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Ikernenergie is kernwapensl

Goldberg krijgt geld van Mol ly Geertsema~ Tenmi nste,
dat heb ik ergens horen zeggen . Of zou hij die knokploeg
uit bankovervallen betaald hebben
Zeg nou eens eerlijk. wat vindt u nou van de P.v .d.A. ?
Zou die ton van gisteren misschien ... ? ncu ja, lt i s toch
te laat.
Ik hèb trouwens gehoord, dat er in Groni ngen nog plaats is
in de schuilkelders . Als ik op tijd kom, vind ik misschien
nog wel een mooie kamer.Hoef ik geen verzekering af te
sluiten bijde G.K.N . en heb ik ook niets te vrezen van de
A t/m Zbommen .
Ze zeggen dat dit blaadje bindingen heeft met de AtoomA
larm (2 maandel i j ks kwa litatief zeer hoogstaand tijd
schrift).
Di t kan ik hier tenmi nste te n stel l igste ontkennen. Net zo
als ze i n Groni ngen ontkennen dat e~ groni nger M.E.-ers i n
zijn geweest (zie Nieuwsblad van het Noorden).
Ook op de scanner gehoord van de Amsterdamse agent die
hier een kruispunt te ver het verkeer stond te regelen?
Noemen ze dat versterking?
Kom, een beet je vent wordt gêên agent.
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KERNENERGIE -- KERNWAPENS
Aanvankelijk bouwde men in
Engeland en Canada kerncen
trales die 'natuurlijk' ura
nium gebruikten, d.w.z. ura
nium dat niet verrijkt is. In
de V.S. had men voor de pro
duktie van kernbommen grote
uraniumverrijkingsfabri eken
gebouwd. Na enige tijd
dreigden die stilgelegd te
moeten worden, vanwege grote
overcapaciteit en omdat men
al genoeg bommen dacht te
hebben. Om de kosten te druk
ken, werd zgn. vreedzaam ge
bruik van kernenergie gepro
pageerd. In de V.S. had men
nl. kerncentrales ontworpen
die verrijkt uranium nodig
hadden. Ook hier in 't Westen
werden vele proefreaktoren
gekocht (met een ongefundeerd
entheusi asme) .
Die dingen hadden ook alle
maal verrijkt uranium nodig.
Dat was leuk voor de V.S.,
hadden ze weer wat m~er ex
port.
In 't begin echter verkocht
de V.S. alles voor dumpprij
zen, maar toen er een markt
was. vlogen de prijzen omhoog.
In 10 jaar werden kerncentra
les meer dan 10 keer zo duur,
uranium net zo. Ook werd dui
delijk dat er meer problemen
opdoken dan men eerst in de
gaten had. De opwerking. het
afval, de kans op ongelukken,
de kosten, de snelle slijta
ge. hogere veiligheidseisen,

Proliferatie (verspreiding
van kernwapens) gaat via
kernenergie. Neem bijv. India.
Dit land kreeg via Amerika en
Canada een kerncentrale en
verrijkt uranium geleverd.
Tot veler ontsteltenis bracht
India in 1974 een atoombom
tot ontploffing eve~ groot
als in Hirosjima.
De kernenergie- en kernwapen
technologie is nl. deels het
zelfde. Er zijn voor landen
die kernbommen willen ontwik
kelen voldoende mogelijkheden.
Ze bestellen eerst kerncen
trales, die Amerika, Fran
krijk en Duitsland graag willen
leveren, omdat de kernindustrie
in het Westen op zijn gat ligt.
Spionagemogelijkheden zijn er
ook, bijv. Meneer Kahn uit
Pakistan heeft heel wat kennis
Over verrijking uit Almelo ge
haald.
Meestal echter krijgen ze hun

opslag in zoutkoepels.
Bij de officiële berekening
van de kosten van atoomstroom
heeft men nog nooit de kosten
van alle stappen meegenomen.
Doet men dat wel, dan blijkt
dat kernenergie wel twee maal
zo duur is dan stroom uit ko
len. gas of stookolie.
Recent is tevens uitgerekend
dat kernenergie méér energie
kost in de hele cyclus dan
het oplevert.
Konklusie: kernenergie is
duur en gevaarlijk. Boven
dien is het gelukkig ook o
verbodig. Met 10 keer zo
weinig geld kan evenveel e
nergie geproduceerd of be
spaard worden. dan kernengie
kan leveren.

