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VOOR.'100aU
Het kostte weinig moei te om binnen 2 maanden een tl1eede Provin
ciale Energio lorant i n elkaar te zetten. Al l.gl<t het rustig op
het energie-front, ongemerkt voeren de 5~ote .energieproducenten

en concerns 'een gera~fineerde campagne. Toch is de komkommer
tijd wel voorbij.

, ,
Hui.s aan huis worden ons de voordelen van keri'lenergie en· van
enorgieverol1nclende hoogtezonnen aangopraat. In oen paar wel:en
tijd spelen er zich alarmerende kenlenergiescnandalen af bij onze
buur Dolgill.
De bezuinigingsactio van de regering Don Uyl doet ons geloven
dat wlj met Zin al10n de energie schaarste zouden veroorzaken.
I:eneer ? :1.i l i p s u i t :!;i n d ilo v o n en meneer l '!oou t u van Zaire, alle
monsen in de wereld, dieaen bewust energie te gebruiken. Het
is alleen maar oen ::lfe s t i e van incntali teit, zeggen ze.

Daze krant wil juiot laton zion dat energie gebruik een kwostio
van macht is, van producenten tegenover konsurnenton, van ons
samen tegon hen dia ni o t net welzijn 'v an de wereld zooken maar .
do winst aan woinigon bazorgen.
DAARO~ plaatsen we ,reer ideeBn ,voor en ervaringen over. plaatse
lijke aktios, on goven wo l~oJ:lClentaar bij belangrijke beri chtten.

Je k~,t,a16 ' j e dat vergeton bent, je nog opgeven als abonnee
op doze l<rantof' als lid 'ven het Provinciaal Energie Korni tee
Hoord-Brabant. :Ie t !: o s t ~chts t5,- .per jaar. De volgende
krant gaa~ ec~ter alleen naar abonnees.
Stuur Gve" nog het. strool:je aC:lteraeL.'"1 op, terwilJ.e van onzo
gozamonl;jke a1~ties' tegen de onergie pOlitiek. ~. -'="-==~ ']1
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Op initiatief' van de 't'lerkgroop Xall:a.r Tilburg werden in het
voorjaar I975 allerlei groeperingen uitgenodigd om te ~ijken

of het mogelü~ was gozamoltK ~ctie te ondernemen tegen de
fusioplanne~ ven de drie zuidelijke energie maatschappijen.
Door deze,gezamolijke groopen werd hot Provinciaal Energie
Komi toa .' opgerich t •

De drio zuidelijke energiemaatschoppijen (pnEM1PLEM,P~EM) had
den een ~tudierapport laten maken wat tot do konklusie lcw:ar.l'
dat voor ean fusie van deze maatschappijen een tweedè korn
contr~10 in Borssele noodz~tel~~ is. De Nederlandse regering
ziet deze fusie graag tot stand komen. Zij wil n~~o1ijk zelf
het land 'in vier energie-eila.."'1don opdelen: noord-Oost, 1108 t
I'lidden ort Z1:1id (Zeeland,Brabant en Limburg).

Na bestu4~ring van ~et fusierapport van de enorgiemaatschap
pijen heeft het PEK een brief laten, rondg8.aJ."'l, . waarin govraagd
wordt om sympcthie/adhesie betuigingon mot een aktie tegen do
fusio. ~ot 'PE:;:C is tegen de fusie vc.nwoge:

-do noodzcl~el~to bouw van een tweede kerncentrale in
Borsselo

-de ondemokratische beheersvorm van do nieuwe op te ,
richten EZN (En~rgiemaatso~appij Zuid-Nederland N.V.)

Hierop waren veel roakties binnonge~onen.

Intussen was er oolt kontakt gelegd ~et soortgel~~e groepe
ringen in Zeeland en Limburg. Besloten werd gokoordineerd in
iedere provincie ~~tie te voeren, informatie uit te wisselen
en verspreiden onz. Dit betekende de oprichting van de geza
meljjko Energie =omitees (G.E.K.) Zuid-Nederland.

Toen medio I975 het st~tuurschemaelektricitieitsvoorzio
ning in Nederland verscheen bleek er een nauwe relatie te
bestaan met het fusierapport,door o.a. de, lokatie vaneen
tweede kernoentrale in Borssele. raer heeft het GEK in het'
kader van de inspraakprocedure die hieraan. verbonden was een
bezwaarsohrift tegen ingediend.
Een verslag over de afloop van de fusiebesprekingen staat in
de vorige PEK-krant.

