KOMT ALLEN ZATERDAG 18 MAART
meteen

SYMBOOL NAAR DODEWAARD

---.-

Kom..,

...

Dodewaard moet sluiten
Het wordt nu wel eens tijd.
We kunnen er toch buiten
en willen veiligheid.
Geen kernsplitsing of kolen
gebruik gewoon een molen
en ook de zon wordt onverstolen
van harte aanbevolen.
De vicieuze cirkel moet doorbroken worden, we zullen een andere weg moeten
inslaan voor een toekomst. Tsjernobyl mag niet in de vergetelheid terechtkomen
Het grote ongeluk gebeurde negen jaren geleden en bad de ogen blijvend moet
openen. Niettemin zijn Borssele en Dodewaard nog steeds aan het werk
plutonium te maken en dat ondanks de risico's, de reeds aangetoonde·gevolgen
voor alles dat leeft en wil leven, en de alternatieven.
STA STIL VOOR DE GEVAREN VAN KERNENERGIE EN LOOP MEE!
Dit jaar is ook het jaar dat het 25 jaar geleden ondertekende Non-Proliferatie
Verdrag afloopt. Wat zal er nu verder gebeuren en ondertekend worden? Er moet
nu een écht ontwapeningsverdrag komen, want na de ondertekening van het
N<>n-Proliferatie Verdrag, zijn er meer kernwapens gemaakt en geplaatst dan
daarvoor.
Wij kunnen op Zaterdag 18 Maart laten zien en laten horen hoe we hierover
denken, voor de poort van Dodewaard. Kernenergie en kernwapens gaan immers
hand in hand, terwijl we ze beide moeten loslaten, zo snel mogelijk. VOOR
MOEDER AARDE hoopt dat zoveel mogelijk mensen voor moeder aarde zijn en
dat goed laten weten tijdens onze kans deel té nemen aan de Voettocht door
Europa voor een Kern-vrije Wereld.
TOT ZIENS.

Voor meer informatie: BennoLinssen, Ottengas 29, 6511 TS.Nijmegen.
Tel: 080-223434. Wanneer u financieel wilt steunen kan dat ook, op
gironummer 4012818 van Nutopia, Nijmegen o.v.v.:
VOOR MOEDER AARDE- NL.

EIGEN BAARD IS GOUD WAARD,
IS GEEN DODE(N)WAARD !
VOOR MOEDERAARDE organiséert op ZATERDAG 18 MAART, een
symbolische, geweldloze actiedag bij de kerncentrale Dodewaard.
Met deze actie wil VOOR MOEDER AARDE wijzen op de gevaren van
kernenergie en pleiten voor het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen om de
aarde leefbaar te houden.
De actie is een onderdeel van de lange Voettocht door Europa voor een Kern-vrije
wereld, welke van start ging op 12 januari j.l. en zal eindigen op 12 oktober a.s. in
Moskou. Ook dit werd georganiseerd door VOOR MOEDER AARDE, en we
kunnen hieraan onze bijdrage leveren.
WEES ALLEN HIERBU WELKOM EN AANWEZIG!
Aan eenieder met een goed en bezorgd hart: Kom op Zaterdag 18 maart en wees
creatief; neem restjes wol mee en kiemkrachtige zonnebloempitten. Daarnaast is
alles welkom wat een atoomvrije wereld symboliseert: zonnen, windmolentjes,
spandoeken, muziek, elk symbool is welkom.
Dank aan iedereen die opkomt en reeds opgekomen is.
PROGRAMMA DODEWAARDACTIE:

9.30 uur:
Verzamelen op plein 1944 te Nijmegen
10.00uur:
Vertrek lopers
12.00 uur:
Vertrek fietsers
12.30uur:
Vertrek busreizigers
13.00 uur:
Verzamelen en lunchen
VOOR MOEPER AARPE
en vervolgens ...
OTTENGAS 2lf.
BESTEMMING:
&511 T~ ffiJMEGEN.
DODEWAARD KERNCENTRALE OB0-223+*
DOEL:
SLUITEN, ZO SNEL MOGELUK, EN SNEL IS. MOGELUK

ffEPERLANP.

Kernpunt
Op deze Zaterdag in Maart
Staan wij voor 's lands paradepaard:
De kerncentrale Dodewaard,
waarmee slechts afval wordt gespaard.
Plutonium ligt opgebaard
Het is het risico niet waard
van alles dood in sneltreinvaart
met kankercelletjes als staart.
We worden nog steeds aangestaard
door kinderhoofdjes onbehaard,
door jonge mensen, snel bejaard;
door Tsjernobyl, dat nooit verjaart!
Voldoende kennis nu vergaard,
Alternatieven reeds aanvaard!
Het grote spel is uitgekaart
en 't gif nog lang niet opgeklaard.
We voelen ons terecht bezwaard
om deze vieze open haard
en eisen daarom uiteraard:
De Sluiting van dit Dodewaard!

