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Zooooo, na de laatste dreigende woorden van 
de vorige chaos stromen de giroo~es binnen. 
Tja, dat zal wel moeten, want de resterende 
wanbetalers sluiten we vaml nu rlgoreus kort 
Arghh, we zttten met een cteigende fusie. Niet 
dat wij die willen, maar vanuit allerlei hoeken 
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wordt er hëYd op aangedrongen. Zo had de ~ 
Funest het over huwelijksaanzoeken (maar we 
zijn helemaal (nog) niet illegaa!), en moest ene " 
god in de Koevoeter-koerant kwiit dat deze het juli 1993, juist van~ge de éUdes tegen de 
best kon opgaan in de chaos. Ove< an11-kraak\Wt weet Je nog wel. Het proces is op 
onwaarschijnlijke hoeken gesproken. Maar io 26 januari, tijd weten we nog nie~ nader bericht 
weten we wel dat god een abbo op de chaos volgt 

heeft! De zoektocht naar haar/zijn verblijfplaats Óp·m· erkelijk dat Nordholt zo dJideliJ'k is over de 
en identiteit wordt zo wel een stuk eenvoudige~ 1 k 1 
Huwelijken met andere bladen zijn natuurlijk uit I ge '1 en ssen tussen pciltici en kriminelen zou 

hij soms stiekum de pinksterlanddagen ' 
den boze, dat zou ten slotte wel eens kunnen(! bez.oe_ .ken? .K. omles om te Zien hoe kwaad alle 
gaan lijken op een orga,isatie, ergens naar liti 
streven enzo. We willen echter wel een kursus po er op Zlfn beschulágingen reageerden, 

· h - '.""'9ten ze ook eens hoe uitkeringstrekkers, 
over rnx se niven geven en natuurlijk net 8s de illegalen en ande<e minder gewenste leden der 
NN op de televisie. Tijdsein, Brandhout etc, we- · (!laatschappij zich zo vaa< voelen. 
zijn echt niet zo moeilijk te vinden (dat nieuwe G--

0
::i--e-.. . .. , 

redaldeadres kan echter nog VOO< heel wat r '"" ·,t 
bi ) , k ' als laatste • , a t pro emen zorgen . · ~ Jl.. 0/eror, van dez . 

Ander nieuws van het bladenfront De Antikaplj _---:-.:.. ~~ nott: e m;"der lnformttr, vo 
(voor Anérchie of Vernietiging, of Iets · __ ......,__,._ 

dergelijks) schijnt te lijden aan een zeer ;! de dOOdsliJn. Ja hier is-ie weer· 
langdurige winterslaap. Helaas, zo komen we zaterdag 27 november. De Ch · 
nooit te "".~ten wie er~~ w eer do~ ~et W komt dan, als alles g~ aa ao 
Parketvemleiers e.d opgelet! binnenkort Is er dinsdag 30 novembe 't 9 t, 811 LO, 
weer een mogelijkheid om ons mooi l.;il[i. je opsturen rui Stukje k1111 
gerechtsgebouw van putjes te voorzien voor Zf' adres naar het bovenstaande 
naar het guyotplein verhuizen. Iemand heeft 4

1 
of dumpen In het chaos-bvk/ 

namelijk een dagvaarding gehad wegens het ·iff n de lnfowlnkel, Steentllstraat 38 1 
kraken van een pand aan de turttorenstrat op, Groningen. 
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percussie workshop 

' 

Nadat de Mazzo i n april dit jaar 
ontruimd werd leek het er e ve n 
o p dat de eigenaren (de gebr. 
Kl ooster) echt wat met het pand 
wil den gaan doen . De e ne kon tain

verschillende ritmes uit west Afrika op sabar 
de workshop wordt gegeven door 

e r na de andere werd volgestort, 
borden van bouwbedrijven versch
enen aan de gevel. De (nieuwe) 
deur ~erd geverfd en in een vlaag 
van op timi sme werden op de begane 
gr o nd ruiten ingezet . Al gauw 
werd e r echter betongaas voor die 

Omar Mbaye 
percussionist uit Gambia 

tijd 
plaats 
kosten 
start 

: 20.00 uur - 21.30 uur rui ten getimmerd omdat ze steeds 
: Oosterstraat 33, Groningen i ngegooid wer den. Op de boven-
: flS,· per les verdieping was alleen duive nopvang-
: woensdag 29 september en invliegcentrum "Open Huis " 

Vol gevestigd, verder gebeur de er ni x. 
gens de "beh 

Pand eer der" van h t 
t ene Peter, is dl e \tiBsiMSSSliirs , 'ttMf:t1'.Cffl1r!;;;;:· 

maal de schuld t alle- - • - -·- '•-"'Nf 
die willen geen van de gemeente , 
verlenen. De l vergunningen 1 ' 
Kloos ter zijnpe:~~en van de gebr. 
vaag: de gevel "ie~ hartstikke 1aatste eigenaar Ls 
herstelle " n e oude staat Het . n van de b()or d 
boven wo ~ , beneden winkels •bedoel1nge de grond 1.nge a1<.wachten . 
precies.~. ~gen, maar hoe en ~at 1nmiddel!omst van de\<.~~ 1 1.efst 

door de 1.s er ma het 

informatie: El de Winter 
tel. aso-m 184 

Elke woensdag ie wor1<.shoP, l in 
r percuss 1 muzil<.aa 

1,S uu . i eder geva 
bHjft 1n 
de M!,f.i'fw! C% ... 

De helft van de begane grond is een beetje verbouwd: kwak plamuur, 
beetj e vloerbedekking, likje verf , lap landbouwpl astic, gordi jnt j e 
en oh ja , die ruitjes. De rest van het pand is totaal uitgesloopt : 
a lle t ussenmur~n weg, gaten in de vloeren~~-·-- __ _ 
Percussie is kennelijk nog geen "feitelijk gebruik" genoeg , afgelopen 
vri jdag we r d er een fees t gehouden , en wat voor een feest ! GI ST, de 
studentenklup van de SP (SOCIALISTI~S~ partij) vond het kennelijk wel 
socialisties om een kapitalist te onders teunen door voor kraakwacht _ 
te gaan spelen. In "het voor malige Mazzopand" kon eerst vanaf 21 uur!~ ~ 
geschaakt worden onder het motto : "zet Ri tzen mat", daarna was he., 
"groot feest". Dit grote feest was meer een soort klasse avond voor :C. A ..,.:,, 

z 30 mensen , waaronder veel SP-ers. Het werd wa t drukker toen een ~ r 
stel krakersters en aanverwanten ook een bijdrage aan de feestvreugde 
kwamen leveren . ~nkele flessen boter zuur wi sten de zieltjeswinnerij 
van de SP met een paar uur te bekorten. Wie trouwens meer wil weten 
over de SP moet be slist de broc hure "Gastarbeid en Kapitaal " eens 
lezen. Deze brochure hebben ze misc hi en wel bij het AfO ( an t ifascis-
me overl eg) als de SP hem zelf niet heeft (AfO , postbus 1027, 970 1 _ 
BA groningenl. In de Chaos van 13-10-9 2 i s ook al eens wat o ver deze 
brochure geschrever WJMt2M7:?:Dfi!ffl3 · 
Tot s l ot : Mazzo de el 4, deel S, deel xxxpêi? ••• de tijd zal het 
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nerziening bes temm111,;si,l'l11 . 
nieuwe bestemmingsplan moet goed 
gekeurd worden door De Raad ,daar 
voor word het in de raadscommiaie 