JVDA

'Elektriciteit alsmoLkkoe?

Zowel de Consument~nbond als koopkracht(verbondon a~~ de
v&ccentrales) protesteren er regelmatig tege~ dut de gas en
elektriciteitstarioven onnodig stljgen.Dezo stijging is niet
zozeer'nodig omdat do kosten stijgon (men houdt over het al
gemeen flink o~er),maar om zo de extra winst voor algemene
doeleinden te kunnen gebruiken. Ook een vorm. van niet pro
gressief belasten dus.
Want de grootverbruikersbata1en relatiof veel minder dan
de klein-verbruikors. Maar de consumontenorganisaties noe
men nog eon groot aantal ~dere redenen waarom de electri
oiteitsprijs niet meer dan ltostendekkond dient te zijn.

In het huis aan huisblad Energi~ + Water wordt U de stijging
V&1 Ij tot 20% nog eens voorger.ekend. Bij eon vermindering
van do koopkracht door de nullijn,ondanks fikse huurvGrhogin
gen, door ongelimiteerde prijsstijgingon die niet in de lonen
worden gecompenseerd, gaan deze overheidsdiensten (gas, enor~
gie,water,ptt etc} ook nog eens flink omhoog.



In Tilburg heeft enige tijd het A!:tie-::omi tee tegen verho
ging' Znergieprijzen gebloeid. Door intensieve ~andtekening

~~ties en disk\lssieavonden i~.buurten en clubhuizen kreeg
de aktie eno:i."';m veel weer'3.:1al1k •.Helaas lTerd het comi tee na
enige t~d ontbonden wegens persoonl~~e omstandig heden en
nam niemand het initiatief over.

Maar hot zou goed zijn als deze anti-energieprijs-ve~hogings

comite-s alvast aan het 'w'er:: girlgen voor de komende prijs
stijgingen. Ze komen zekerl
Aktie.a graag doorgeven aan het' PEK

S'l'ROm1 •••••••••EHERGIE ElI lil:"TE:fi---
Een keer per kwartaal valt huis~a~,-huis het voorlichtings
b1.ad van de elektriciteitsbedrijven in de brievenbus. Voor de
gezinnen die de elektricitoit .rechtstrC';leks van de PUE:t-1 be
trekken is dat !3troo..m. Voor Tilburg, en mogeliJlc nndere
plaatsen die een eigen energiebedrijf hobben, is dnt Energie en
i'later. .'

r~ssen de Huis-Tuin on Keuken (~rachtige rocepten' in smake
lijke kleuren) ~ra~t sta~~ regelmatig artik0~tjes over ener
,ieopweld~ing. De inhcud van de artikeltjes over zonne-,wind
(Stroom 74), en geother.~:iDcho enorgie. (Stroom 75). komt er op
neer dat het nllem~nllea~ geproboord is.· maar dat we voor dé
oplossing vm~ hot energieprobleem voor.do naaste toekomst
toch ergens anders mOGton ~ijken•. Dit blijkt uit Stroom 77 de
kernenergie, !:.lot none do s11.01le kwoekreactór zoals in ::Io..lkar
in aanbouw1s, te zijn. . .

Voor de mensen dia dat niet direct willen geloven (en ànde
ren ook) is een informatiecontrum inger~c~t waar men dun eens
zelf taoet gaan kijken. OoIt verschijnen regelmatig artikeltjes
met a~4bevolende i~~oud ove~ allerlei prullaria, zoals het
voorjaa1~ummor van I976 over hot solariurd..
Behalve de luxe (1800,- tot II800,-nanschaf) en het twijfel
achtige nut, ga~t eon dergel~~ art1kel geheel in tegen be
sparings cnnpagries van enorgie door het ministerie van
oconomische zclcen. (misbruik v~~ een solariuc IJOO/2250 Watt)l

Wij stellen daarom voor om op dergèlijlce arti~eltjes in Open
Brieven aan do pers te reageren. .
Het blad ~troomheeft haar" eigen vragen rub~iek (SEP-Utrecht
seweg 3IO,Arnhem). Dit geldt voor de. plaatselijke (voor op-)
lichting5kr~tje6 nog niet. De werkgroep Kalkar Tilburg is
bezig om een eigen rubrieltin"Energiè en lInter" te krijgen.
Mogelijk zouden andore groepen dit ook kunnen proberen.
Tenslotte 'Wordt het krantje betaald door de verbruiker.1!111

JvdA.



