
KÄATSHElJMEL 
tegeno'ler 'de 6f teling ' 

CADZANQ-BAD 
karekietstraat 

BIDDINGHUIZBN 
pionierskamp Middenlaf!)d 

GASS6:LTE 
motel Gassetterveld 

EIBERGEN 
bij openluchttheater 

24-25 -26-2~ Juli 

30-3~juli &tAug 

4-5 Augustt~s 

8-9 -10 Augustus 

13 -14-15 Augustus 



Lekker vakantie! Vakantie in eigen 
land: geen lànge reizen en we kun
nen elkaar nog verstaan ook: wat de 
één 'een pilsje pakken' noemt, 

de ander hoogstens 'een pils
ke vatten•, maar öp gaat ie. 
Oe 'bouwvak' is volop aan de gang 
en juist nu trekt er een bonte 
stoet van muzikanten, toneelgroepen 
en akrobaten geintrappend door Ne
derland: de Karavaan tegen Kern
energie. In Kaatsheuvel, Cadzand, 
Biddinghuizen, Gasselte en Eibergen 
worden de cirkustenten opgeslagen 
en is.het steeds een dag of drie 
raak. Wie in Cadzand weet waar Bid
dinghuizen ligt; en wie in Kaats
heuvel waar Eibergen ligt? 

De Karavaan tegen Kernenergie zoekt 
de kleine dor.pen op, omdat we de 
mensen op willen zoeken. 
Want met de muziek en het toneel 
van de Karavaan tegen Kernenergie 
is wat aan de hand. Het is bijna 
altijd leuk, maar het gaat ook bij
na altijd over iets en vaak over 
_niet zulke prettige dingen. Waarom 
de aardgasprijzen steeds maar stij
gen. Of over wat werkeloosheid en 
kernenergie met elkaar te maken 
hebben. En wat jongeren te verwach
ten hebben. Kan dat toch leuk zijn? 
Op het· terrein, waar kinderen naar 
hartelust kunnen rollebollen op 
reusachtige luchtmatrassen en nog 
veel meer gekke dingen, of naar 
speciale kindervoorstellingen kun
nen kijken, zijn ook allerlei ten
toonstellingen, worden films ge
draaid en diaseries en video's ver
toond: over energie en over hoe het 
anders kan. Komt dat zien~ Komt dat 
zien! 

Maar waarom zou je je daar uitgere
kend in de vakantie mee vermoeien? 
Daar zijn weinig redenen voor te 
verzinnen. Daarom willen we ook 
niemand vermoeien. 
Daarom in de vakantie geen angst-
verhalen over dat 'de Efteling' er 
nog veel sprookjesachtiger -of 
spookachtiger- uit zal zien als er 
·iets mis gaat in het belgiese Mol! 

waar net over de grens bij Eindho
ven een groot kernenergiekompleks 
staat; of over de vijf kerncentra
les in Doel en die ene in Borssele, 
waardoor door een klein ongelukje, 
zwemmen in de Westersehelde bij 
Cadzand levensgevaarlijk wordt. 
Daarom zullen we het ook niet heb
ben over dat schitterende gebied 
rond Gasselte dat het vuilnisvat 
voor het radio-aktieve afval van 
Nederland moet worden en daarom 
schrijven we niks over wat er alle
maal net over de grens bij Eiber
gen aan kernenergietoestanden 
draait of nog wordt gebouwd. 

Maar we willen het wèl even hebben 
over Biddinghuizen in Oostelijk 
Flevoland. Want daar staat nog niks 
dat met kernenergie te. maken heeft. 
Dat zouden we graag zo willen hou
den. 
Wij·willen niets weten van de plan
nen van de overheid om in één van 
de polders een nieuwe kerncentrale 
te bouwen. En al liggen die plannen 
dankzij het verzet van de anti-kern
energiebeweging nu dan misschien er
gens diep onder in een la op het 
Ministerie van Ekonomiese Zaken; 
wij zijn er niet gerust op voordat 
er een definitief 'Nee' tegen kern
energie uit Den Haag komt. 
Dat geldt oo!<Jvoor de bevolking 
rond Gasselte, die door hun verzet 
tegen Haagse atoomplannen, de zout
koepels nog steeds atoomvrij hebben 
weten te houden. 
Daarom trekt de Karavaan tegen Kern
Kernenergie ook naar het noorden 
van Nederland. 

