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VOORWOORD
De laatste tijd is er geen opzienbarend nieuws over Energie en
Energie te melden geweest.
Misschien is dat te wijten aan het (te)mooie weer, waardoor we
aan de kant geschoven worden voor problemen,diskussies en be
slissingen,een duik in het water, of een vakantie e~ders.

E~n aktiviteit van energie valt wèl op,steeds weer verschijnen
nieuwe periodiek jes die hun mening ventileren over Energie en
Energie. De lsstste nieuwkomer is een uitgave van de werkgroep
Kernenergie in samenwerking met Milieudefensie; j.l."Maand
bericht (kern)-energie". Dit blad verschijnt nu naast de voor
U liggende PEK-krant, Het blad "Ener gi e , da t zijn wij " van de
landelijke Stroomgroep Stop Kernenergie, de Nieuwsbrief "Energie
en samenleving" van de Stichting Energie en Samenleving enz.enz.

De inhoud 'van al deze blaadjes komt vrij sterk met elkaar overeen
Voor de lezerskring is men op de eerste plaats ' aangewezen op
hetzelfde publiek. Het 'gr ot e verschil tussen de blaadje sis;
dat ieder blaadje onder de verantwoording van een andere groep
valt. Men mag terecht stellen dat het 'naast elkaar bestaan van
al deze periodiekjes een hoop verspilling is van energie,tijd,
duidelijkheid, materiaal, moeite en geld.
In deze komkommertijd willen wij kijken of het niet mogelijk is
om met aldeze groepen ~~n blad uit te geven inplaats van al die
snippers . Wij vinden wel dat iedere groep zijn motief om een blad
uit te geven moet kunnen terug vinden in zo'n gezamelijk blad.

Voor het PER betekent dat, dat er ruimte moet zijn voor kommuni
katie tussen (Brabantse) groepen en mensen om nieuwe ideeArt,
nieuwtjes en ervaringen uit te wisselen.
Dit zal dan bij kunnen dragen tot een grotere eenheid in de
energie beweging, welke tenslotte ook nagestreeft ~~~~~he:==~~..,=,
Landelijk Energie-komitee. n..n.». c, ' , ~"ll
Hopelijk kunnen we U volgende keer hier meer over richt~Jtl~~
maar dan moet U wel op de krant geabonneerd zijn.Df.I' REDAiTi"t oka.a,g _ i
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PNEM winst ~ ! miljoen

In de vorige PEK-krant schreven we over de energie als melkkoe.
Uit het jaarverslag van de PNEM over 1975 lezen we nu dat er liefst
9 miljoen winst is geboekt.
Ook voor 1976 wordt een forse winst fan 3 a 4 miljoen verwacht.
Maar dalen nu de energieprijzen? NEE, ze blijven zelfs niet gelijk.
Onder het mom dat de grondstoffenprijzen verhoogd zijn, dus van
kolen, olie en aardgas, krijgen de verbruikers toch weer een aar
dige prijsverhoging voorgescholeld.
Wie verdient er nu eigenlijk aan ohze enregie??????

~'l.w.

Gezchte lezers
Wij zijn van plan om van heel brabant de energietarieven eens
naast ~lkaar te leggen. Iedereen die aan tarieven van waar dan ook
van uit brabant kan komen, wordt verzocht deze aan ons op te sturen
(ook speciale tarieven van bedrijven),redaktie PEK-krant Nieuwland
str 39, Tilburg.
Het is de bedoeling om hiervan een rapport te maken en te publi
ceren in de PEK+krant.

T.d.L.

STROOM•••••••••••••••• ENERGIE + WATER
Deze mannd is het zomernummer van Energie + Water/Stroom weer ver
schenen. In de vorige PEK-krant hebben wij al gewezen op deze voor
liehti:n<J1t bladen V'an-de eneIg1ebedr1jven. 1>1.t -naar -aanleiding van een
verhaaltje over solaria's. Dit zomernummer bevestigt de uitspraak
dat de energiebedrijven de kernenergie als de reddende engel voor de
ononderbroken stroomvoorziening van hoge kwaliteit zien. De rege
ring is echter de kink in de kabel. En ter verduidelijking waarom wij
de kernenergie nodig hebben.