B:5L.i·;NG:i:·~IJK voor de weigeraars van de 3% 'Kalkar-hef'f'ingl %111:

Cp 25 moi I976 zal in de wereldwinkel in Tilburg een avond
belegd worden door de werkgroep Kalkar Tilburg.
De avond is bedoeld voor QO weigeraars van de 3% Zalkar
heffing en andere belanejstellenden.
De avond zal als volgd verlopen:

- Inleiding waarin op de bedoeling van de ,avond
zal worden ingegaan.
Journalist Casper Schuuring zal ook een bijdr~go

a~~ deze avond verlenen.
Film 1

- Discussio

avond isçle, ttov/eigeraars \ï en de andere. "

o~ de kernenergie te betrekken, en de
te verbeteren.

De bedoeling van deze
belangstellenden meèr
band met de werkgroep
Iedereen is we~om.

Voor verdere informatie moet je kontakt
'Werkgroep ::alko.r Tilburg
Mark van Ree, '
Minister van Sonstraat 48,
Tilburg, tel:0I3-436267

opnemen r.let:

Nog enkele ko~e rnededel~ngent
. , ..

De 't"erkgroep Kalkar Tilbl.,lrg gaat', bij een beetje redelijk
weer, met pinksteren een aktie houden onder' de toeristen i~

Midden-Brabant. In een strip in drie talen zal haar visie
op de energieproblematiek aan de toeristen duidelijk gemaakt
worden.
De aktie zal een test-case zijn voor een eventuee1 te voeren
landelijke aktie in de zomer. 'Meer inf'orma.tie bij de uerkgroep
Kalkar Tilburg, Joost van der Aalst, Th.v. Aquinostr.2~,

Tilburg.

Het internationale kernenergie konsortiumwaar Rijn-Schelde
Verolme, Comprimo en Bredero voor het Nederlandso bedrijfs
leven deel van uitmaken krljgen, met de grootst mogelijke
waarschijnl~KhGid de opdracht tot de bouw van twe~ kern
centrales in Zuid-Afrika. Hierdoor zal dit land haar.apart
heidspolitielt in de naaste toekomst nog beter togen haar
vijanden ltunnen verdedigen.
Ho~ men ntoombommen moet maken staat in de verschil1ende
openbare- en universiteitsbibliotheken duidelijk beschreven
(meer hierover in PEK..:k1....ant nr :I) •.

M!y~uDAC!-t!lILIEUD ....Q-m:LIEuDAG.:-r.iIL~UDAG:-rlILIEUDAG~MILIEU ~

In September of Oktober van dit jaar ligt het in de be
doelina om een milieudag te organiseren voor Tilburg en
omstreken.
Voor de vulling van de dag is medewerking v~~ andere {a~tie
groepen gewenst. Daarom doen we een beroep op alle groepen
om kontakt met ons op te nemen.
De indeling en samenstelling van de dag is nog niet bekend,
daar we nog niet weten wie er mee zullen doen, en wat hun
ideeUn van z'n dag zijn.
kortom neem kontakt op met: Mark van Ree, Minister van son
straat 40, Tilburg Tel~OI3-436267
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Wanneer ontploft B~~IE ??~

REh..:-::'TORCEH~::RUM MOLL OHVEILIG 111 t !

Ook ten zuiden van onze provincie is zrote ongerust~eid

over de ontwil~elingen in de. kernenorgiesector.
Zelfs vlak over de grens, in Mo~l wordt met vuur gespoeld
no'een dofekte hogefluxroactor in het Reactorcentrum Moll
nog steeds niet gerepureerd is.
De beheersraad vindt het te duur om de reactor nu een
tijdje stil te leggen omdat er nog enkele goede orders
ui t Hest-DUi tsland liggen te ",achten. Het risico van
radie-aktieve uitbarstingen is zelfs. zo ernstig dat de
heer Halter,secretàris-generàal van het belgische mini
sterie vnn Volksgezondheid uit de beheersraad gestapt is.
Prachtig maar wanneer worden die" scheuren (die er al ander
half jaar blijken te zitten) nu gerepareerd?

:';'~rneiland

Voor de kust van 'Blan1~enborghe(Zeebrugge)'iseen kern
eiland geprojec.teerd ,,"raarop 4 kernenergiecent ales ge-
bouwd zullen uorden. '
Enkele· grote aannemers hebben hierover een positief advies
Uitgebracht samen met enkele belgische overhoidsorganen.
Tormeel waohtte men nog op een rapport van een zgn Rand
der Wijzen maar- net als in ons land heeft 001: daar de
kernenergielobby voldoende vingers in de pap der wijzen.
Vandaar dat erJ:ele weken later uit het rapport van de
Raad der Wijzen uitlekte dat men dacht aan II' kerncentroles
waarvan enlcelenop eenkUlLstmatig eiland.