PROLIFERATIE
materialen en kennis recht
streeks en voor goed geld.
Brazilië, Pakistan, Irak, E
gypte, Zuid-Afrika, Taiwan,
Israël, Zuid-Korea zijn voor
beelden van landen die al
dicht bij een atoombom zijn.
Geschat wordt dat er in totaal
50 landen zijn die binnen 5
jaar een kernbom kunnen maken.
De kennis is internationaal
verkrijgbaar, het materiaal
ook. Hoe 1s dat nog te voor
komen?
Er is al wel een kontroleor
ganisatie, maar die kontro
leert alleen achteraf, en heeft
geen sanktiemogelijkheden,
alleen publikatie, om het be
treffende land en de rest
van de wereld te waarschuwen.
Bovendien zijn ook weer zo'n
50 landen geen lid van die
kontroleorganisatie.
De 100 landen die wel lid
zijn, kunnen hun lidmaatschap

Woensdag-kernwapendag; in de
kernenergieweek?
Dat is een duidelijke zaàk: g
geen Siamese tweeling. maar
een Amerikaanse. broertje en
zusje.
Daar zijn de eerste kerncen
trale en 't eerste kernwapen
gemaakt. De één is wat ge
vaarlijker dan de ander.
beide echter dragen onaan 
vaardbare risiko's met zich
mee en onvoorstelbare gevol
gen. Die gevolgen zijn wél
voorspelbaar: geen redding,
maar vernietiging. Zonodig
20 maal de komplete wereld
bevolking. Verdienen we dat
nu echt? Zelfs als we er niets
tegen doen. denk ik dat niet.
In Hiroshima staat:"Rust in
vrede. want deze fout zal niet
worden herhaald".
Wat een heerlijke zekerheid.
Steeds meer mensen beseffen
dat die zekerheid echt niet
bestaat. noch hier in het
Westen, noch in het 'Oosten'.
Dat bevalt de meeste regerings
leiders niet. Met voze praat
jes en schuilkeldersprookjes
proberen ze de vredesvloed te
keren.
West-Europa zou het "nuclear
theatre" zijn.
In een kontinue voorstelling
spreekt ex-akteur Reagan over
het Europa-theater en theater
wapens. In onze schuilkelders
zouden wij. nou ja enkelen dan.
op het moderne toneel, de TV.
het toneel bovengronds kunnen
zien. Een schitterend schouw
spel, een éénmalig optreden.
Dan even wachten •••••••en naar
buiten •••.••
Een stralende toekomst, nietwaar?

in 3 maanden opzeggen als ze
denken ernstig bedreigd te
worden.
De enige hoop ligt in ontwa
pening, sluiting van alle
kerncentrales, en het belang
rijkste: sluiting van alle
uraniummijnen. ---
bat wordt een lange weg, maar
overal ter wereld is men be
zig met akties; in Australië,
Amerika, Canada, Frankrijk.
Helaas worden er de laatste
tijd in steeds meer landen
mijnen geopend. De akties
zullen veel internationaler
aangepakt moeten worden.
Vooral transportboykot is
een veelbelovend middel.
Wij, als AntiKernenergieBewe
ging, roepen iedereen op om
daar aan mee te gaan doen.
De FNV bijv. onderzoekt nu
de transportroutes van ura
nium naar en van de UCN-Al
melo. U hoort nog van ons.



Ni et uitgenodi gd maar wel aanwezig wa ren J ansen en Jansen.
J ansen I (li nks ) is waa rSChij nli jk de l ol broek van de per 
so nee l sfees tj es van de Gemeent epol i t ie Gro ni ngen.
Jansen II ( necht s ) imitee rde j uis t voor de camera een de
monstra nt met hoofd lui s .
Zogezegd een meelevend s t el. lui ste ren d naa r a ll es wat er
gezegd wordt en teerend naar l eder di e z i ch bezig houdt met
de demonstrat i e .
Bouwden op de bl okkade ee n twi j f e lachti ge reputati e op.
Oplett endheid is daa rom geboden.

ONTWAPfNING?