( ::;tedel>o~~ ~~~~.!'- r.:,11voor w"l:.ird en 
. ,-, ·- - - ·1ITTlY' · · ~ 

' 
' 

je die toren biJna 

.. heeft al beslist 
raadscommissie t worden ,maar 

dat er gesloopt gaa rocedu.res 
er komen no8 gen~eg ~enbaar kan 
waarbij u uw meni~~nte beslist. 
maken ,maar de ~em een democratie . 

dat b1Men 
realiteit , 



~r ziJn nog steeds oetlullen,dom
bo's en pluisjes die niet weten 
waar die Glasfabriekroeg nou ei
genlijk is-'WEL , het adres is: 

1111,.• Spaarnestraat 5 , en dit obscure 
straatje met maar áán huisnummer 
is ge legen áchtèr het station,náást 
het Emmaviaduct en om de hoek bij 
Klei fietsenmaker aan de Parkweg, 
Bovendien staat er met joekels van 
letters GLAS op de schoorsteen!Kan 
het duidelijkern•aar vooruit, hier 
ook no~ een plattegrond: 

l--
•-.) . -.) .lu 

Het geld dat hopelijk in grote hoe-k. 
veelheden zal binnens tron,en voor- , lu 
tijdens-, en nadat vele Groninger .2 
muzikanten zich weer 'ns in 't l.l,1 
zweet hebben gespeeld , zal worden ~ 
gebruikt voor de volgende doelein- ~, 
den :-het bekostigdn van de water- .._ 

leiding in de Glasfabriek. .~ 
-het uitbetalen van de mooiste Cl/. 
loodgieters van de stad. !f 

-het aanleggen van een tapin- ~ 
stallatie , V) 

-het installeren van r,eer ka- oi::t"" ~ . 
chels in de kroeg, ~ 

-het aan leggen van een be~in- ~ ....::J ~ {;;; 

WdI. 
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kapitaal om vaker (goeie) ~ 1~ ~ 
bands te kunnen laten optre- ~ Sn dan l~st-but-not-least : 

<l 
den , C 

r~~~ti 
~ 
('() 

~ - -~ ~ '> 
Op het BENEFIET zullen zeker spelen : 
~IOONLIZARDS, ~!ISSil'(G ~r.ILLIONS , COMBO 
K.~US EN GEZELLIG en de ELVIS DEADLY 
EXPERIENCE,O . v . b,(laat ons allen bid
den):DANDRUFF!! ,BEAVERS EN GUTTER
KI~G .Een gevarieerd programma dus 
voor het hele &&Zin ! 
~aast de gewone kroeg is ook de 
' cocktailbar' weer open,maar of er 
ook cocktails te krijge n zullen • 
zijn is afwachten. 
De eerste band be~int om half 10 
(kroeg open 9 uur)stipt. Elke band 
zal ongeveer een half uur spelen, 
Over de volgorde is nog niets be
kend maar waarschijnliJk sluit het 
Combo af, ~a de bands en Tussendoor 
zal er vreselijk ergerlijke en to
taal ondansbare muziek gedraaid 
worden door uw als altijd wanstal
tige en onsmakelijke dj's 'the SICK 
SISTERS '. 't Is feest tralala!!! 

Nou, lieve swingende en bierdrink
ende kijkbuis- en grammofoonplaat
kinderen: 
Na het sluiten van Cave en ~lazzo 
(Gloria in Exelsis,Amen)11erd het 
met alleen de Klok als punkkroeg 
en alleen VERA en S implon als podia 
en s wingtenten voor ons gevoe l wat 
kaal ien stad.De Glasfabriekroeg is 
een tussen- , enverlengstuk in en van 
die •underground-scene'die zo 
akelig welig tiert hier i n Groningen, 
~!et 'n theelepeltje Mazzo, 'n snuifje 
Cave, 'n mespuntje VERA en voor de 
rest handenvol alles-en-iedereen is 
de Glasfabriekroeg wat ' ie is: 
zichzelf . 
Lage prijzen,goeie muziek, landelijk 
gelegen en toch in 't ceni:rum, 't 
ziet er hardstikke mooi uit en we 
proberen zoveel mogelijk dingen te 
organiseren binnen onze openingstij
den:concerten,(remember COITUS , 
BRAWL,LOSERS?) , feesten(reme~ber 't 
onver~etelijke JACKIE COLLINS-,en 
• ,: L,H:~!AS?)swingavoncten,youname it ! 
Meer dus van dat alles en vandaar 
o .a. 't BENEFIET! 
En oja, voor we 't vergeten :onze 
openingstijden zijn dus:DINSDAG
'.WENSDAG-VRIJDAG vanaf half 10:' ! ! ! ! 
CHECK IT OUT , : A~: 

1-- "11',,-o:o.o.~vam nÁ.o i;;;)Jpf-. 1-,iP~ ()?f\ P 



(van onze verslaggeefster) 

12 oktober jl. organiseerde 
Amok-Noord i n samenwerking 
met de Openbare B1bliotheek 
de Trefkoel een infonnatieo
vondJe over Koerdistan. Dit 
gebeurde naar aanleiding van~ 
een fototentoonst~ll1ng in 
de bib over het Koerdische--..,. 1 
dee 1 van Irak. '\ 

.... 