BelgieI284,II kerncentrales

In dit rapport van de Raad der Wijzen stäat niet alleen~en

warme aanbeveling voor het kerneiland. Maar ook'berekent
men de.belgioohe energi.ebehoefte,in I985 op':IOO lQiljoen
ton steenkoolE, waarvan I5 miljoen in de vorm van kern
energie opgewekt moet worden. Dat zijn II kerncentrales.
Drie hebben ze er al 2 in Doel aan: de S.chelde, vlakbij de
Nederlandse grens, en ~~n, Tihange aan de Maas.
~en angstige werkelijkheid, als daar nog eeils a l,ernoentrnles
.bij moeten komen.

Radio-akti.ove prod~Jl~e i~ EYGelshov~~

Het Kerkraadse bedrijf Medtronic heeft in decembor I975
een verzoek goric~t aan het ministerie van volksgezondheid
en milieuhygi.ëne om haar aktiviteiten uitte breiden naar
Eyge1shoven.
Het bedrijf m~tt pacemakers en gebruikt hierbij de radio
aktieve en zeer giftige stot ~luton~~!. Eygolshoven moet
dienen als opslag-en experi enteerplaats voor de pluto
niumcapsules.

Via een klein kranteberichtje werd de bevolking hiervan
op de hoogte gebràcht, met de mogelijkheid een bezwaar
schrift in te dienen. Enkele mensen hebben een bezwaar
schrift ingediend en hebben zicn verder geinformeerd over

z.o.z.



de gevaren en bezwaren van dit bedrijf. Men wil nu een
~ttiegroep oprichten om de verwering van het gevaarlijke
plutonium tegen te gaan. .
Het Limbu~gse Energie Komitee, verklaarde zich solidair
met de aktie. Iedereen die sympathie voor deze zaak heeft
kan àdhesie betuigingen sturen naar l'iarij Simons ,

L~urnstraa':; 89,
Eygelshover., .
Tel 045-J5I93I,over
dae.(Liek-Bericht).

~XTRA REKLAME ~~.._MEDTRONIC· EXTRA RECJ+Iq yanME:;:;.TRO:tf1..Ç.'

Brezjnew,president van de SOlfjetunie heef't ook een Pace.
maker mat een Plutonium baterij.

§ericht:

De stroomgroep Stop Kernenergie wil een ~andel~te kampagno
gaan voeren tegen het gebruik van Plutonium. ·Deze zwaar
radio-aktieve stof heeft een halferingstijd 'ynn 244000. jao.r·l
l-:len kan dan ook met recht stellen, dat deze sto·f' vernoemd
is naar de bew~er van de Griekso mythische onaerwerld PLUTO

Gohoord van een acbtenaar?-
De minister steekt er veel geld in, daarmee wordt water
aan de kook gebracht,datal.s stoom de gedecentraliseerdo
centrale verlaat en elektricïte~t opwekt middels een tur
bine/generator. Via milieuvriende1ijko laagspanningsleidingen
(in de kleur van het landschapgeschil"derd) bereikt de
aldus opgewekte energie een minizon, die veel warmte
produceert, (plus minus tig 1.e.'s) de welke wordt opge
vange door de daarvoor gefabriceerde zonno-koiliektoren,
waarin deze warmte wordt omgezet ±n warmte die weer voor
verwarming. van de huizen zorgdraagt. En dit laatste is
goed te merken aan de verwarmingskostenmeter in de huizen,
dio beduidend lager uitvalt. En zo is tt goed.

opm: 1 1.0.= 1 Lubbers-oenheid, een nieuwe aanduiding voör
iets wat wij ook nog niet weten, maar desalniet
temin toch erg interessant kliruct(ook in
wetenschappelijk opzicht, en daar gaat tt toch .om)?

pe Rod~ttie:bestaatuit onderstaande personen. Uitbrei-
ding is noodz~~el~t en personen die een uurtje per week
vrij zijn en zich bij de redwctie willen voegen kunnen dit
doorgeven aan: ·het korrespondentie adres ~Hiouwlandstr 39 Tilb.

