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WAAROM ? 
Oe kerncentrales in Dodewaard en Borsele worden mede
gefinancierd door de Nederlandse electriciteitsbedrij 
ven, is het niet direkt in de vorm van aandelen, dan 
is het wel indirekt. 
U kunt druk uitoefenen op de Nederlandse electriciteits 
bedrijven om hun aandelen uit Dodewaard en Borsele 
terug te-trekken, met als uiteindelijk doel de sluitinç 
van de kerncentrales • 
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HOE? 

Uw electriciteitsrekening aan de Cogas,betaalt u 
voortaan niet meer met een acceptgirokaart, of 'door 
automatische overschrijving. Krijgt u een acceptgi
ro, dan neemt u het bedrag, de periode waarop het 
bedrag betrekking heeft en uw verbruiksnummer over 
en vernietigt daarna de kaart. Het volledige bedrag 
maakt u over met twee girokaarten of bankcheques. 
Met de ene kaart maakt u éên gulden over onder ver
melding: STOP KERNENERGIE. 
Met de andere kaart betaalt u de rest van het ver
schuldigde bedrag. Op beide girokaarten moet u uw 
verbruiksnummer en de periode waarop de betaling 
be t r ekking heeft vermelden. 
Heeft u de Cogas gemachtigd de rekening automatisch 
~f te schrijven, dan moet u een briefje naar het gi
rokantoor (of bank) sturen, dat u die machtiging in
~rekt . Wordt het bedrag daarna toch nog automatisch 
~tgeschreven, dan kunt u het terugeisen. Is de mach
t iging ingetrokken, dan krijgt u een acceptgiro van 
de Cogas , en handelt u zoals hierboven vermeld staat. 
1.o voelt de Cogas in zijn geautomatiseerde admini
stratie het verzet tegen kernenergie. ~anneer u er 
voor zorgt dat het bedrag op t ijd betaald wordt, dan 
j s de aktie volkomen legaal en kan uw stroom niet 
afgesloten worden. 
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NADELEN KERNENERGIE: 

1 - het afvalprobleem 
2 - verspreiding van kernwapens 
3- ongelukken, enz., enz . 
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Er zou meer geld voor onderzoek en ontwikkeling aan 
alternatieve energiebronnen moeten komen, zoals bv. 
zonne-energie, windenergie, water (bv. getijden!, 
en gassen uit organisch afval. 



Wie zijn wij ? 
• 

Wij zijn een groep mensen die zich bezorgd maken 
over het probleem kernenergie, en specifiek in 
Almelo over de Ultra Centrifuge fabriek (U.C.N.}. 

Wat willen wij? . 

Wij willen duidelijke en eerlijke informatie geven 
over· het gebruik en de gevaren van kernenergie. 

Maar wij willen nog meer! 
Wij willen die mensen benaderen die verontrust zijn 
over kernenergie maar die blokkades, demonstraties 
en soortgelijke acties niet hQn manier vinden om 
hun stem te laten horen. 

Deze giroblauw actie is hier een begin van. 
Verder willen wij onde-r andere allerlei instanties 
benaderen om een diskussie over kernenergie inhoud 
te geven. 

Ook willen wij proberen van de toegezegde Brede Maat
schappelijke Diskussie een echte diskussie te maken. 

Voor dit alles moet veel werk verzet worden. 
Roe meer mensen ons willen helpen (eventueel finan
ciëel) hoe beter het is, en hoe meer we kunnen be
reiken . 
Neem eens kontakt met ons op,. we vertellen graag meer. 
Kontaktpersonen zijn: 

Harma ~n Willem Cellarlus 
Hofstraat 9 Almelo 
tel. 
(lief~t na 7 uur) 

Ons gironummer is: 4305373 

Marcel Woltars 
Wilgenlaan 48 Wierden 

tel.~·--=--:-'--~] 
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