Eerst hield Robert Soeterik 
van de Middle East Research 
Association (MERA) een in
leiding over de geschiedenis 

IRA' van de Koerdische problema
tiek. Duidelijk kwam naar 
voren 1s dot de Nederldndse 
burgerliJke pers zich door 
d~ Turkse stdotspers een=iJ
d1g laat voorlichten . Er 
komen we1n1g Journalisten in 
Koerdistan . deels omdat de 
problematiek daar n1~t d1-
rekt voor het Nederlandse 
publiek van belang wordt 
geacht. moor vooral omdat 
het ter plekke gevoorliJk 
is . Turkse doodseskaders 
kijken niet op een leventJe 
meer of minder . Gevolg hier
van: Koerden worden vaak 
niet b1J de naam genoemd 
maar als een groep krimine
le~ afgeschilderd . Ook hier 
blijkt weer hoe belongriJk 

1 
het 1s een o nafhonke 11 Jke ·-

Vervolgens ~ eigen berichtgeving te heb- M•~ 
Jongerden van de Werkgroep ·,ben. (Waaraan Leef In Choos

4
} IRAN 

Koerd is ton een bee Id van de Jgroog bi Jdraagt red ) ,.,-..• 
situatie 1n Irakees Koerd1s- :- '-../f. · · · 
ton . Door de internati onale :• .,.~' 
boykot van Irak worden de · Q 
Koerden dubbel gepokt . Sod- ~~ 
dom Husse1n boykot hen zelf 
nl . ook. Intertessont was de 
informatie no de pauze dot 
een opheffing van de boykot 
voor de Koerden woorschiJn
liJk een nieuwe handelstroom 
op gang zou brengen . Reeds 
nu wordt Koerdisc h eten door 

• grootgrondbezitters aan het 
Irakese regime doorverkocht. 
omdat die lui meer te bieden 
hebben don de annelui naast 
de deur . 

Ik neem een a.bon.nemant op Turk.ija-Koerdl.stan-Al<tueel 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Plaats: 

Stuur deze bon naar: 
Turk.ije--Koerdistan-Kom.itee 
Postbus 3359 
1001 AD Amsterdam 

' 

Je krijgt dan da eerstvolgende Tu rkije-Koerdista.n-Aktueel en een 
acceptgiro toegestuurd. 
O Halfjaarlijks abonnement (12 nummers) Fl5,-
0 JBBrabonnement 24 (~ 24 nummers) F25,, 
O Steunabonnement f40, 
0 Staunabonnement voor Organisaties F50,· 



MEER WETEN OVER DE WOUTEN 

------------~-------------------------Na 4 jaar vergaderen , stuurgroepen, 
nota's, overleggen en uitproberen 
moet er binnenkort eindelijk een 
einde komen aan de identiteitskrisis 
van de groningse politie: op 1 januari 
1994 zijn ze eindelijk officieel 
regiopolitie groningen. Niet ieder-
een is hier even enthousiast o ver 
(zie b.v. het door de smeris gemaakte 
tekeningetje hiernaast). Hogerop ziet 
men het ook somber in: "de reorganisatie 
zal het prestatieniveau binnen district 
1 ( gron./haren, LIC) beinvloeden en 
deze invloed zal wellicht negatief 
uitwerken . " ( uit het districtsjaarplan 
1993 van district 1). 

Illegalen in 
stad uitgewezen 

GRONINGEN De 
Vreemdehngendien•t van de 
Groninger politie heen dne 
,llegaal ,n de stad verblijvende 
buitenlanders het land uitge
zet. Hel gaat om een 30-jarige 
Turkse man die de gren• met 
Duitsland werd overgezet, om 
een 33-jarige man die naar 
India is gestuurd en om ffn 
28-jarige man die werd uitge
zet naar Pakistan. Daarnaast 
ujn twee asielzoekers aange· 
houden die nog geen officitel 
erkende statu, hebben. 

Het vijnat werd donderdag 
bij een gezamenlijke controle 
van de Vreemdelingenpolitie 
en de Dienst Inspectie Ar· 
beidsverhoudmgen ,n VlJf ver
sch,llende rest.aurant.s in de 
binnenstad aangetroffen en 
voor onderzoek meegenomen 
naar het politiebureau. Tegen 
de vijf restaurants is proces 
verbaal opgemaakt op grond 
van de Wet Arbeid Bwten• 
landse Werknemers. 

NVHN 2- 10-93 

MARECHAUSSEE 

Zomaar een berichtje in de krant, het nieuwe 
europa komt naar je toe! elke dag weer •• 
Ook in groningen d • et de politie natuurli jk 
" gewoon haar; werk", de groningse regiopolitie 
heeft er straks zelfs een speciale centrale 
vreemdelingendienst voor. Deze dienst moet 
de gewone vreemdelingenpolitie in de p r o v i n
cie ondersteunen. Deze centrale vreemdeling
endienst is ondergebracht bij de Divisie 
Zware en Georganiseerde Criminaliteit van de 
regiopolitie. Dit is zeg maar de cen trale 
recherche van het reqiokorps, 
onder deze divisie vallen ook de politie
inlichtingendiensten (CID,PID) . Ga eens bij 
ze op bezoek, ze zitten in het (~oormalige7) 
rijkspolitieburo tegenover he t nieuwe RK 
ziekenhuis. 
De groningse vreemdelingenpolitie krijgt nu 
bovendien nog versterking van 4 marechaussees. 
Die komen van de grenspost nieuweschans en 
gaan werken bij de vreemdelingenpolitie in 
Delfzijl, groningen en Veendam. De marechau
ssees worden betaald door defensie en komen 
niet in de plaats van smerissen, extra mensen 
dus ! Hun werk valt e c hter weer onder de 
verantwoordelijkheid van de minister van 
justitie, die zo heel direct invloed kan 
uitoefenen op het plaatselijke vreemdelingen-
beleid. 

Schengen becekent werk voor de marec haussee: 
ze hebben de verantwoordelijkheid voor de persoonscontrole aan de 
buitengrenzen en worden in de grote steden ingezet voor de vreem
delingencontrole . Ze pikken ook werk van de politie in zoals het 
bewaken van schiphol en andere vliegvelden. De marechaussee wordt 
steeds populairder bij sommige politici, zij vinden de politie 
maar onbetrouwbaar omdat ze aktievoeren en zic h verder ook steeds 
minder aantrekken van de politiek (Nordholt). /0 