- Onze olievoorraden raken snel op, en olie is tot nu toe
de belangrijkste brandstof voor de elektriciteitsopwekking.

- De prijzen van olie stijgen met reuzensprongen.
-Door een spreiding van brandstof soorten zijn we minder af-

hankelijk van de "onbetrouwbare" olie exporterende landen.
- En last but not least is het energiebeleid van de EEG erop

gericht om in 1985 17% van de energieopwekking door kernenrgie te
laten gebeuren. In Nederland zou dat dan nog maar voor 2% gebeuren,
maar door het uitstel van de regering om te beslissen over 3 nieu~

te bouwen kerncentrales lijkt dit niet haalbaar.
Dit alles wordt geïllustreerd met een kaartje van Europa waarop is
uitgebeeld de toepassing van kernenergie in 1985. Naast de toren
voor Duitsland ligt het toch wel uitspringende dubbeltje voor Neder
land.
Aldus de "objektieve" voorlichting van de Energiegedrijven. Het lijkt
ons daarom erg goed om zo massaal mogelijk te protesteren tegen dit
misbruik van vertrouwen.
De Werkgroep Kalkar Tilburg heeft inmiddels een protestbrief ge
plaatst gezien in het plaatselijk huis-aan-huis verspreide krantje.
Mocht U ook resultaten hebben, laat dit dan even weten aan het PEK,
Het adres zal U wel bakend zijn.

J.vd.A



(brabarts energieverbruilJ -3-

Het ETIN (Economisch Technologisch Instituut Noord Brabant, Zamerstraat 49
te Tilburg) heeft in 1975 een verkennende studie uitgevoerd naar het Ener
gieverbruik in Brabant. (ETIN-büïïëtIn-nö:-ï;-äügustus '75).
In een inleidend woord stelt het ETIN dat de beschikbare gegevens ft niet
toelaten diepgaande regionale studies te verrichten. "De energieproblematiel
vraagt een landelijke, europese, ja zelfs mondiale aanpak" • (Uiteraard
twijfelt het PEK aan deze zinsnede, omdat 'energie' wel degerijk een re
gionale zaak is~

De cen~rale vraag bij het onderzoekje luidt: In welke mate is de industrie
energiekonsumerend?
Helaas worden cijfers van 1973 gehanteerd - dus zonder 'energiekrisis-effekt"
Energieverbuik in Nederland 1973 (bron: Centraal Buro voor de Statistiek)

totaal % aardgas % olie % steenjcool % elektr %
(in biljoen
K.calorie)

industrie 215,0 43 102,5 45 74,1 35 18,7 95 19,7 51

traktie 62,9 13 - - 62,1 29 - - 0,8 2

huishoudens 132,7 27 79,4 35 42,9 20 1,0 5 9,4 25

overigen 86,4 17 44,4 20 33,6 16 - - 8,4 22
(dienstensekte r) I

U497,0 226,3 212,7 19,7 83,3
J

OPMJ De industrie verbruik:t. al6êr dan de helft ViilD de. Bl.eJttrische
energie.

\T dl'75"Ter vergelijking een staatje uit "Elektriciteit in l",e er •
aandeel industrie in elektr. verbruik 52,3%

huishoudens 27,3
traktie 2,0
overigen 18,4

Energieverbruik in Nederland 1973 naar ENERGIEDRAGERS

gas 45 %
olie 43%
kool 4%
elek. 8'

Het industriële verbruik wo~dt vervolgend opgesplitst naar bedrijfstakken:

totaal verbwik aantal arbeids- gemidd. verbruik
in biljoen K.cal plaatsen per arb.plaats

( x 1000) än miljoen K.cal

voeding " 17,5 159 110genotmiddelen
textiel 3,2 59 5S

papier 7,6 30 256

chemie 128,8 127 1014

bouwmaterial 12,5 42 298

metaal 40 443 91
overig inde 5,5 179 31

215 1039" 207



O~M.: pe chemie is verreweg de grootste energievreter, zowel absoluut
als per arbeidsplaats. Dit betekent, dat de chemie-sektor bepalend
is voor het regionaal industrieel energieverbruik. Nergens in het
ETIN-onderzoek worden hier konlusies aan verbonden.