Joost van der Aa1st
Laçn Ansoms
Petor v~ Lioshout
Toon d·:,) Lnt"..i'
vlilbGrt 1·1iller.ls
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"<'I ........,.·"'lll ,.,...<IIon __,el lot
.. JIl"l''''''~' 0.1 bt-'rk""l ...·n _pa.

"tI \':In t:r.a!'~S···.: :ftllD van :;3 P"~ht
•~~J.J .d~n.~.f("I,:,:J.:~ bfJperklna "·..n de!
.,·u'!lnJl ·:or. "•.: up.pct'·la~:ew...lt'rI
de- ;u;,,·ht'.·c:r·:'nt.-elnl~r....

'ZATERD~'.G2fAPR1L19'16IHETVRlJE:VOLKIPAGINAU

ikan bespaard'

=

ter informatie: MOL ligt op t
+ 40 Km. afstand van Tilb\U'9.1

,
~

-------..;..,-.-----_._-~'

H..t "bIllIlIl Satnrkutll, ....
.........Iu. h""'" _ TL-I...
OJlt..ikhlll. die _ Iij ......
Ier is d Ioell._
..lltaa 4!"1'11_ lit>1l1 ,eert eG
-" r.1l drtdtt ...... , .., .....1Ja
\I1Inti" ~I'..... die tie .Ioeila_
....ta ll 1L F.m norm:ol. TL·
1IIl1ll, tV Watt.,OI'l ,_..

lltIee li<'hl....hrtI..... aUiid n
J'!e renl_ler 1_ zijA.Ge •
drft is IIU. dal d., bd.l..,brrncst
Ilij_ "rnl"bbrl'. al> tie tlois
""....dt 1""lIld "'et ijl rdtf'lde
g1uwol. lIier...... kil", n k_
...r.. TL·I"ID' "","",tt ,. aald,
~ - ......IIhI ...
\11" ..1 1- 111 l;·_ .....
........, J)e k"Uw Tl.· ' la
.....WecIs la liet pr~
... alet l. ..,....&ie.

\iol~"liKC i :lpt\{ •

TeJe\isie
In <Ilo S'l'det'landlol' W'·.t.lnfll'n

...lf'dt vo4.'t*ne tl .....t: r..ppvn nUfn
...." kw..rt ,..... .... "',-l<lflscbe
""...., ... s:rll',,'kl a,. In '1;<••'''.1<1 wurdl II"Pf'ndlK'f"!'M ril tn.
.....d is ~t t~n mU~ard ka(}~
"'UlUIl'. Do! Ilt'~r Svlla .",l4t cI.Il
bij ,-"Or.s.wMut\"nt'rtdt'"l"l.Oe'ium On,(
ID4r VJtt'l.nili: ail':ldil('nt ", bt'oiWU
a.ln bit &...-brol.k~p l tot..,." van
.....k....."'.. "PI"'" " l!Q het
et'l<.'~l:lt'lIItb"'.k 0141 da"ru.1
\i~-ltt·t·.·:",,":t ft:) v."rWil('ht "'·('1
lIitt. tl.. lUoMilChl lal I_n
;0», _ .. hle'CI<.oa......ulK"n.

TransÎ:otul'li
·r4'l"~\·H'''··••f'1(....tilh'''' IUH "'~t. f

.... ,:~ I~ fti t .. ·n .du:K ',-,uu...,·r I
d"'l), vr:":#l. \'(JON".oftfk'HJk dC'...-,r
b-t t:'~bJ'l,llk v ...... :1'dnMMbr~ m
;:iiM:.... V.IU bullt'1'l uf };w'IIt'n <

Ld! i"·f;·~'·nUla.; kt:rI ddt JA"'" !
Ja.f: ..,.... rr.!.J #I (". ;,.;:.dd,·,. ";dJ :
'·n'·n:1~kt':·.~....n h,·."tJh.i:u·.J 1."'. J
~, .'h'1) dl.••I::i ;'"';;') mIj l4"~J~ b~l.".. I
\idd •• ..If'·'··C. 'JI; rit" w~'n'ld W ..... I
ff'lJ "'4'..,r.u.~" ~'..n Ct......l.l'.' .. ;

• f;;'·f\ and,-ti' ,..oic:,·u .IJ"" 1"'tt , ... t :
\" ..·...~lI··f'.: ~·.r·' ·,,1(' ~llll'~J.,n\'.'ll !

di·.•t h'bvlh'" a.v.,,,' ...: Hltf"',d ~
".•.••, "',dit.... , ·... :Jt"Ji '

VClÎ"ms é.t rappen ..1':.....,.,.
eft Pt.;JtI." It'bl'Wi<! Cl.. W.·It
eutop<:""". .... lM~ IIl'lniddl'ld
llIPn C!IQ\oO.l\ ,~j(~nt waD v';f ton ohf".
J:>.r\ 10.... , ,.,.... Ultpor.d4> ".n
M\ J114T'.,:<iSprlj.... v.u ~"'n
(ftI' /W'r :'JU•• _. dWzrncl.
IM.s.,npo.'i.....