Ja, die 
van ons 
ook haast 
allemaal ••• 

DD-Gf- 20 
DG-NH-58 
DJ-TG-01 
DP-Sf-41 
DR-VD-10 

fD-RX-58 
fJ-fN - 96 
fR-JZ-88 
fR-PN-55 
fZ-ZV-19 

GD-GJ- 40 

JL- 5 6-BP 
JL- 92-GT 

K G-51-Sf 

P S-55-TZ 

RV-36-TY 

Sf-64-YP 
SG-18-RI 

TD-29-GR 
TK-29-fK 
TI.-83- NL 
TS-55-PZ 
TT-90-XK 

XP-02- TP 
XR- 7 4-K B 
XT- 54-TR 
XT-67-PD 
XX-75-JY 

YF'-65-GX 
Yf-65-GY 
YG-54- YJ 
YK-33-LD 
YN- 27-RX 
YN-80-ZZ 
YT-17-YZ 
YV-63-PX 

zilver 
blauw 
donkerrood 
blauw 
donkerrood 

donkerblauw 
zilver 
bruin 
bruin metallic 

donkec-

lichtgroen 
rood 

rood 

blauw 

wit 

donkerrood 
grijs 

blauw 
donkergrijs 
donkec-grijs 
donkerblauw 
donkergrijs 

blauw 
zilver 
wit 
wit 
donkerblauw 

rood 
rood 
blauw 
zil vec-/wi t 
donkerrood 
wit 
zilver 
donkec-rood 

ei troën AX ( "l) 
VW-gol f • 
honda civic csi 
mazda LX 

' 

opel astra 

mitshubishi 
opel astra 
ford escort (nw 
toyota corolla 
VW-golf 

VW- golf 

mazda 323 
volvo 340 
volvo 340 
VW-Golf 
volvo 340 

volvo 
opel kade 
mazda 323 
peugeot 
stationcar 

foc-d escort 
foc-d escort 
volvo 

De vorige liist is 
al weer een tijd ge
leden, als troost 
nu een VERNI EUWDE 
stillebakkenlijst 
de kentekens op 
alfabetische volgorde 
praktischer' als de ' 
vorige hopen we. 
Dankzi j j ullie 
medewerking is dit 
lijstje ook weer 
langer als het vorige 
Schrijf kentekens van 

,stille auto'~ niet 
aleen op •de muur van je 
huis of di bekleding 
van je auto, stuur ze 
ook op naar de Chaos, 
graag met wat, waar, 
hoezo, waarom en 
wanneer. Info over 
onduidelijke auto ' s 
(mischien van de 

model) politie, mischien niet) 
ook hartstikke welkom 
zet het er wel even b!j 
Veel succes e rmee & 
tot de volgende keer! 

ford escort 
ford escort 
mitshubishi 
opel o mega 
opel kadet 

lancer 



• ' 

vi~,aande repressl• 
p~litie en de staat. 

Oe 1olitie die haar agressi~ 
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L. ,,!; 
ln de zomer van 1994 wordt er een groot potten en fli 
spektakel georganiseerd i n Amsterdam. De o*~~ }!;eft 
v~~r ~it spektakel de naam Euro~pride gekozen.~ ~ 
WiJ willen graag meedoen ~fn dit spektakel maar niet onder de 
naam Euro-pride omdat :~ WSA &U>JUU •-...n,, - - -~~ ,..,. 
1. Wij niet trots zijn omdat we Europeanen\!~ ·~ 2:.-&i!'---:-~~c,~~-''~ 
omdat we potten en flikkers zijr"A -1! TIT iS.~ '.;'~ ,:·IMiW,..,~~r-· 
2. De uitdrukking " Euro" een polit ieke en ekonomische beteke- !>' 
is heeft die in toenemende mate geassociee rd wo rdt met "Fort· 

Europa" en w1J niet betrokken willen zijn bij dit pro-Euro 
gedoe om . veel redenen: ~.:.:\~-~~(T &~. 
3 . We niet alleen betrokken ziJn en ons voelen met potten en 
flikkers uit Europa maa~ ook met die uit de rest van de wer-
l.2_.G . ~ [Jr.~ ~ 

Ons voorstel is dat de spektakel organisatie de naam verander 
in "Lesbian and Gay Pride". Op deze manier kunnen we een 
situatie zoals die in Berlijn in 1993 vermijden. We willen 
graag een antwoord voor 1 december en zijn bereid deze 

tum hierover te diskussiere 
~ -~ 

De volgende groepen en O r~an isa ties _ondç [1i t f'WlP ,.__ 
ons voorstel tot nu toe: )l!l!i!il M • ,;.d•••lil"..3 .. 
Potten e n flikker kafee "De Rel" Eindhoven 

~ •~c~~• Aktiviteitencentrum Burgers Eindhoven 
Sissy, kafee voor potten en flikkers Amsterdam 
ACT UP ! Utrecht Utrecht NL, 
PATS, fanzine voor potten en flikkers Utrecht NL?~ 
Kraakkafee ACU Utrecht NL"" 
SCHWULE SAU Hannove r BRD 
VEB Schwu lengruppe Sieger BRD :t, 
Lesben und Schwulenkneipe "Suspect" Bremen BRD1f, 
Schwulen Baustelle Hamburg BRD\~ 
Springstof a,deblad Utrecht NLi,;.· 
(en wi · uiteraard ook , typ: Leef in Chaos Gronin~en 

"' bijgaande brief hebben we 
van het potten --~en flikker 
brief is om de organisatie 
pride" willen veranderen. De 
staan ook in de brief.~,r-~
Het is niet onze bedoeling een 

Adres : 
Lesbian and Gay Pride Proposal Groep 
c/o Postbus 3762 ~ -
.,l.Q.{).LA~ Amsterdam i1iliiiilf~. /--b.·-· 

Adres Euro:Pride : 
"Euro-pride" 
c/o Postbus 176Ól 

• 

;, - \ 
OMAO YQQ6 /2 NQVEJ18E11 TERCJOSTCJREff 'u 
Ik ged me op voor de studiedag ' 
Geweld tegen vrouwen en melden - de stllte doorbroken ~ 
Dcl>4anNn'l'TQ.t'W/man/med/)ongtn •). l 
fk ~N w.J/Nd. •)~t.- l'Nlkcn w.n ~#'lf, ... , .. rn!!I'-:~ 
Naam ffl lftftiJd •an de kndctcn: 

ll<bc<.MIIIU0/15.00 ' )-!14•-.ng_,dc--.., 1 EJ 
StrulWt~ Aan; 

Themagroep 'Geweld t~cn vtOUWen' 
p.a. lt Frouenprojekt China 
t.a.v. Ank Oijkslra 
Korfmakerss1raat 1• 
8911 LA Leeuwarden 

Provinciale studiedag op 27 november 
Openbare MEAO/MMO 

Fok 31 Heerenveen 

Themagroep "Geweld tegen vrouwen" 
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' Waarom een studiedag over geweld tegen vrouwen en melden? 
We kunnen er helaas niet omheen: geweld tegen vrouwen komt In alle landen 
van de wereld en In alle lagen van de bevolking voor. Als we er In onze eigen 
omgeving mee worden geconfronteerd, voelen we ons vaak machteloos. We 
weten niet hoe we moeten reageren. We zwijgen in stJlte. 