De vorige tabel wordt vergeleken met de Brabantse cijfers (die overigens
via ingewikkelde berekeningen en interpolaties zijn verkregen).

qemiddeld verbuik totaal verbruik totaal ver- aantal ind
per arb.plaats in in Brabant in bruit" NB ·in arb.plaat-
miljoen X.cal T.Cal % van NL. sen in %

van NL
.NL NBr.

voed •.& ge- 110 115 4.334 25 24notmidd.
textiel 55 93 1.649 50 50

papier 256 100 303 4 10

chemie 1014 563 3.680 3 5

bouwmat. 298 191 1.571 13 20

metaal 91 45 4.393 11 22

overige 31 ~1 1.301 23 24

201 74 15.817 7 21

OPM.: Het gemiddeld energieverbruik per arbeidsplaats in Brabant ligt
beduidend lager dan het landelijk gemiddelde (74 t.o.v. 207).

Brabant stelt zich bescheiden op in haar industrieel energie
verbruik. De Chemie is ondervertegenwoordigd., althans. in .dese
tabel~ in augustus '73 is Shell Chemie te Moerdijk gaan draaien,
en nergens is aangegeven of dit feit in de cijfers wordt vermeld,
Voeding en genotmiddelen industrie zit boven het landelijk gemidd.
De Textiel-sektor steekt ook boven het gemiddelde uit (maar hoe
lang nog?)

Vervolgens worden de energie-kosten per bedrijfstak vergeleken met de
.loonkosten.

in % van de totaal-kosten per bedrijfstak.
tbron: Centraal Ekonomisch Plan !21~)---

~nergie-kosten loon-kostel]

Landb/bosb/viss. 3,5 % 20,8%
genotmiddelen 1,8 18,8
textiel 2,8 36',6
papier 4,8 39,4
chemie 11,9 33,3
metallurgie 17,0 30,8.
metaal/mach. 2,7 46,0
elektronika 1,9 42,5
transport.iddelen 2,6 44,2

•
OPM.: In januari '76 waarschuwden AKZO-mensen dat de hoge

energie-kosten het nederlandse bedrijfsleven naar het
buitenland zal jagen (na de belastingen en de loonkosten)
Deze waarschuwing komt wel erg in de lucht te hangen
als we de tarieven van grootverbruikers (bedrijven:) ver
gelijken met de tarieven voor gezinshuishoudingen:



gezinnen bedrijven

1973 ,8,7 ct. 5,,4 ct. -
1975 12,7 ct. '8,2 ct.

'"

..~ .....
prijs per 'KwH

60%
S21 tf(o

(bron: "Elektriciteit in Nederland '75")

De laatste tabel van de ETIN-verkenning toont het totaal
energieverbruik in Noord Brabant in 1973.

Noord Brabant Nederland
in T.cal. totaal % totaal %

industrie 15.817 28 215.000 43
traktie 8.870 16 62.900 13
huishoud. 18.710 3'3 132.700 27
overig 12.810 23 86.400 17

KONKLUSIES???
De eindtabel is erg onduidelijk om een echte konklusie te trekken
In Brabant blijken de gezinnen de grootste energie-vreters te zijn,
althans in 1973. Landelijk gezien, is4e industrie de grootste af
nemer. Helaas is de. tabel niet ui~geslitst naar ~9.ie-drê9§I!,

met name het.. 'elektrisQh energie-vebruik. Mogelijk liggen de verhoudingen
dan enigszins anders.
Het feit4át Shell Moerdijk de cijfe~s danig kan veranderen, is niet
opgenomen.
Vandaar, dat duidelijk is, dat er een opvolgend onderzoek over 1975
gehouden moet worden , waarin de uitslitsing na,ar energie·bronnen
duidelijker naar voren moet komen.
Interessant is het feit, dat de PNEH aandringt op uitbreiding van de
Amer-centrale (met 300 MW), terwijl Shell Chemie ,Moerdijk onlangs
uitbreidingsplannen aangekondigd heeft. We geloven niet meer in het
toeval, de gebeurtenissen in Zeeland (P4chine1) tonen duidelijk aan
dat er direkte verbanden liggen tussen deze zaken.