Gnk '''.'l'VIftIll!l\ ~jn ....1
....... dr. ,.; ..... ftlCp\llk doo, bij·
vaorbH~:{; 1~ ... ,,'C"t"V4U\ir"""
Ooor IJ.! '"..-n. !l.ot go:e ~
""'ar d~l ct:.artetl"t. w,.l>lot,d;
ht\ hitnit: bl.l.tVr·~ i.:-nt. b "-::l!- i
~fUf h1!1T; ("1"l'.krv~:'\ dl"N')1' ~ !
cnt:Wlkic.I,.·~. !,,& ,.... •....ilf1:t!ll'r~~' t
"-1t>t.u'('I\ 1

Koelka~t !
I
i

(VaD onzesoeiaal-ec:oftOllliscbe redaeUe)

EINDHOVEN - 11I bel hl11shcul'ea n .. de beIff. ....
merrie te b6pann als allerlei apparatulU' lUlden a.e
maakt ..IJ pbruikt zou worden.

Tot dUf: conelusie kc.mt d1". J. H. Spu. la het ra ...
port cia. hij beeft pKbren.a over de~
tot en..r;fie'!lc'spuinc bij Pbüip$.

'Helft energie
huishouden

Ook l., ,n W(,rdM 'tI':.pa&I!'4
i d lor ..Ol\. ••,~~ V;tn w..~ntn..,-ft_

I
ft'laat tIC/Jol "Jd.T.• kt,,·: ... f,~i"j \ ().·~;.•• ·lIo·

D:r•. VIi"('! ;:r·,l ".lM lUl In r....t Vip.
b~Jlk \o·"t~ &..nht"po:~;~'n.

Oir ;:a'·'....r.... ;('>ft z,(;·t.M14m hun flu.t
j lIun1\W1 ",·\\;;aU dnc~r 11:') t!t'l\

I..·"~.,,," ~}',.tet"n \'_>1 kW"UI..ü
en "·"}:nf:'·'T.:.c)P Waetmte er.. kGW
lIJ I'M3J' !lI"nt~f:t;· ~r;. l!:U ,,"'-tot

I

te 1.....~'Po.·,.·ren. :;)Lo ....m.1e die
dr kno.',i< ,,;I. Oftl':'lOkt hA net
Illftlt"""l.l' .. n--01", kan (l<JOt die
,.,,,m\l,r.'JI'. "'P wOl'llltn ~T""~

I putkeTd n r .~n 1o'Ol'd ...'-
1I'f"l'd "a' wOf'dton il<'t>t""'1

f
lIIJ Iwt r.pw_ \'aD Wilt«_ .....~ 1
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ONDERGETE..::ElIDE UAAI'i-·
"ÀD~·J;i-~"'3------·_· ----

--
1-Tenst zieh a.nn te sluitonbij het· Provinci:-~al Eno~"giokomitoo

wenst·.ieh te abonneren o~ de EnGrgîokr~~t

Betao,l t (giro ~':1er·36002.54)
Als individu 15,-
Als plaatsolijke grcap IIO,-
J~ls bove~p~~at.se..lijl..ç.e groop 125...-

--- .,.... - ~ .. - - ....-. - - ...-. - .- - - - - -- ..-.. - - --
DORHALEN . ~l.hT .NIET VjolT TC~P.i-..SSING IS.

B3LANGi=:'IJK1111 . B..;;Ll:.HGRIJK111 1 ' B~UûGl;~IJK 11.1 S BELANGRIJK111 i
Het ei~o.nurimor van het PEK is nu bO~Gnë.

Ponn , Prove Enor:;i~ Korniteo!'Toorç:-Bi'abc..nt
ZorgvliGtstra:;.tt'. 377,Broda·
tlYQFlo.t.t . 36.0025.4

Ook do monson die roods oon strookje hobben op~ost~urd,

doch niet bet.ao.~dhebbon t1oote~1. hot bodr~.lg op bovGnsto.ànd~
g;l.ro storton.
Wia niot bota~ld krijgt goon PEK-krant ~eor.
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