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Breda
Een verrassende mededeling van
de wate rleidingbedrijven:
uit nieuwe studies i s gebleken
dat bij een ongeluk het water
van het ijsselmeer (voor 1 mil
joen mensen) voor dr ie jaar on
drinkbaar zal worden.
Er waren in Breda ongeveer SOO
mensen. waaronder Sinterklaas

AKTIENIEUWS

Emmeloord
De RARO-show voor een 7ûO-kop-
pig publiek was stuntelig. Het
u1tnod1g1ng.beJJ<1d-waa-de~cro~.~t~e~~~1

jammerlijk d8i e WeiKgrOep-,~~· ··
NOP zelf een aats~ta"lsÇiUrit tl~~k
moeten uitnod • ~--~~ I

Een vrouw uit Iemeleo""s t a lkrJé rg
Gedigita lise e rd 20 lA

Alles wordt in de gaten gehouden, er gaat
geen hoorzitting of bijeenkomst 1n het
kader van de PKB-procedure voorbij of er
zijn wel mensen om een tegngeluid te laten
hor en . Zo ook bij de RARO, al was de op
koms t minder groot als bij de PKB avonden.
En ook de kampagne stem tegen ker nener gi e
is i n voorbereiding met een progamma af
gestemd op het grote publiek.

)~'~~~~~~Ra~.~r~oARO maakt er een potje van .
et een onvoorstelbare noodgang

wordt de procedure doorlopen .
Nog voor de hoorzittingen cir 
kuleerde er al een concept advies.
Inspraak?
Binnenkort wordt er dus vergaderd
(zie aankondigingen.).Het
i s belangrijk om in groten geta
le naar deze vergadering te komen :
Het concept-advies konkludeert
nog impliciet dat eigenlijk geen
enkele plaats in Nederland ge
schikt is voor een kerncen
trale(hoewel men dat er niet
met zoveel woorden in heeft ge
zet) . maar in de plenaire ver
gadering zou dat wel eens te
ruggedraaid kunnen worden.

REDAKTIONEEL

de r edak t i e
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Ir'anneer herrijst nederland
~eer? Volgens allicht laten
de mensen zich weliswaar
niet meer massaal mobil iseren
(waarbij de aantallen mensen
die op een demonstratie afko
men voor het gemak op
één lijn worden gesteld
met een driedaags ten
tenkamp). maar zijn ze
nog wel degelijk aktief.
Haar laten we niet wan
hopen. er wordt nog druk
georgani seerd.
Si nterkl aas i s al voor-
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show met een dramatisch betoog
over de gevaren van een kerncen
trale voor de agrariërs.

Heinkenszand
Hier kwam de antikernenergiegroep
met een enquete waaruit bleek dat
maar liefst 60% van de plaatse
lijke bevolking tegen een nieu
we kerncentrale is,

Schiedam.
Bij de 150 mensen die hier op de
hoorzitting afkwamen zaten geen
voorstanders van kernenergie,
waardoor de avond kort kon blij-
ven.
Twee mensen hebben een groot aan
tal tafels omgegooid en met wa
ter besprenkeld, zodat de papiern
van de RARO de rest van de avond
wat verfomfaaid waren.

Overigens is aan de hoorzittin
gen, in tegenstelling tot de
inspraakavonden, nauwelijks eni
ge publiciteit gegeven.

Stem tegen kernenergie
Eén van de aktiviteiten in de
kampegne 'stem tegen kernenergie'
wordt waarschijnlijk een energie
festival. Daarvoor zijn de voor
bereidingen althans in volle
gang.
Het festival moet een publici
teitsgebeuren worden over kern
energie en duurzame energie.
Het moet het hoogtepunt worden
van de kampagne en zal rond de
week van 7-13 april plaatsvin
den, op of bij 66n van de mo
gelijke lokaties.
Er was gedacht aan het haventje
bij lloerdijk, maar liet het ver
nietigende concept advies
van de RARO wordt het misschien
wel een geheel andere plaats.
De organisatie zal in handen lig
gen van het Lm. VMD en regiona
le platforms. Gezocht wordt nog
naar een omroep die het geheel
wil uitzenden.
Het achterliggende doel is op een
luchtige wijze het energiepro
bleem en m.n. kernenergie on-
der de aandacht te brengen.
Het direkte en publieke doel is
geld in te zamelen voor het

plsatsen van 66n of twee wind
molens.
Op het festival zal informatie
gegeven worden d.m.v. filmpjes
uit dokumentaires en aktualitei
tenprogr_'a, Ze kunnen geltop-o
peld worden aan eel) spel of
quiz.