W.K.

Er bestaan plannen oa een eigen onderzoekje te verrichten naar het
brabants energie-verbruik. Speciaal het elektriciteitsverbruik van
de rote afnemera (als Nederl. Spoorwegen, Philipa, Budelco, Shell
Cbemie, enz. zal worden onderzocht, waarbij ~ooral de tarieven
onder de loep worden genomen. Een probleem hierbij is hèt feit,
dat d~ze grootverbruikers in ft algemeen van· speciale (geheimel)
kontrakten gehruik m~kent die slechts bij toeval achterhaald kun
nen worden. Een ding is zeker: de Energiebedrijven en de be
doelde ondernemingen staan niet te springen om deze gegevene aan
ons mee te delen. Een beetje privacy moet er blijven •••••



GEEN MAAS-WAAL CENTRALE

In mei publiceerde het College van Gedeputeerde Staten van
Noord brabant haar visie op het structuurschema electrici
teitsvoorzieningen.
Dit schema hebben we in eerdere PEK-krant besproken; het be
treft de toekomstige vestiginq van gewone centrales en de
aanleg van 380 Kv-hoogspanningslijnen tot aan 1990.

Uit het G.8;rapport en uit antwoorden die G.S. nadien op
vragen uit de provinciale statencommissie voor economische
zaken en milieuhygiëne hebben gegeven, willen we een paar
belangr-ke punten halen.

750 MW te kort
In 1985 zou er in N.Brabant een energie-behoefte bestaan van
3400MW (megawatt).Nieuwe prognoses in de Energienota praten
over 3000 MW.
omdat er in 1985 in totaal 2249 HW in onze provincie be
schikbaar is (bestaande uit de Amercentrale,incl de nieuwe
8ste oven, en de Donge-eenheid) zal er dus een tekort van
750MW zijn. Dus een nieuwe centrale? Twee kant-tekeningen
daarbij.

De raming voor 1985 uit de Energienota gaat toch nog
uit van een vr- grote stijging van energiebehoeften. Die
stijging moet ter diskussie gesteld worden. Wat voor bedrij
ven zullen zich hier vestigen? Wat voor energiebesparende
maatregelen worden genomen? Zal de koopkracht nog ooit
stijgen, dus meer aanschaf electrische apparaten?

Ten tweede: een tekort van 750 HW is ongetwijfeld
beter opte vangen met gedecentraliseerde energie opwekking.
De 4k.i.e ~ote steden Den I-Dsch, ,'t11burcz en Eindhoven "Zouden
met opwekkingseenheden van lOOn best vooruit kunnen. Vrij
komende warmte moet voor wijkverwarming of glastuinbouw e.d.
benut worden.
G.S. wil het tekort oplossen door een nieuwe Maas-waal
centrale b- Herewaarden (+ 15 km boven Oen Boel 1. Ze geven
zelf al aan dat er landschappelijk alles teqen is

MILIEU-ASPECTEN
In de Commissie voor milieu-hygiene is hierop uitvoerig inge
gaan. Even teleurstellend was de beantwoording van G.s. na
geconstateerd te hebben dat de Maas-Waal-centrale niet aan de
milieu-eiaen voldoet, schrijven zij: Tegen de achtergrond van
de noodzaak op korte termijn te beschikken over additioneel
productie vermogen is voor ons overwegend om op deze plaats
te kunnen be.~hikken over de mogelijkheid ca 1500MW op te
stellen". Daar qaat het landschap dus.
Gelukkig wordt over de bezwaren van een nieuwe hoogspannlngs
lijn gèzeqd da~ dte dan wel gedeeltelijk ondergronàs kan.
Een ander milieu-aspect betreft geluids-en verontreinigings
last.Liefst 25' van alle luchtverontreiniging in J rabant komt
van de electriciteitscentrales. Oe omschakeling van aardgas
op olie en kolen(van 75' nu al naar 60' aardgas) neemt die
verontreiniging steeds meer toe. Hoe moet dat dan met die
Maas-waal-centrale.
Op de vraag of dat niet pleit voor meer gedecentraliseerde,
kleinschalige, energie-opwekking gaat G.S. niet in.Ze maken
zich er van af met de opmerking dat de milieu-eisen in bepaalde
gevallen de zelfde zullen moeten zijn.