Welke vormen van geweld tegen vrouwen komen In Friesland en wat verder 
van ons bed voor? Wat zijn de achtergronden van dat geweld? Wat kunnen we 
zelf doen tegen geweld dichtbij of wereldwijd? · 
Tijdens de studiedag zoeken we naar antwoorden op dergelijke vragen. 
Daarmee wordt •de stilte doorbroken•. 

Voor wie? 
De studiedag Is bedoeld voor vrouwen en mannen, melden en jonge11s die 
meer willen weten over geweld tegen vrouwen wereldwijd. De mogelijkheid 
bestaat na de studiedag actief te worden in een groep die zich gaat Inzetten 
tegen geweld tegen vrouwen, 

"Internationale dag tegen ge~eld tegen vrouwen 11 

Op 25 november 1960 werden In de Domlnlcaanse Republiek drie vrouwen 
door militairen gemarteld, verkracht en vermoord. Later Is die dag uitgeroepen 
tot een 'Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen•. In steeds meer 
land.en wordt daar rond 25 november aandacht aan besteed, van Peru tot 
Paklstan, van Freiburg tot Friesland. 

PROGRAMMA 

9.45 uur Zaal open 
koffie, thee 

10.15 uur 

10.20 uur 

10.30 uur 

11.15 uur 

13.15 uur 

14.00 uur 

16.00 uur 

16.30 uur 

Opening 
Hemke Generaal, OIKOS Friesland 

Flllppljns Ued 'Geweld tegen vrouwen• 
JasmJn Rulgkok 

Lezing ' Geweld tegen vrouwen" 
Febe Deug, De Beuk 

Werkgroepen, eerste ronde 

Lunchpauze 
met boekentafels, Flllppljnse muziek en vldeohoek 

Werkgroepen, tweede ronde 

Presentatie vanuit de werkgroepen 
met tasjes en muziek 

Afslultlng / b 

• 

INFORMATIE OVER DE WERKGROEPEN 

(Iedere werkgroep duurt twee uur en wordt zowel 
's morgens als 's middags gegeven) 

1. Lekker stuk!? 
of hoe melden mooi moeten zJjn 
('s morgens alleen voor melden, 's middags voor iedereen) 
Begeleiding: Nog nJet bekend 

2. Over BEVOLKING 
(On)vrijheld over (on)vruchtbaarheld wereldwijd 
Begeleld.lng: Rlemk'e de Roo, Fiom 

Brenda Ottjes, Antlfa 

3. Vrouwen als koopwaar 
De achtergronden van vrouwenhandel en de mogelljkheden voor de Friese 
hulpverlenlng 
Begeleiding: Eelkje van der Helm, Gelderse Stichting Tegen Vrouwenhandel 

(GSTV) 
M.m.v.: Yolande Brunnekreef, GSTV (gevraagd) 

4. Hoe privé Is een pak slaag? 

5. 

6. 

7. 

De Invloed van economie en êultuur op geweld tegen vrouwen 
binnen families 
Begeleiding: Febe Deug, De Beuk (ochtend, gevraagd) 

Evelien Schouten, Steunpunt Bestrijding Sexueel .Geweld 
(middag) . 

M.m.v.: een panel van vrouwen uit Zuid- Afrika, Filippijnen, Peru en 
Nederland (gevraagd) 

Wat maakt me weerbaar? 
Een oef enlng . 
('s morgers voor Iedereen, 's middags alleen voor melden) 
Begeleiding: Marja Ybema, "lt Frouenprojekt China", begeleidster van 

groepen rond geweldloze weerbaarheid 
M.m.v.: Marian Schutte, Jongerenwerkster 1n Dokkum (middag) · 

De onzichtbare vrouw 
Taal als spiegel van de ongelijke positie van maMen en vrouwen in 
ma1ttschapplj en kerk 
Begeleiding: Joke van der Neut. gereformeerd predikante, lid van de se ktle 

Vrouw, Kerk en Samenleving van de Friese Raad van Kerken 
M.m.v.: Tiny Ebbers-Oeukema, gespreksleidster NCVB, lid van de 

sektle ( ochtend) 
len Zeemens-Muusse, doopsgezind predikante, lid van de 
sektle (middag) 

Vrouwen op de vlucht, hier en overal 
Begeleiding: Anja Hofman, Stichting Vluchtelingenwerk Leeuwarden 
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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Datum: 

Tijd: 

Plaats: 

Kosten: 

Zaterdag 27 november 1993 

9.45 uur - 16.30 uur 

Openbare M'EAO/MMO 
Fok 31, Heerenveen 
(Vijf minuten loopafstand van het station) 

f 12,50 voor verdleners,-4' 5,00 voor nlet- verdleners 
U/Je krijgt een leesmap (koffie en thee voor eigen 
rekenlng; lunchpakket zelf meenemen). 

Zie vo Kinderopvang: Is mogelijk, na opgave orste bladzij van 
de uitnodiging 

Aanmelding: Graag vóór 12 november met bijgevoegde antwoordkaart_;. 

Informatie: 

Na ontvangst van uw/Jouw aanmelding ontvangt u/je, ter 
voorbereldlng op de dag, de leesmap. 

Themagroep 'Geweld tegen vrouwen• 
p/a: Steunpunt Bestrijding Sexueel Geweld 
Telefoon: 058 - 12 55 04 

De studiedag wordt georganiseerd door de themagroep 
"Geweld tegen vrouwen". 

Daarin participeren: 
• Antlfa Leeuwarden 
• Fiom 
• Olkos (Oecumenische ontwlkkellngsorganlsatle voor onderzoek, 

vonnlng en campagnes 1n Nederland) 
• Projektgroep van "lt Frouenprojekt China• 
• Sektle Vrouw, Kerk en Samenleving van de Friese Raad van Kerken 
• Steunpunt Bestrijding Seksueel Geweld 
• Stichting Melanla Ontwikkellngssamenwerklng 

1 

(J(JST-TI M()I< 

12 NOVEMBER 1993 
OOST-TIMOR , 2 JAAR NA HET BLOEDBAD 
verzamelen om 12.00 uur op Centraal Station in Den-Haag 
voor een DEMONSTRATIEVE OPTOCHT langs: 
-nieuwe tweede kamer gebouw, vaa~ we herrie gaan maken en 
vaar we een open brief met eisen voor mini ster Kooljmans 
hebben. 

-de Indonesische ambassade, alwaar ve een stille doch kon-
fronterende aktie houden . 

NEEM TROMMELS EN SPANDOEKEN MEE EN/OF VERZIN JE EIGEN 
BIJDRAGE AAN HET GEHEEL!!! 