Je moet toch echt zorgen dat
je wat wapens in huis hebt .
vOOrdat je over ontwapening
kunt gaan praten .
Met dat eerste hebben we het
zo druk, dat we aan praten
niet zo t oekomen .
Wie dat \Ilel doet wordt de
mond gesnoerd met kreten als :
tietaal d door Moskou . Zeer
slim. de mensen begi nnen weer
t e twijfelen, voordat ze echt
gel uisterd hebben.
Gelukkig voor de bonzen, we~

te n de meesten niet welke af
spraken al gemaakt zijn. o
ver onblapen1ng en of men
zich er aan houdt.
Elders 1n deze krant staat al
iets over een ve rdrag tegen
vers pre i di ng van kernwapens.
Daar zijn de meeste landen
li d van. Plu smi nus 100 van de
I SO V.N. - landen.
Wa t staat er eigenlijk i n dit
verdrag? Heel in het kort
staat dit er i n:
J. De paar landen die al
kernwapens hebben . moeten
zorgen dat ze ze kwij t raken.
Amerika , Rusland, Cht na , En
geland, Fr ankr i j k en India
hebben kernwapens . Daarvan
hebben Ame rika, Rusland , en
Engel and het verdrag ondert e
kend, India, China en Frank 
ri j k niet.
Die ee rs te dr i e hebben dus
offi cieel beloofd om (al) hun
kernwapens op t e ru imen.
Daar zij n ze nog ni e t e rg ver
mee. Maar misschien zoeken ze
een ke rnwapen dat i n êên kee r
alle andere vern ietigd. Dan
hebben ze zich mooi aa n het
verdrag gehouden .
11. Vervolgens s taat er dat
a l le aa nges loten l anden el
kaar moeten helpen met ont
wikke l i ng van hét vreedzaam
gebruik van kernenergie . Het
l eu ke is. dat kernexplos ies
daa r ook onde r val len , a ls
het maar gebeurt voor b. v•
het gra ven van een kanaa l
door ee n bergketen.

I n wezen komen beide afspra
ken uit het ve rdrag dus op
hetzelfde neer .
In de prakti j k werkt he t ve r 
drag zo, dat de ni et- kernwa ~

pen l anden zo boos zi j n dat de
kernwapenlanden zi ch niet aan
hun af sp r aken houden, dat ze
dreigen zelf ook kernwapens
te maken. Ze voelen zi ch te
vee l gedomi nee rd door de
ke rnmacht en.
Wie gee ft ze ongel i jk?
Het ve rd rag werkt op deze ma
ni e r omgekeerd als het be-
doeld was. Of• •• . • • • • • . •• • • •?

AANKONDIGINGEN
WOENSDAG

ue Vereni gi ng t e r Bezicht i gi ng
van Vreemde Vepkee r de Din gen
org ani'5eert een grat is rondl e t 
di ng langs de schui l keld er s i n
de stad . Dit om de gro ni ngse
bevol king in de ge l egenhei d t e
ste l l en zê l f kennis te nemen
van de voorzieni ngen waarmee
men beweert ons t e kunnen be
schermen als de bom val t .
De rondleid in g vertrekt om
15. 30 vanaf de Grot e Markt .
Komt da t z ien :.-..-
Om half vi j f i s er op de t rap
pen van het s tadhuis (bi j re 
gen in het Grand ) een s peakers 
corner. Iedereen uit he t pu
bliek kan zi jn of haar woor dje
doen over de waanzi n van het
' ve i 11ghe1dsdenken ', ke rnwapens
en kernenergie . Voo r ts zullen
s preken Klarisse Nienhuis ( PO
l emologi e ) , Dolf Algra (a rts ) ,
Basisgroep Duinkerken, i emand
van de BB(misschien). en ie
mand van het IKV .
Oe organi satie berust bij ba
s i sgroe p Dui nkerken, Vrouwen
voor Vrede . het IKV en Stop de
ti-b om.

-----Op n6g een man i e r aandacht voor
bewapeni ng: een eks kursie naar
de Open Dag van de Appin gedam
se kaze rne (a l s e r voldoende
bel angste l ling i s ) . Opgave en
in lichti ngen bi j de PSP, Coe
hoorns i ngel B7 , tel . 0S0-1 2B4S0

"'-
Ook de Vro uwen voor Vred e zul 
l en laten me rken da t ze e r zi j n.
Door een i nfo rmat iestandj e , en
ook op ee n ande re manie r .