Het is vakantie, een tijd van ge
nieten. Omdat wijzelf genieten en 
lol ook belangrijk vinden. Kern~ .. 
energie bedreigt een onbezorgd le
ven. Steeds meer veiligheidsmaat
regelen, steeds meer kontrö)e. 
Daarom knokken wij tegen kernener
gie. Nu eens met een gitaar in de 
hand, dan weer door een blokkade 
in Dodewaard: omdat je geluk niet 
kado krijgt in deze maatschappij. 



Kaatsheuvel 
tegenover 'de Efteling' aan de rijksstraatweg 
Kindertoneel STIKTOG, poppentheater LAMMELOEFE, KATRIJN, jongerenrocktheater 
MENENS, variété HET TERRAS, akrobatiek DE BOLCO'S, theater ALARM, DE AFSTAND 
POPPEROP, muziek DE MAATJES, KLEIN ORKEST, BROBBELBAND, VOLLUK, COBY SCHREYER 
en REGIONALE GROEPEN 

Cadzand-bad 
achter boulevard de Wielinge aan de Karekietstraat 
Poppentheater LAMMELOEFE, KATRIJN, kindertoneel STIKTOG, th~ater DE AFSTAND 
POPPEROP, ALARM, PROLOOG, SPEKTAKEL, jongerenrocktheater MENENS, muziek BORIS 
MAROKKO BAND, H-GANG, DE MAATJES, fanfare St. JUTTEMIS, variété HET TERRAS en 
mimegroep MITHE 

Biddinmuizen 
pioniers~~p Middenland, noorderbaan 90, aan de rand van het dorp 
Theater PROLOOG, DE AFSTAND, ENERGIEK TEJATER, BASTA, POPPEROP, poppentheater 
LAt4MELOEFE, PANTIJN, kindertoneel MARTIJN, jongerenrocktheater MENENS, 
variété HET TERRAS, FLYING LIPSTICK 

Gasselte 
vlakbij motel Gasselterveld 
Theater DE AFSTAND, ALARM, GALILEI, ENERGIEK TEJATER, POPPEROP, PROLOOG, 
BASTA, jongerenrocktheater MENENS, poppentheater LAMMELOEFE, KATRIJN, kinder
dertoneel MARTIJN, strijdkoor ONTSTEMD, muziek TEGENWIND, variété FLYING 
LIPSTICK en verschillende REGIONALE GROEPEN 

Eibergen 
terrein 'de Nieuwe Maat' bij het openluchttheater 
Kindertoneel MARTIJN, poppentheater LAMt·1ELOEFE, KATRIJN, strijdkoor ONTSTEMD 
theater POPPEROP, DE AFSTAND, PROLOOG, BASTA, ALARM, variété FLYING LIPSTICK 
muziek VAGANT, TEGENWIND, VOSJKODS, en jongerenrocktheater MENENS 

Op het terrein vind je naast de ci.rkustenten en het openluchtpodium ook: 
WINDMOLENS, ZONNELKOLLEKTOREN, TENTOONSTELLINGEN, FILM & VIDEO, INFORMATIE
KRAAMPJES, SPEELSPULLEN VOOR KINDEREN bijvoorbeeld een dikke, 30 meter lange 
slang waar je heerlijk op kunt rollebollen en een luchtspringkussen, MEMO
BEDRIJFJES, BEELDENDE KUNST TEGEN KERNENERGIE en wat natuurlijk niet mag ont
breken: EEN TERRAS. 
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