INFOAVOND EN 

LO nov. 20 . 30 uur, infoavond over de huidige situatie op de 
Molukken en West -PaP.ua, beiden onderdrukte vol ke ren 
binnen het huidi~e Indonesische diktoria l e 
regime; Indonesie, de kunstmatige één-
heidsstaat . 
Met video, spreker/sters, infomateriaal en 
muziek. 
AÇQ, VOORSTRAAT 71 , UTRECHT, 030/3 14590 

12 nov. 21 . 30 uur, infoavond over de verborgen geschiedenissen 
van Oost-Timor en Tibet e n de rol van de 
media . 
Met video; Noam Chomsky en spreker/sters . 
VRANKRIJK, SPUISTRAAT 21§, AMSTERDAM 
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.:_J~De nu volgende handleiding voor de gevorderde doehetzelfster 
_,is al eens eerder gepubliceerd, maar in een erg kleine oplage 

We publiceren volgende k.ee~ deel 2 van dit boekje, dit gaat• 
over het kreatief gebruik van campinggaz. Komt deze info je n 

·, · ""nu niet van pas, dan mischien in de toekomst, reakties welko ? 

~]!-~ •• , ' ·• 1Ji:p Jt ,1 Een relatief zwaar onderbedeelde groep stoffen 
~.l! deze handleiding zijn de natuurlijke nitraten. 

Een nitraat is een stof met ale karakteristieke 
groep N0,.Deze groep speelt bij zeer veel gewel 
dadige Naksies,zoala brand en explosie. 
In vrijwel alle tegenwoordige apr1ngstoffen bev 
den zich nitrogroepen,die afgeleid zijn van nit 

., .• • _ ~. ten.De ineeste van dergelijke nitrosprings toffen 
~li_: zijn echter alleen synthet1es te verkrijgen,uit
~ .~:-, gaande van het onheilspellende,zeer gevaarlijke 

1• . WFNA(Witrokende salpeterzuur).De ontst2.l\e en spe. 
· "' taan ontwijkende witte rookslierten geven een ·:! 

suele indikatie van wat zich in het binnenste v, 
de stof afspeelt.Het cnag duidelijk zijn dat er 1 
het inwendige van salpeterzuur slechts een wankr 

venwicht heerst dll.t elk moment weer op gewelddt 
dige_wijz! verbroken kan raken. 

Van HNO (salpeterzuur)hebben zich een aant 
-.-..-. zouten afgele1d,die wonder boven wonder wel voor 

komen in de vrije natuur.De belangrijkste is het 
natriWllnitra.at(NaN0,)dat sleutelatof ia bij de v 
vaardiging van roke~d salpeterzuur. 

Een bepaalde soort Aalscholvers(zeevogels ) , 
kolonnes voor de Chileenàë kust leven,produceren uitwerpselen die voor mee 

de bestaan uit natriumnitraat. 
Deze poep wordt "Guano" of Chilisalpeter genoemd. 

/ - . 
• • • _..,11 -.J•l.,./111 

Al vroeg heeft de mens deze stof ontdekt.In eerste instantie niet vanwege de explosieve 
werking(die lange tijd onbekend bleef),ma.ar als meststof1Nitraat is een levensnoodzaak 
voor plantaardig leven.Al tijden is Chilisalpeter zo ongeveer de belangrijkste grondsto 
voor vele lcunstaiestsoorten(dat "lcunst"van lcunetmeet valt dus wel mee), 

Al eerder was het kaliumnitraat(KN0 -JCalisalpeter)ontdekt door de oude Chinezen.Zij 
hadden wel meteen de brandkrachten van deze stof door en gebruikten het-vele eeuwen voo 
de ontdelcJcing in West-Europa,als brandstof voor vuurpijlen. 

In de geschiedenis zal lcaliumaalpeter altijd verbonden blijven aan buskruit,waarvan 
het hoofdbestanddeel is .Ook in de kunstmestindustrie wordt het wel toegepast.Als buskru 
lang,:a.amaan het veld moet ruimen voor sterkere springstoffen als Olloraatmengsels en vo 
al schietkatoen-en later nog dynamiet-neemt ook het belang van kalisalpeter af. 

De meeat a.lgemeoe,bekendste en tevens beste springstof uit het nitratenrijtje is a.a:· 
moniumnitraat("H No,)of Ammonsalpeter,Als kalk-ammonsalpeter ,een mengsel van 50-7Cli6 
NH4No3 en 30-5oÏ.'K2co3(1caiiumkarbonaat- kalk)ko~t deze stof in werkelijk reusachtige hoe· 
veelheden op de markt als kunstmest.Deze stof ie dermate essentieel voor moderne l and
bouwmethoden,dat ze onmogelijk ooit uit de markt lca.n worden gehaald.Deze stof is een su
persterke oxidator(oxiderend vermogen beduidend hoger als die van Chloraten,weinig mind, 
dan die van Perchloraten en Peroxides ) ,Ze io bij voorbeeld te sterk om voor rookbom111en · 
gebruiken.Als epringstof en brandstofoxidator beschikt ze echter ove= uitstekende lcwal i · 
teiten .He t eerst(l9e eeuw)is ze als springstof ontwikkeld door mengsels met legi o orga
nieso brandstoffen. 

1 

1 
snel was ook- nen~engsel o~tdekt:88-92% AJnmoniwnnitraat met 8-12% minerale 

A men d neemt de stof dan een korrelvorm aan . Deze stof heeft zich tot op de dag 
oliën g: g eh.andhaafd als 1 van de belangrijkste commerciele springstoffen.De AJneri
v:z,:i~e!e firma D.1-Pont Chemicale and Explosives ie heden ten dage de grootste pro
:ucent van het goedje.De stof ie niet erg vuurgevoelig en ie niet door llliddel van een 

lont tot detonatie te brengen. 1 h t t 1 
netonatoren(initia.alladingen)of zeer sterke alektriese schokken zijn nod gom e e a-

ten ~:~1~:::ni:.anier om de zaak te doen detoneren is ont~iklteld bij olieboringe~.De bo-
1 en worden doorgaans verricht met behulp van de zeer kostbare diamantboren,die de 

~e~elende eigenschap hebben dat ze gemakkelijk smelten als ze voor boringen in zeer ha: 
d b i kt Op het moment dat 1118n tijdens het boren op zeer harde l a 

de lagen steen wor en ge ru , , 
gen ateen stuitte,werd het beren gestopt. 