KOMISCH DUO

KERNWAPEHVERZEKERING EN SCHUil
KELDERS

Ondanks all es hee rst i n som
mi ge kringen nog het i dee . en
propagee rt men ook, dat je j e
t egen ke rnwapens kunt besc he r 
men. Die bes che rmin g moet dan
van zandzakken, bli kvoedse l .en
schui l ke l ders komen.
Schui l ke l de rs waarin mees ta l
maar voor ee n paar honderd men
sen rui mt e i s . I n Groni ngen
zij n we wel hêê'l go.ed af: ti en
duizend plaatsen: Waa r j e je
kunt opgeven of ee nplaats re
se rve re n i s onbekend. Maa r :
ieder die zich aanme ldt , ma g
erin . Tot-ie vol i s .

Een verzekeri ng ontbrak er nog
aan. I n dat gat in de markt i s
conce r ngroep Dui nkerken gedo
ken. Vandaag t rekken ze de wij 
ken i n om hun unieke verz eke
ring te sli j ten. I n die verze
ke ri ng staan de rf s tkovs van
ke rnwapens en kerne nergie ver
meld.En, • . •voor hoevee l Je je
kunt verz ekenen tegen deze
rampen . Helaas geldt dit maa r
voor één dag. Langer doen we
het niet: Het is waanzi n te
denke n dat j e je t egen kern
rampen kunt ve rzekeren.
Hirosj ima. Nagasaki .Bi ki ni ,Har
risburg b. v. ill ustre ren dat .
Vanaf half vij f i s er op stad
huistrappen ee n speakerscorner
met s preke rs di e de re l at i e
kern energ ie en -wapens en de
waan z.tn van het afs chri k
ki ngsdenken zull en t ce l t ch
ten . Oat gebeu rt samen me t :
Vrouwen voor de Vr ede ,Stop
de N- bom en het r . K.V .
Voor die t i j d probe rende ba s - is 
groepen met akties de aanda ch t
te ri chten op schui lke lders .
Heeft Uer a l een bestel d?
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P.TOOJ1~TROO!'\ - BOZE J)~OOf'\

Deze krant wordt uitgegeven door de Groningse basisgroepen
tegen kernenergie , en de Alarmgroepen Atoomplannen(AAP} .
Hij verschi j nt in de Dodewaard-aktieweek el ke dag, enog
een keer na de aktieweek. .

Naast achtergrondinfonmatie over kernenergie houdt de
krant u op de hoogte van de gebeurtenissen in Dodewaard en
Groni ngen tijdens de aktieweek.
U kunt el ke dag de krant krijgen op de Grote Mar kt , Boekhan
del Slagerszi cht , Moeeder Aarde. De Bonestaak . De Paarde
bloem, Boekhandel Dikke Trui, Vrouwenkafé Di kke Trui, Anti
quari aat Nieuw Academia, Tuin In, De Groenwinkel . Milieu
federatie , Boekhand~Scholten , Standaard Boekhandel , het
Lokaal . drukkerij Papyrus. het PSP-standje Herestraat.
Di enstencentrum GSb/HBO-bond ,het redaktieadres.

Redekt ieadres: Van Sijsenstraat 63, tel. 050-124865 (tus
sen 16.00 en 19.00 uur)

Gi sterenmiddag rond vier uur zi jn
zijn ci rca 200 demonstranten in
optocht naar het kantoor van de
E.G.D. aan het Winschoterdiep
getogen.
De E.G.D . is aandeel houder inde
G. K.N, en daardoor mede-eigenaar
van de centrale in Dodewaard.
De aandeelhouders kunnen besli s~

sen dat Dodewaard dicht gaat.
Tot nu toe heeft de E.G.D. zich
echter nog niet uitgesproken voor
slui ting van de centrale.
Reden genoeg om onze ·gal daa rover
eens te spuwen, en dat aan de
E.G.D. duidelijk te maken . Dat
gebeurde dan ook: we hadden een
ton vol spuug .bij ons om aan te
bieden .
Voor de duidelij kheid hebben we
de rode streep, waa r de E.G .D.
overheen i s gegaan , er maar even
bij gesch il derd.
Oe E. G.o. en andere ele ktri ci
teitsbedrijven moeten zo lang
zamerhand maar eens gaan begrij
pen dat de maat vol is:
WIJ WILLEN GEEN ATOOMSTROOM:

