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REDAKTIONEEL

Net een no-nonsense snel
treinvaart worden de nleu
we kerncentrales door onze
strot geduwd.
Zonder enlse skrupules
'WOrdt steeds eeer toege
werkt naar een kerncen
trale op de .aerdljk.
Werd d1t eerst In het ge
nlep sedaan, nu kOlDt 0
penl1jk de volgende stap
ln de krant: Aankoop
van een forse lap srond.
Het volk .-oet sehoorza
een. Terus naar de re
gententijd.
JlJlIlIIIer dat al cUe al ter
naUevellnsen nos lIOBen
ste-en••••••

De (al lans nlet meer
brulne) redakt1e.

AKTIENIEUWS
Na een kortstondige buitenparlementaire
aktie 1n Moerdijk probeert het grootste ge
deelte van de AKB nu haar krachten uit in
het beïnvloeden van de verkiezingen en de
officiële procedures . De meningen daarover
variëren van "het omzetten van de massa
beweging van '80 in een parlementaire meer
derheid" tot "een volslagen van de pot ge
pleurde wanhoopspoging".

Moerdiikbezetting
Op 5,6 en 7 oktober is
het industrieterrein moer
dijk bezet. Dit keer niet
de grimmige sfeer van Doo
dewaard, maar veel meer
een driedaagse happening,
met een uitgebreid kul
tureel programma.
De aktie was georgani
seerd door de basisgroe
pen tegen kerngeweld en
militarisme in overleg
met het LPTK en de bra
bantse milieugroepen .
Het aantal mensen was pri
ma: zaterdag liepen er in
de aankomstdemonstratie al
zo'n 600 mensen. Zondag
groeide dit aantal tot
meer dan 700 en maandag.
kennelijk voor veel mensen
toch nog een werkdag waren
er nog altijd 200 over.
De sfeer was zo mogelijk
nog beter, aktief en krea
tief .
De openbare akties, de
brugversiering, de piknik
bij Gijs en de doodvalak
tie bij het IHM verliepen
rustig, geweldloos en
onder een enorme persbe
lang8telling .
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gingen rijden om goed te
zien wat we deden en
de politie zo vriendelijk
was de rechterstrook voor
ons af te zetten omdat er
zo nodig een paar motor
agentjes de verkeerde
kant op wilden rijden.
's middags hebben we als
nog een gevaarloze blok
kade gedaan door op weg
naar de piknik stapvoets
en met drie auto's naast
elkaar over de moerdijk
brug te rijden.
De piknik zelf verliep
dan wel volslagen geweld
loos, maar de meeste men
sen hadden hun piknik
spullen vergeten.

Vooral die zondag zijn er ook
nog veel andere akties gedaan
door kleine groepjes mensen.
Die varieerden van klad en ver
sierakties tot het uitdelen van
stencils bij de kerk.
De laatste aangekondigde aktie
was de doodvalaktie bij het kan
toor(tje) van het industrie en
havenschap moerdijk.
De aktie was om twaalf uur ge
pland omdat dan altijd (eer
ste maandag van de maand) het
alarm afgaat. Daarbij zit ook
een atoomalarm ! We hadden de
avond tevoren geruchten gehoord
dat het speciaal voor ons af
gezet was, dus hadden we ei
gen sirenes meegenomen. Men had
het verzet naar half één.
Wij vielen dood, rondom een aan
tal stropoppen, die in de fik
gingen. Luguber, doeltreffend
en een mooi plaatje in de krant.
Het hele weekend door zijn er
ook veel buurtbewoners/sters een
kijkje wezen nemen.
De meeste merkten dat we echt
niet zo eng waren als ze dach
ten en gingen meegenieten van
het programma.
Er is veel over geschreven in
de pers. Over het algemeen loof
de deze de goede organisatie en
de geweldloosheid.
Een ding zat ze wel dwars, nl.
dat Anja 'zelf een brabantse'
geschreven scheen te hebben dat
brabanders dom en gezagsgetrouw
zijn. Tja, nu ik het zelf zo
neerschrijf •••• Een uit zijn
verband gerukt citaat dus.Dat
was niet geheelonverwacht.
En de Volkskrant. Die is kenne
lijk in de war of zat geweest
want daar was de enige hanekam
die op het kamp te bekennen viel
verveelvoudigd.
Het hele artikel viel trouwens
op door domheid of onwetendheid.

Al met al een weekend waar de
basisgroepen tevreden mee zijn.