Men bracht dan enkele kilo ' s A!MIOniwnnitraat springstof op de bodem v~ de boor-
s chacht.Deze verd tot detonatie gebracht door een zware steen in het honderden meters _ 
diepe boorgat te gooien.De klap van het neerkomen van de steen doet een explosie veroor 
zaken welke de steenlaag eronder verpulvert . Nadat de ontstane puinstof is verwijderd,her: 
ha.alt men dit proces,net zolang totdat men door de harde laag heen ie , zo de kostbare dia 

lllalltboor epar,nde. 
Tegenwoordig zijn de meeste com111erciele A111110niumnitra.atspringatoffen in de zogenaam-

de watergelei-vorm,Hiertoe is de springstof opgelost ir. een mengsel van water en gevoe
ligaialtende starren.Hierdoor kan ze eenvoudig met tastlcwagens in de boorgaten gepompt wor-

den, 
De grootste 

\ 

\ 

HET VERKRIJCF:N VAN Al'IMON1UMNITRAAT 

Ret zou kolder zijn om te denken dat je zomaar AJnmoniumnitra.atspringetof zou kunnen 
inkopen(Wat in Australi~ en eollllllige staten van de USA wel mogelijk is).Daar zul j e dus 
iets op moeten vinden,Colukkig zal dat niet zo'n probleem vormen, 

Zoals al gesteld zijn AJÎvnoniumnitrnnthoudende meststoffen op reusachtige schaal i n de 
handel v~rkrijgbaar .Ze zijn ook onde r geen enkele omstandigheid uit die handel weg t e 
hal en. Indien je dergelijke kunatmc,t1tofron in het g=oot inkoopt kos ten ze een paar du)).. 
bel t jes per kilo . 

Het is vrij normaal da t !1/MIOnlarunllro.nt meststoffen met tienduizenden kilo's tege
l i jk worden i ngekocht ,want in da landbouw werkt men met dit soort hoeveelheden. 
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Bij landbouwcorpora.ties is het ook wel in hoeveelheden van }0 en 50 leg te krijgen en zelfs 
bij allerlei tuinderijen leun je zonder ook cno.ar op te vallen tientallen lcilo!a van deze mes 
stof kopen . Meestal staat er op de zakken kunstmest met hoog ammoniwnnitraatgehalte de aan
duiding "Kalltaaunon-salpeter" of "AJnmonsalpeter" .Er zit nog wel een flink verschil in percen 
tages a1111Doniu1Mitra.at:Ze zijn er 111et een gehalte tot een maximwn van SOJ' aJJUll~niwnnitraat . 

DJ.iten NR NO bevat de meststof zo'n 1-5% verontreinigingen en toevoegingen.De res t 
besta.at ui5 CaC~ (}ealciwncarbonaat•Wlc) . eaeo, lost erg slecht in water op:slechts onge
veer 3xl0- mol.ln een liter water.Het molgew1Cht 1, 112,l gra.n,wat betekent dat slectta 
}xlO}'x112,1~0,034 gram per liter water oplost.Daarentegen lost NH4No, zeer goed op in wa 
ter.Dat betekent dat 111aar liefst 2150 gram verontreinigt raakt mot aléchta 0,0}4 gram van 
aan vreemde stof1de zo optredende vervuiling is dus 0 ,0}4:2150,.0,000058xl00;(,:0 ,0058",en da 

· ia a.anvaardbaar.Cezien dat vrijwel alle toevoegingen ook stukken slechter in water oplosse 
dan a.mmoniu1Mitraat,lijlct oplossen in water een goede strategie ter verkrijging van redeli j 
zuiver NH NO. 

Het4ia3he t eenvoudigste om dit proces op tamelijk grote schaal tegelijk uit te voere 
in tegenstelling tot de bereiding van de;:meesta andere epringstoffen, is di t proces nauwe
lijlce gevaarlijk, 

..;:.~TL--
• •s :..· ...i~":!I 
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of andere kuip worden opgelost in }O l i t er lau""a 
roeren met een houten stolc:dit zo 'n kwartier lang volhou 

' 

•lto.Nadat je stopt inet roeren,zal er een laag fijn wit stof naar de bodem zalclcen,echter 
••l runder dan de oorspronkelijke hoeveelheid kunstmest . De naar de bodein zakkende stof 

liutu.t uit h~t onoplosbare Calciuincarbonaat(lcallc),met daarbij de eveneens slecht oplós
••nde toevoeg~ngen . Het aDVJ10niU11111itraat bevindt ~ich nu voor bijna 100')6 opgelost in het 
wa lor. Het water met het ammoniumnitraat a,oet nu in het binnenvat "D" uit fig,l gebracht 
""rden,echter zo , dat niets van het neergeslagen stof meegaat:Dit is te bereiken met een 
1,ote trechter,die aan de binnenkant bekleed is met filtreerpapier, 

Filtreerpapier is tamelijk goedkoop en te verkrijgen bij_winkels in cheaûeae ar..ti
~ .t•n en soin:nige drogisterijen. Telkens als er weer een dilcke laag-caco-:-op-het filtreer::-
1 pier is komen te zitten,moet je een nieuw filtreerpapier aanleggen,;Jders gaat het ver-
11 hriltlcelijlc lang duren voordat weer een portie water met ammoniwnnitraat door het papier 

l t lfld.ruppeld, ---~· " 
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minder da.:i 3, iter water over ie,Dit ie te weinig om nog alle 30kg ammoniumnitraat in 
op te lossen .Het neerslaan va.n NH NO gaat door tot alle water is verdwenen,althans schijn
baar is verdwenen.De hoeveelheid á1tie kristallen die,voor het oog,watervrij achter zijn 
gebleven op de bodem blijkt echter veel meer dan 30kg te wegen.Dit komt omdat NH NO, een 
sterk hygroecopiese stof ia(d, i .watcronttrakkende),Da.t betekent dat ze het laatsÎe ~estje 
water in haar kristallen vasthoudt.Dit is natuurlijk niet de bedoeling,due daar moet wat 
aan gedaan worden.Dit is niet zo•n grote kunst.Op het moment dat het water in zichbare vorm 
ia verdwenen dek je de laag kristallen af m&t 11Men zakjes met daarin een sterk chemiee 
droogmiddel ( "sillicagel "bijvoorbeeld )Deze droogTDiddelen zijn algemeen verkrijgbaar, 

Het koken zet je dan nog lange tijd(tot enkele d&8Bn toe)voort. 
Ondertussen moet je wel oppassen dat er altijd voldoende water in het buitenste vat blijft. 
· Indien de zaak droogkookt ontstaat een zeer pijnlijke situaatsie:NH NO ontleedt 
boven de 210°C,waarbij giftige nitreuze dampen vrijkomen.Zolang er echter áatJr in het bui
tenste vat dt kan het in het biMenvat nooit warmer worden dan 100°c,een temperatuur waa:r
biJ NH

4
No

3 
nog zeer stabiel is, 

Na enkele dagen koken met 

. -~ ..'..1YJJ..S··· - - . 
BEREIDING VAN NH

4
NO} SPRINGSTOFFEN 

Wetende dat ammoniwnnitraat noch explosief,noch brand
baar ie(zelfe tamelijk stabiel,waardoor het gevaarloos 
bereid kan worden),wordt het duidelijk dat er dus nog 
een andere stof aan toegevoegd moet worden.Voor wie 
het nog niet wist:NH

4
No, op zich is een oxiderende 

stof,hier moet nog eén teducerende ofwel brandbare 
stof bij , 

1111'""""""'-il . ~ - · -· I _ _JJ& •• ..l.alM..1-..-::U.~ -L 
Een brandstof die moet worden gemeden als de 

pest is koolstof(C):Alnlnoniumnitraat vormt zeer onbe
rekenbare mengsels met koolstof.nat is zeker het geval 
wanneer ook nog eens andere stoffen zijn toegevoegd. 

