
AMSTERDAM 12 juni
wAGENINGEN-aRNHEM  19 juni 

bloot op de fiets voor het milieu
Op zaterdag 12 juni 2010 maakt een grote groep blote fietsers een rit door het centrum van 
Amsterdam. Vorig jaar (6 juni 2009) was er ook een zeer geslaagde WNBR in Amsterdam.

 ** Doe  mee  **
We komen bij elkaar om 13:00 uur bij de uitgang van Amstel Station.
Van daar gaan we naar het uitkleedpunt.
Dit jaar  extra:  een  week later WNBR in Wageningen-Arnhem.

  Wij demonstreren tegen de verslaving aan benzine/olie, die leidt tot luchtvervuiling, 
klimaatverandering, oorlog (Irak,etc) en hongersnood (biobrandstof).
  Wij gaan de overheersing van auto's  te lijf en algemeen het stinkende, vervuilende en 
lawaaiige gemotoriseerde verkeer. Dat doen we met ons eigen lijf als motor: we fietsen en 
we hebben er plezier in. Dat laten we zien!
  We komen op voor respect en waardering voor ons eigen lijf! Zonder nodeloze 
schaamte: er is niets mis met ons lijf en we zijn er trots op! Daarom rijden we bloot
  Laten we de aarde niet vergiftigen en nodeloze rampen over ons afroepen. Wij 
demonstreren voor zorg voor natuur en milieu.
  Wij willen stad en natuur terug voor mensen, voor leven, in plaats van auto's. De straat 
moet niet verkocht worden aan de auto- en olieindustrie die de mens wijs maakt dat hij/zij 
geen benen heeft.

Moet je fietsen? Je kunt meedoen met een fiets, maar rollerskates e.d. of (echt) hardlopen 
mag ook, als het maar met eigen lichaamskracht gaat.
Kom met de fiets of neem de fiets mee in de trein of kom met trein/bus en huur een fiets!

Waarom fietsen? Als  je fietst doe je niet mee met het kapot maken van onze aarde. 
Fietsen is plezierig en gezond, als je fietst voel je dat je leeft, vrij en onafhankelijk.

Moet je bloot? Jij beslist hoe bloot je wilt gaan. Als dat helemaal bloot is, is dat jouw 
keuze. Bare as you dare!

Waarom bloot? Net zoals de Aarde voelen wij ons naakt en kwetsbaar tegenover het 
autoverkeer.  En we zijn trots op ons lijf, waarmee we ons goed kunnen bewegen. Naakt 
fietsen, natuurlijk en zonder schaamte is zich ook verzetten tegen de dictatuur van reclame 
en mode. Naakt zijn we gelijk en voelen we ons solidair met elkaar.

Kan dat en mag dat, bloot? In veel steden over de hele wereld is het geen probleem. Vorig 
jaar was er een WNBR door het centrum van Amsterdam en die is ook prima en zonder 
problemen verlopen, met veel plezierige reacties van de mensen waar we voorbij kwamen.

Doe mee  met  deze   f i e t sman ifestat i e   in  b lo te   so l ida r i t e i t  met  mensen  
in  70  ande re   st eden  ove r  de  he l e  were ld .  Het  wordt   een  be leven is !

Informatie via www.worldnakedbikeride.com;  email naar wnbr.nl@gmail.com.
Een film van de Londense WNBR: http://current.com/people/highaltitudefilms
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