AKTIE
Gisterenavond is door een groepje
mensen een kleine prikakti e bij
de PvdA gedaan .
Terwi jl het groningse partijbe
st uur zat te vergadern, zi jn we
binnengedrongen en hebben het
vertrek volgepl akt met affi esjes , ~---~---~---~---,-----------~---......------------------------...~
die duidelij k maken dat we het
vertrouwen in de PvdA verloren
hebben .
Hlerb ij werd de volgende bood
schap voorgelezen:
HIERMEE WILLEN WIJ HET DUBBELZI N
NIGE GEZICHT VAN DE PvdA LATEN
ZIEN .
MAX VAN DE BE RG HEEFT ONS ONDER
VOORWENDSEL VAN GEWELDLOOSHEI D
NAAR DODEWAA RD GELOKT,
EN EO VAN THIJNHEEFT ONS DAAR
GENADELOOS IN ELKAAR LATEN SLAAN .
ONDAN KS HUN LI NKSERIGE TAAL IS
HET DUIDELIJ KWEL KE KANT DE PAR
TIJ KIEST:
DE PvdA HEEFT VOOR ONS AFGEDAAN :

p.S. VR 0d"'9 Of:lLt<,'tlh9 in h""i-z..e h1o-as cf, 00 L<L<ft.
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DODEWAARD DINSDAG

Nadat 's middags de blokka4eaktie in
Dodewaard is afgebroken. Rond 5 uur
strooide een helikopter van de rijks
politie duilenden pamfletten uit bo
ven het tentenkamp waarin de burge
meester van Dodewaard verklaarde alle
blokkades te ontruimen. De grens van
de 'openbare orde' zou ruimschoots
overschreden zijn. De demonstranten
besloten daarop zich terug te trekken
van de blokkades. Rond 10 uur verza
melden zich honderd tot tweehonderd
jonge~en. die onder het roepen van
"Wely vrij" naar het tentenka:mp gin
gen. Hierna ~uggereerden ze uit Wely
afkomstig te zijn. hetgeen niet waar
bleek te zijn. Inwoners van Wely. ver
klaarden later Qat maar enkele~ uit
Wely kwamen. Ekstreem rechtse elemen
ten uit Dodewaard zijn gesignaleèrd,
en groepen jongeren .uit Opheusden,
Ede, Barneveld en Lunteren. die al
eerder lastig zijn geweest bij kraak
panden en die met 27 MC's waren opge
roepen om het tentenkamp met de grond
gelijk te maken. Een geOrganiseerd
zootje tuig met fascistoide trekjes.
En Goldberg dreigde ze vrij spel te
laten als het tentenkamp niet op tijd
ontruimd zou zijn door de aktievoer
ders:
Het was zeer gespannen; vele honder"

den aktievoerders stonden klaar om
de aanval af te slaan. Eenrijkspoli
tiebusje was voldoende om de zaak e
nigszins te blussen. Maar blijkbaar
vond men het nodig om de M.E. weer
eens aan te laten rukken. Deze ging
met honden vlak voor de aktievoerders
staan in linie voor de noga.l duistere
"Wely-vrijR groep. Voor de aktievoer
ders was dit na 2~ dag hard poli
tieoptreden nogal provocerend. maar
tot ongeregeldheden kwam het niet.
De burgemeester sprak vanuit een h
helikopter de beide partijenl1Dgal
onverstaanbaar toe; hij· verzocht de
zogenaamde Welynaren te vertrek~n,

en,de aktievoerders, het tentenkamp
inderdaad af te breken~ Inde loop
van dinsdag wordt het steeds duide
lijker dat burgemeester Goldberg en

de politie het hele gebeuren uitbui
ten om .de aktievoerders weg te krij~

gen. Dat blijkt ook uit een niet on
dertekend pamflet van de burgemees
ter waarin de aktievoerdersverzocht
werd weg te gaan. Uit radioberich
ten bleek,· dat hij nogal hitserig
tegen akti.evoerders was geweest.
Met Goldberg wilden de aktievo.er
ders dan ook niet meer praten, maar
we1 met vertegenwoordi gers van het
buurtkomit~. Uit dit gesprek bleek,
dat een gedèel~e van de achter ons
staat, maar dat een ander deel d~
aktie toch wel zat is. Er is schade
aangericht aan hun eigendommen, en
er zijn wegen opgebroken en nu 1s
de situatie erg gespannen •.Aktievoer
ders hebben ondertussen geld ingeza~

meld om .de schade te vergoeden. Maar
er blijft wel. datheel veel schade .
door aktiavoerders aangericht is· uit
noodweer tegen het politieoptreden.
Men moest bijvoorbeeld door weilan
den op de vluc~t gaan om aan M.E.
wapenstokken te ontkomen. en, uit· he
het traangas te blijven. Men moest
prikkèldraadafbre~en om bij de
blokkad~ snel genoeg~weg te kunnen,
anders waren er nog veel meer gewon
den gevallen.