Afval-acties:
Op 2 oktober is er door mensen
uit de 12 afvallocaties en wat
mensen van het LPTK gezamen-
lijk actie gevoerd op het binnen
hof. De kom. Geertsema zou begin
oktober de laatste drie geselect
teerde locaties voor de interim
opslag van radio-actief afval
bekend maken. Daarvoor wou-
den we nog een keer gezamenlijk
naar buiten treden om duide
lijk te maken dat het afval
nergens mag komen, dat het dus
niet geproduceerd mag worden,
en om te laten zien dat het plaat
selijk verzet groot is.
De actie, gevoerd onder het
motto "Winsemius kan de pot op",
verliep uitstekend. De minister
werd een petitie, een w.c.pot
en vaten afval uit de 12 locayies
aangeboden. Hij weigerde op de
pot plaats te nemen, maar was wel
bereid, terwille van het plaatje,
even de pot op te tillen. De
actie leverde leuk wat publiciteit
op. Als afvalplaatsen overleg
gaan we door, voorstellen voor
acties zullen op de LPTK ver
gadering besproken worden.

Stem tegen kernenergie- Kies
voor het milieu.
Dit wordt de leus waarmee de
verkiezingsactie zal worden ge
voerd.
Inmiddels is de voorbereidings
groep een zelfstandig bestaan
gaan voeren, Daardoor krijgen
ze meer armslag om de kampagne
te voeren, bijvoorbeeld door
politieke partijen en organi
saties die niet in het Plat
form zitten erbij te kunnen
halen
Meer info: Werkgroep stem
tegen kernenergie 020-221366
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Op 16 september heeft L~bbers

met een brede grijs een aandeel
in een windmolenkooperatie ge
kocht. Hij heeft er zowaar
f 25,- voor betaald.
Op deze manier liet de werk
groep kernenergie Noordoostpol
der dit keer op een vriende
lijke manier haar stem tegen
kernenergie horen.
Het aanbieden gebeurde op een
CDA-bijeenkomst ter promotie
van de nieuwe polderprovincie.
De regionale kranten hebben er
goed over geschreven.

Verleng de PKB
De Stichting Natuur en Milieu
heeft Winsemius een brief ge
stuurd waarin de haast en de
slordigheid waarmee de inspraak
rondes worden afgehandeld,
wordt aangekaart. SNM vraagt de
minister dan ook om een nieuwe
folder te verspreiden in een
straal van 20 km rond de poten
tiële vestigingsplaatsen waarin
dit keer wèl staat aangegeven
hoe mensen in kunnen spreken.
Bovendien zou de procedure dan
verlengt moeten worden tot 31
december. SNM verzoekt zoveel
mogelijk groepen en organisa
ties hetzelfde te doen.
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Splijtstop oktober 85
-5,6,7, oktober,
Splijtstop volgde de
voorbereidingen en doet
verslag
-De wraak van de Breeuw
-De stoppen slaan door
een nieuw axiemodel cir
culeert: De stekkeraxie
-LPTK nog geen AKS, de
(on)mogelijkheden ~an

he.t platform.

-Laatste hindernis voor
Kalkar; De SPD regering
vän Nordrhein-Westfalen
overweegt de laatste
vergunningen voor Kal
kar niet te verlenen
-~eer kans op zee
dumpingen ?

KOLOFON

OPSTART, infobulletin
op initiatief van net
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
za.l zoveel mogelijk
recht ~orden gedaan.

AANKONDIGINGEN l~---------_..J

De Landelijke Basisgroepen
Tegen Kerngeweld en H1lita1risme
zijn bezig een fotoboek te
maken over Basisgroepen-axies
vanaf nóvember 83. (vanaf de
naamsverandering dus).
Info. hierover 020-974064,
vragen naar Peer

~roepen kunnen de spandoe
ken 'kettingaktie tegen
kernreaktie' lenen.
Het zijn er vier, twee ver
tikaal en t~ee horizontaal,
resp. 5 en 10 meter.
Vragen bij 020-221366 (Jo
han Bakker)

Nog steeds zeer veel energie
kranten beschikbaar, te ·bestellen
bij secretariaat LPTK O~0-~21366

Dehoorzit~ingen in het
kader van de PKB zijn.op
de volgende dagen:
ma 1'8 nov.: Emmeloord

19 nov.: Heinkenszand
20 nov.: Loppersum
21 nov.: Breda
22 nov.: Schiedam.

Inlichtingen: Ludi Oltho{f
03~331328.

- 3 -


	1 copy
	2
	3



