
DODEWAARD GAAT DICHT 1 

Beste mensen, . 
Welkom op he~ anti-kernenergie-tentenkamp. Het leek ons goed, om via dit stenciltje 
julli• enigszins te informeren over wat er gaat gebeuren en wat er allemaal gedaan is 
om het weekeinde te laten slagen. Maar ook willen we op deze manier 1.1at medewerking 
van jullie vragen. Er ~s voor deze manifestatie nl een gigantische neeveelheid werk te_ 
verzett~n en dat kan echt niet alleen door een handjevol stroómgroep(st)ers gebeuren. 

De opzet van de manifestatie. 
Op zaterdag is er van 12 tot 21 uur een informatief programma met sprekers, muziek en 
kabaret. Zondag is er vanaf 12 uur een georganiseerde diskussie over het voorstel van 
de Gelderse stroomgroepen om in oktober het terrein van de centrale in Dodewaard te be
zetten. Er is op zondag daarom maar een beperkt muziekprogramma; de openbare diskussie 
is het belangrijkst. Om ong. 18 uur wordt het tentenkamp beeindigd met een slotverklaring 

De plaatselijke bevolking. 
Afgezien van de ragionale hometrainercompetitie gebeurt er in de Betuwe zelden i.ets bij
zonders. Dat hier nu 2 dagen lang een bende tuig neerstrijkt betekent fiog al wa~ en 
geeft maandenlang stof tot praten. Wij vinden dan ook dát er niets moet gebeuren dat de , 
buurtbèwoners irriteert. Zij zijn tenslotte niet onze vijand. Oe GKN-centrale \Jèl, maar 
we stellen voor om ook die voorlopig even buiten schot te laten. Het slagen van dit 
weekeinde vinden we nu belangrijkar dan trammelant met nerveuze ME-ers. Bovendien kunnen 
we eventueel in oktober nog eens terugkomen om dat ding werkelijk stil te leggen. 

faciliteiten. 
Er is een EHBO-post, een crèche, toiletgelegenheid, een perscentrum en een infokraam 
waar mensen van de organisatie bereikbaar zijn voor allerlei praktische problemen. We 
vragen jullie heel nadrukkelijk om voor het gebruik van de \Jc 1 s iets té betalen • . Dit 
soor~ faciliteiten kost enorm veel geld. Voor het doorspoelen hebben we plastic emmer
tjes. dus vÓÓr het poepen alsjeblieft even tappen uit de plomp. 

Eten en drinken. 
Dit wordt verzorgd door vrijwilligers uit d~ Gelderse Stroomgroepên. Er wordt wat winst 
mee gemaakt en dat is hard nodig, \Jent we moeten ongeveer f 15.000,- aan kosten zien te 
dekken; Wil je de plastic drinkbekers niet meteen ueggooien, maar de volgende keer op
nieuw gebruiken ? Als de mensen achter de kramen het niet meer aankunnen, moeten \Je een 
beroep op jullie -doen. Dus als je eens een uurtje wilt helpen, dan graag .l 

Schoonhouden van het terrein. 
Vier stroomgroepers hebben zich persoonlijk verantwJordelijk moeten stellen voor het 
schoon en onbeschadigd aflaveren van het terrein na de manifestatie. Als dit niet lukt 
schieten ze er voor enkele duizenden guldens bij in. Dus alsjeblieft, ruim je eigen 
rommel op. zowel op het manifestatieterrein als rondo'm je tentplek. En wi;l. je ook géén 
kempvuren maken? Het klinkt allemaal nogal lulligt maar we ·voelen er weinig voor om 
failliet te gaan omdat sommige mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet kennen. Be
dankt voo~ jullie hulp. 

Tenslotte nog iets leuks. 
De omgeving is heel moot, en omdat we zondag toch pas om 12 uur beginnen is er voor de 
liefhebbers alle gelegenheid om een flinke fiets- of wandeltocht te maken. Het kaartje 
achterop is bedoeld om hierbij behulpzaam te zijn. Er is nog heel \Jat historie terug 
te vinden rond het Gat van Hagen, ondanks dat er door de kultuurbarbaren van GKN en 
Verkeer en Waterstaat veel is verpest. Naast veel $chittere~de boerderijen zijn er in 
de omgeving de volgende bezienswaa~digheden• 

Slijk-Ewijk: Het witte kerkje aan de dijk uit de L4e eeuw; het h~s_v~~f~ia E~~el 
(dorpsstraat 38), dat voorzien is van een warmtepomp en zonneko ëK~ren:-Je-K~n1er 
alle inlichtingen daarover krijger, tenzij de aanloop te groot rdt .; 
Herveld: Delen van de kerk stammen uit de 14e eeuw; de stahdaar~ .. ~~~ 
Andelst: De bouw van het kerkje is in de lle eeuw gestart. !I 
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Loenen: Een prachtig l andgoed, e igendom van Natuurmonumenten, dat ten zuiden van het 
gat van hagen ligt. Het landhuis .·staat op de funderingen van een oud kasteel. Je kunt 
er naa~~oe wandelen via Slijk-E~ijk. 
Zetten: Bekend door de H&ldringstichting. Het kerkje staMt uit de 14e eeu~. 
Hemmen: Het kasteelpark is het enige, maar prachtige overblijfsel van een kasteel dat 
in 1945 verwoest werd. Ook de dorpskern is mooi met een schitterend gelegen kerkje. 
Valburg:·Een op een terp gelegen kerk die stamt uit de l2e eeuw. Oe standaardmolen is 
in de l 7e eeuw gebouwd . 
Dodewaard: Behalve dat rotding van de GKN, liggen er aan de waaldijk twee prachtige 
kerkjes. Eon fietstocht langs de dijk is he·el mooi. 

hier houden ue het bij. Het gaat tenslotte om het ~7.t dichtgooien van dat blikken 
r in de uiterwaarden van Dodewaard. Een prima weekeinde en de groetjes, 
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De Gelderse Stroomgroepen Stop Kernenergie en Energie 
komitees. 
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