Zeskamp/tweekamp
Omdat er in feite sprake ls van
een 2-kamp (alleen Borssele en
Moerdijk blijven over als loca
tie) valt het te overwegen meer
groepen aan de competitie te la
ten meedoen: Deersum als ttduur
zaam dorptt.. Zijpe als ttlaag ak
tief dorptt etc.
Ideeën voor de competitie zijn
er genoeg en worden verder uit
gewerkt

Kultuurprogamma
Bekende en onbekende Nederlander
die acts of muziek over kern
energie hebben gemaakt.
Het geheel wordt besloten met
het Grote Atoom 2000 Bal.

Reacties en vr,gen: •
020-221366, Johan of Sible
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KOLOFON

AANKOND IGINGEN

Stopko~~!akt ~iL okt. 1985:
'de mens tegen de machine':
over de problemen van een
onterecht afgesloten atoom
stroomweigeraar in Rotter
dam;'Nederland en de kweek
reaktoren',over het fias
ko ervan;'beetje straling
gevaarlijk'over de vermoede
effekten van lage stra
lingsdoses.

Afval 31, nov. 1985:
'kernenergie in rusland',
over de verspreiding van KE
en de bijbehorende ongeluk
ken;'de moerdijkaktie ge
lukt', over de terreinbe
zetting;'PKB',hoe een in
spraakprocedure een pro
testmanifestatie wordt;
'VN raad versus Ur~nco',

de banden van de verrij
kingsfabriek met Zuid-A
frika.

§elijtsto~ dec. 1985:
'Het anti aardgasbeleid
van de regering', onthul
lingen van de Wraak over
het bevoordelen van KE
door extra aardgas te ex-.
porteren;'Moerdijk', een
terugblik op 5,6en 7 okto-

volgende platformvergade
ring: Zaterdag 25 januari
1986. Plaats: PSP pandje,
oudegracht243;11 uur.

De RARO heeft een plenaire
vergadering op 11 december.
plaats: Congresgebouw,
den Haag, 2 uur. Laat zien
dat we er nog zijn!!!"'"

ber; 'stem tegen KE', de
yoorbereidingen zijn al in
volle gang;'Gelders be
stuur schuift richting KE',
Gelderland(GS en de PGEM)
in de race voor kernver
mogen;'SPD geeft toch ver
gunning af', over Kalkar;
'doortrapte atoomlobby be
trapt' de argumenten nog
maals op een rijtje;'gevol
gen ongeval kerncentrales
blijven ernstig';'wie heeft
er belang bij KE'.

Allicht 6, nov./dec 1985:
'een ponypark op Moerdijk',
over het tentenkamp ;
'AKS, waar zit je',met
daarin een leuke grafiek;
'monsters zonder waarde',
kernenergie onnodig en
duur.
Mil!!yg~!~nsi~& nov. 1985:
'kweken voor kernbom',over
het financiële fiasko van
de snelle kweekreaktoren en
het steeds openlijker wor
den van de militaire be
langen erbij;'de langza-
me start van een snelle
kweekreaktor', rampspoed
en ellende achtervolgen
het kalkarprojekt.

De voorbereidingsgroep
'stem tegen kernenergie'
vergadert op 11 januari
1986 in RASA, pauwstraat
Utrecht, tijd : 10.3D.
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OPSTART, infobulletin
op initiatief van het
LPTK. Geschreven voor
en door groepen die
aktief (willen) zijn
in de anti-kernenergie
strijd.
Redactiemedewerkers:
Jos Verhoeff en Peer
de Rijk.
Redactie, uitgave en
druk: Aktie Strohalm,
Oude Gracht 42, 3511
AR Utrecht, tel. 030
314314.
Opstart zal ongeveer
10 x per jaar verschij
nen.
Ondertekende stukken
zijn voor de verant
woordelijkheid van de
schrijverssters.
Wij behouden ons het
recht voor artikelen
te korten. De inhoud
zal zoveel mogelijk
recht worden gedaan.

L----------_J
Stoekontrakt krijgt een
andere opzet.Hoofddoelstel
ling van Stopkontrakt
nieuwe stijl wordt het ver
breden (opnieuw) van de AK8
door nieuwe mensen te akti
veren. De stijl van de ar
tikelen blijft eenvou-
dig, erop gericht om niet
alleen de 'incrowd' te be
reiken, maar ook mensen
die tot nu toe buiten het
bereik van de bestaande
bladen zijn gebleven.
Hierbij een oproep aan men
sen die mee willen ver
spreiden.
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