
NIET OPLAPPEN MAAR OPDOEKEN 1 DODEWAARD MOET DICHT 

GROOT TENTENKAMP 13 T/ ll 20 APRIL 

Het i s sch a ndalig dat de r ege r ing en hat par leme nt nog s t eeds ni et 
h ebbe n beslot en dat de centr ale in Dodewaard woet s l ui t en : 

Ondanks : dat de dodelij~e gevol3en van ker nenergie voor ons en onze 
k i nderen bij i eder een be~end zi jn en mensen over de hele 
wereld het al aan den lijve ~ebben ondervonden . 

Ondanks : dat tienduizenden mensen al jarenlang vechten voor de 
sluiting van de centrale in Dodevla.:lrd . 

Ondanks : dat in oktober ' 80 tienduizenden mensen de centrale hebben 
geblol~kcerd . 

Daûrom zijn er ma~ndagavond j . l . i n Kijge3en veel mensen bij elkaar 
3ekomen 010 te kijken vrat we verder kunnen en \lillen ga."l.n doen . .e 
hebben basl oten om een 3root tentenkamp te houden in de buurt van de 
centrale in Dode\/aard in de ·,Jee~. van 13 tot en met 20 apr il . 

Omdat : O_t> dit moment de certrale in Dode\'/ aard stilli:3t i . v . m. de 
revisie . r:u zijn er de mensen die in sta:1t zijn de centrale 
voorgoed stil te leggen : 

NI.:T OPLAPrEN •··1A .R OPIDEKE!. 
Omdat : ov erduidelijl::: bli jlet dat het parl ement onder drul: v an de 

a t oomlobby en onde r het mom van de ,yer}:: ;ele3cnheid een 
kontral~t gao.t onde r tekene n met de OP'Ier!~in:;sfabriek i n /ind
scal\3 , \Jaurvan niemand de precieze inhoud weet . 

Omdat : onddrte ':enen van dit kontrakt bovendian betelcent dat zi,j 
mede:plichti3 z:iijn aan het .seheim.houden van 'Jat e r met het 
kernafval 6aat ~ebeuren . En wij de gevolgen van de ze 
mede;üichtigheid niet \lillen d r arscn ! 

Omdat : een aantal partijen in hun ver kie z in:;sprogr ammaas ge zegd 
h ebben dat de centr ales in Dode~aard en Bor sele dicht moeten , 
en wij will~n dat zij zich e r aan houden . 

Omdat : hier \/eer eens over duideli\ik blijkt dat pu re poenbelan3en 
boven mens0nlevens ~aan . Onde r zoek van de Kema ( !) uijst uit 
dat 8000 \.ri nd Joleos o_t> de ll-Ordzee heel Nede r land van 
ele:.tric i te i t l:unncn voorzien! 

laten merken dat uc er ziJn en doorgaan m0t ~ctics t otdat dat 
ondin~ ~esloten is ! 

- een (centrale ) plok malc~::n ·,mar rn0nsen uit het hele land elkaar 
kunnen ontmoet en , akti es 1 .. unnen voorbore iden en uitvoer en . Ül) de 
ver gaderin3 dachten uij bijv . aan prikaletics vanuit het tent0nkamp 
te ondernemen , infor""!l..1.tic te 3even , een tentoonstcll i n.s ovor 1.ern
encr:5ie op te bom1er, ~en blo: .. :adc van de eer tral~ , toncel en 
muzi c c~roepen te vra3er çn zalf te ~~:en ")nz . 

- ;;c vinden het zelf oo1' belan.;rij~: dat \TC daar m-.:t ülkaar blijven 
p r atdn over kernenergie en 1at die drei~in~ voor iedere~n in ons 
dagel i jks leven betel:ent . 

- dat het een plek is uaar i~dereen die tc~en kernener gie is hun 
komen om erover te praten ün/of er i~ts te~cn te onder nemen , voor 
een dag , t\/ec da ,en ma;,r liefst een hele \.'eek -- .......__ _ _ -]l 
Je merl::.ten dat sinds het vori30 tcntenl::.am_.._ al es vnl. binnd e 

bestat'..nde (basis) jroepen is 3eblaven . Ie .1ill d-a't~ .. )~s:.E_J.~r~k p 
e.Jn plek .1ord t \/:t~,r iedereet1, ook nonsen è ie i~ t in c ~'P :;ro~c 
zitten 'lrderen kan tr.Jffen en dètL \le bij clka tB r echt Tnmecn · 
on ze lcnok tcc;on die eet t r ale . :_ ---



- rn~t het tGntenkamp ·;Tillen ne ook allerlei andere akti es en inti tia
tievGn ondersteu nen zo:.üs de 11Stop Dodeu3.ard 11 aktie , landeliJke 
prikaleties , .:;iroblaU'.7~ties , kettin3briefaktic en z . 

- '.'Ie HillGn daar proble :?en zoals kou , regen hoe .Te een bepaalde aktie 
::10ctcn aanpak!~Gn met ell:e....lr aanpakkoe en oplossen . 

EEN PJLI.R PRAKTIJ::S~ 'i'IPS 

RGt verschil met de vori3e ~~tie is dat e r nu niets centraal gerc~eld 
en af~esproken is over het verloop en de pr ecieze invulling van het 
tentenkamp dus : 
-d0nl~ na. en re~:5el zelf zaken zoals tcntoons tcllin0en , films, tonccl 

; roepen 0n ideeön over akties . 
- zor5 zelf voor eten, drinkJn, vervoer (belangrijk), tenten en z . 

l iJ dac .ten dat het voor c l1~ dor p of stad bolo.n3rijk is om voor (en 
3rote ontruoetin3stcnt te zorJcn . io3maals, wij in lijroegen r egelen 
dit ni~t voor anderen , v~j vinden dat elk dorp pof st3d dit het 
b~stc zelf kan . 

- maak dit tontcnkar11p be!:end in je stad of dorp . :.J.al\: affiesjcs 0n 
onderneem iets uaurdoor het bekend -:.Jordt . 

- D0 plaats van het ten te kamp is inmiddels be ... cnd : Het Gat van Hagen! 

.7c '.'lillen zelf 3 r aa:; dat \IC daar ... ct elkaar een \/eek lang kunnen 
zitten , dat 10 goede en doeltreffende ~:tics kunnen onder nemen en dat 
het or leuk is , maar vooral DI.] CE.~.1TR....D.u . o~r V'~RDOd.lEN DICHT! ! 

::c hebben een tclcf,,onnummvr •.;ao.r elke do..g tussen '11) . 00- 21 . 00 uur 
mensen aan\/ezig zijn die moer kunnen vcrtellen hoe vlij in idjmcgen 
ons voorbereiden op het teutenkamp en \/aar '.Ie .:;raa-; ideeën en tips uit 
uit andere steden vill en horen • . 

Tel . : 
Adres : l'fi e t oplappen maar opdoeken 

Van J r oeckhuysenstraat 21a 
Nijmegen . 

Het kost allemaal veel geld . Daarom hebben uc een gir onummer ua.J.r 
idereen die \'lil een tientje kan storten , degenen die komen moeten dit 
zel~er doen want de plek van het tentenkl.ll.1p moet gepacht worden . Op 
het tenten~{amp bekijken \Ie met elka!lr wat uc met het r;eld verder doen . 
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