ning beeft overi&em wél zijn 
grote voorkeur. 

Volgens bem kan Nederland 
daarbij het voortouw nemen en 
moet ons land in ieder geval 
toenadering zoeken tot de Sov
jetunie. Loopt dat op nietl uit, 
dan moeten we maar actiel 
neutraal worden. viDdt Plaiaier. 

Plaisier .heeft twee ~en ce
leden een brief aan . de Ruui
se he ambassade gescbrew!n en 
volgens hem hekijken ae het 
voorstel daar nu. Tetelijkertijd 
met het ~ van deae 
brief heeft hij de Dronten.e te
meenteraad van zijn vooratel 
op de hoogte pbracht. :S en W 
van Dronten hebben de raad DU 
voorgesteld dit ter keaniqe
vinl aan te nemen. 

* Onder het n.:>tto "De honden blaffen, maar de karavaan trekt verder" gaan we za
terdagochtend om ongeveer half tien van start vanaf een nader te bepalen plaats 
in Friesland .. 

* In een lange kolonne op ons gemak naar Woensdrecht. 
* Bezoek aan het vredesaktiekamp. 
* Overnachten bij het vredeskamp, bij een boer op het erf of daar waar de wind ons 

voert. 
* Zondagochtend weer huiswaarts. 

Wat de aktivisten de afgelopen winter in Woensdrecht hebben gepresteerd verdient 
alle respekt. Eên weekendje "huishouden onder kommervolle omstandigheden" kunnen 
wij dan in juni toch wel opbrengen! 

Voor aanmelding .of inlichtingen: At tie Brakenhoff, Bovenweg 51, Oldeberkoop. 
Tel. 05164-763. 
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