Nu hebben de aktievoerders toch be
sloten hun tentenkamp op te breken,
omdat het voortzetten ervanook geen
aktie t~gen de centrale mogelijk
zal maken. Verder gaan er toch ge
ruchten dat de'Welynaren' van gister
avond een·flink deel van de bevol
kingmee zullen hebben en met land- .
bouwgif en giertanks zullen komen.
De aktievoerders hebben besloten om
weg te gaan, maar·beraden zich nog op
akti es elders.
Er blijkt, dat veel arrestanten .

bij hun arrestatie ~i.shande"d zijn;
polsen werden uit de kom gedraaid.
brillen kapotgeslagen. Allemaal het
werk van arrestatieteams~·Er werden
spuitbusjes gebruikt om de arres
tanten te verdoven. en ze werden
vals beschuldigd van· stenengooierij
en dergelijke. Ja. een aantal mensen
dat· niet met stenen heeft gegooid
is toch daarvan beschuldigd•.
Op 23 oktober is het proces tegen de
arrestanten in Arnhem.



BLOKKADE WEST
Oe eerste dag op blokkade west

Toen we iets na vijven op blokkade
West, de verst afgelegen blokkade,
aankwamen. bleken de mensen die iets
voor Ons aangekomen waren al inge
sloten door de M. E. Wij besloten
dan maar achter de M.E.-linie te
blokkeren. Even later zagen we dat
deo; ngesloten mensen door mi dde1
van traangas de dijk afgedreven wer
den. Nu werden wij ingesloten. Ach
ter ons stonden zot n 10 M.E.busjes
en voor"ons 2 rijen M.E.ers. het
lunige was. dat we maar met een
handje vol demonstranten waren,zoln
35, en dat er niemand was met een
portofoon zodat er ook niet om ve
sterking gevraagd kon worden. Dat
was wel heel hard nodig want bij
ons bleek men steeds alles langs
te laten gaan. Allicht, we waren de
zwakke plek. M.E.busjes, werknemers,
en het ergste, onze eigen arrestan
ten. De M.E. sloeg er al gelijk hard
op los, een jongen viel, kon niet
wegkomen, endat was voor de M.E.ers
een teken om maar door te blijven
slaan. later moest hij door nota
bene een legerambulance near de
EHBO-post gebracht worden, en nog
later naar het ziekenhuis.
Ondertussen werd de stemming op de

blokkade steeds wanhopiger. Er moest
versterking komen, ma.ardie kwam
maar niet, zodat we alles door
moesten laten, en dat was ontzettend
frustrerend. Na enig overleg besloten
we met ons allen nog een uur te
blijven. Was er dan nog geen ver
sterking, dan zouden we afnokken ••
Gelukkig kwam na een uur nog ver"
sterking in de vorm van twee basis
groepen.. Niet veel dus.
Aangekomen op het tentenkamp bleek

de grote manifestatietent vol te
zitten met mensen die gezellig naar
bandjes zaten te luisteren•• Dat was
nog wel het ergste, geloof ik. al
die mensen die daar zo zaten terwijl
er op de blokkades hard mensen nodig

waren. Gelukkig waren we nietde
enigen die zich hieraan stoorden.
Een meisje klom op.het podium en
vroeg mensen naar de blokkade te
gaan. Of dat ook gebeurde werd niet
nagegaan. De organisatie wat betreft
de westelijke blokkade was gewoon
slecht, mede omdat er geen grote
tent van Groningen was van waaruit
alles gekoordineerd kon worden 1 zo
als bijvoorbeeld wel gebeurde in de
tent van Nijmegen en Amsterdam. ik
denk dat dit wel dingen zijn om
voor een volgende keer( als dat he
laas nog een keer meet) in de gaten
te houden, wil je niet met een kater
thuiskomen.

basisgroep Graf

IN ARNHEM IS ER ZATERDAG EEN
GROTE DEMONSTRATIE LANGS DE
ARNHEMSE INSTELLINGEN:
VERTREK OM 14.00 UUR VANAF
HET STATION. VANUIT GRONIN
GEN GAAN WE MET MEERMENS
KAARTEN MET OE TREINEN VAN
10.15 EN 11.15 UUR
DOE ALLEMAAL MEED' l' SEP't.! "
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