1 Vooral het mengsel · NH NO /S(Zwavel)/C(ammoni-
umbuskruit)moet vermeden wordan.tl.nd vorige eeuw heeft 
het enkele onderzoekers de kop gekoet,die dachten dat 
als je met KNO, buskruit kunt maken ,dat ook mogelijk 
most ~ijn met ai:-.moniumnitraat. 
In de voorgaande eeuwen is ammoniwnnitraat telkens 

;2Jf ... 

• 

gewezen voor de springstoffenindustrie 
wateraantrekkend bleek te zijn.In deze eeuw is 
dat 11180 methoden heeft gevonden 0111 de stof waterbesten
dig te inaken , Daartoe produceert men de stof vnl,in de 
vorm van korrels die gedoopt worden in minerale oliën 
van de zwaardere soort.(stookolie of pa.r.a.ffine),Relaae 
~ijn stookolie en· paraffine niet zulke beste brandstoC
f n en dus alleen bruikbaar als vochtbescherming, 
;eng de }Okg ammoniumnitraa ~kristallen in een groot 
(liefst a.ardewerket)vat en voeg onder gedurig roeren 
!.!_t~!!~o~te~pel 2,5 kg v~ een lichte en minerale 



- abriceerd worden( \cwulen beschikken ntplofring worde · · ---- __ zie fig:III) over professi n gebrach ,Nu -----...--::..:.:____ onele deton t ga ilc er A) , ; • onn. dio • - v"'-

•bl•n or k · - 1 ~"" •" 1 
B)füh• .. kn• o"nn bulo - -- •• r 

opening pen of dichtgelasté ff. 

Maar lll8t eend t uit dat j e onator \can gef er.iet zult de stof tot 

C)buskrui t of JJ sui leer chloraat/ l 
D)lont of elelct i -'~""'" 

tijdontstelcinr ese 
:!)lcleingeboord g 

metalen hal gat in 

.. . ·,F)plastilc slans . d g waar-
" oor lont of -i.~ ontstelcin tijd-. g gaan. .. . 

.. , , ., ·,. 

_·.lt. 4'' ~ i,r-.~~·~ }i} ; . . ..,~ .. 
' ....... ..J.._... ~.. ~ . ,.. ... ~-=~ 

S,n f•tkop•'•" ,,. .... V ... ••• •••""'·" of 15(•• 2-}•• 4oorsM4• ),ooNt ,an """' •«- ,. 
••n4•• ....... kn•Po•••• .w•• <li• .. '"""""·'" " •"" von " ® goh"l ... 1o<on wto • · boor J• ••• u••• .,,.n•• _,.,,. •• voor•• 4oor,o•• von pl••••• •l""' .. , 1ont or 
,1.,, •••• ,. ,.,,~·········""·· •• , ...... , '°"' J• .. , .. hul,= ••• ,., ..... , ••• ,,.~ tJ• w,n-vtt of •hl•"' ,.. ............ 1 in .•• bvi• •n•go•• ••' •" t• •• Vol o• w•"=' t t• 
,.,.,.,, ..... •••• •• • .. ••••1••••• v"' •hl•• .. t/•••'"'•·""•'""' ••••vol•••••• hoov••l-h••• , ....... , ....... ,o--}O ••••• , ...... ,, •• 10• ,. ,.,_ ••• .,, .1, .,v ...... , ••• -... ,_,,. ••••. Chl•••••i•····· .... ~- •• 1.- •• v••l ., • .,, ....... ........ 1 ........ -
v ... 1.,, ••. ,. ~·•ov•••••".,,,., ... bO••"'-"'•• v~«o• J• h••""" ... •••·"' ~• .,, h•t vull•• von •• w•• •••• ••·-·••• •xpl•••• t•J•••• h•• =11•• bo•••••• ••• J• •••~ 

• u soort b VI enkel oir.men is ze 
llen binn: tientallen ~: lcrachtig:een l 

ote n geplaat ) o•s is i ading 

••• ,, ........ d,,,.,_.,, ...... v ............... , ......... . ,. ov••l•v•nr=··· •• ,. dan 
=•JVol •• , ; ........... , .hl.,..,_ ...... , ............... , • ..,. ...... .., ...... ..... . 
•• •nk•l• çot• ••'•"''" •••••••,-••• .. ,.~• J• ••• ,.,•J• h••• •• .,, ••' dl•P• vl•••
voM•• v,..r •• , ... •;•••• - ••ht•• • ...,,,,11•J• ••••••"'••••'•' d• •ll•••• •••' t• ~ 
v•<>••• ••)·°" .11•••••••••'• v••1•&h••••vao•••h••r••• voo• ••• •••••<' h•t v••>•• ,., ., .... •••••••plo••••• •• •••••••••• •h•ot•-1••• dlonon ,,,,,, M .. <olgd <0 voTd•n ••J <it 

ll'Oken gebouwen zo t:\ om kleineren staat(in-
1ls moeten word eschadigen den 111.iddel
rde~ntsteking(wa~;~t een ingeb~~w ze afge- • 

Uldsnij gegeven )zijn h t r la ter een de scholc-
rvarin nen te,.en pan e bouendien u recept zal 

~--_. ~ in Noord-Ie!:ervoertuigen(itstekende and en Baslcen;iedraktijk-

.. ' ' l ~ '1!1fl 
eoort werkzaamheden , 
Al• de ontsteker klaar is J~~ T 

1 



WONINGNOOD? · . . . 

WAT ZEUR JE NOU 
JE HEBT TOCH EEN 

' 

DOOS 

WIL JE GEEN DOOS ? BEN JE BOOS ? 

. ' INFORMEER BIJ HET 

KRAAKSPREEKUUR 
ELkE :t>oNC)ëRDAG . 
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