.~
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Gevolgen voor het zuurstofnivo en warmtenivo van de rivieren
bij een Maas-Waal-centrale zijn ook onvoldoende bekend.

KONJq:.YSIE
Het PEK 18 tegen 4è aanleg van een nieuwe Maas-Waal-centrale
en wil ~er gedecentraliseerde en milieu+vriendelijke
energie-opwekking.

'N.w.

ZOALS VERMELD IN DE VORIGE PEK·KRANT:

Een proef voor Nederland gehouden door werkgroep kalkar
Tilburg. (aëres; Thomas v. Aquinostr 24, Tilburg).
Verslag van toeristenfolderl
Eftelinq:veel gefolderd op buitenlandse auto's Er is
niets op de grond gevonden. Er werd zelfs naar folders ge
vraagde
Autotron: Niet druk. Er is wel naar folders gevraagd.,al
biJ al was het niet tegen gevallen
Beekse Bergen: Grote drukte, erg veel buitenlanders(Belgen 1
zeer goed gegaan. ER zijn ook folders in Safaribussen
uitgedeeld. Dit werd positief opgevat.
Op bet Strandbad:veel Nederlanders, Het. folderen werd
hier echter verboden door de parkeerwachter.
Evoluon: Door de geringe drukte hebben zij hier maar een
uur gefolderd en zijn toen naar het Eurostrand gegaan. De
folders werden uit:qelx"eid b.keken. Op bet Eurostrand was bet
aanzienlijk drukker. Er is' verscheidene malen ook hier om
een folder gevraagd. Opvallend was het. aant.al Engelsen.

Er waren ongeveer 20 folders weggeqooid_ Buit.enlanders
reageerden positief.

Algemene konklusie: Oe tekst is door verschillende mensen
zrij zwak bevonden.
Verwachtingen:weinig reakties op de folder. De aktie zelf
kan vrij geslaagd genoemd worden. Voorstel overgebleven
folders naar Frankrijk sturen, waar ze ook een aktie willen
houden. Dit dan met het oog op de houding van Nederlanders
in het buItenland.

T.d.L. M.v.R•
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KERNWAPENOPSLAG IN NOOao""'SR,ABAN'l',

Uit antwoorden.van minister Vredel±nq op vragen van het pSP
tweede+kamerlld van der Spek,lelen Wé dat de staatsveili~

heid ermee gediend ls dat ~ernWäpert-opslaqplaatsenniet be
kend worden gemaakt.
Volgens ons is de staatsveil1gh~id er jUist méegediend dat
we dat wel weten. In de vr4qen van Van Der Spek worden maar
liefst 3 plaatsen in N- Brabant genoemd: vliègveld Volkel,
vliegveld Gillè-Rijen en (legerplaats' Oirschot.
wellicht zullen we het nooit met zeke~heid weten,maar de
waarschijnlijkheid is erg groot dat op genoemde plaatsen
inderdaad kernwapens liggen opgeslagen.

Verslag van de themadag over kernenergie te Den Bosch

Op zaterdag 27 maart 1976j.l. hebben de aktiegroep Stop Kal
kar Den Bosch en de P.P.R. eén themadag over kernenrgie ge
organiseerd.
Bij eerdere evenementen bleef dé belangstelling nogalonder
de maat, zodat we er dezé keer een aantrekkelijk programma
van gemaakt hebben.
we zochten twee bekndeNederlanders voor een discussie en het
beantwoorden van vragen. Als. tegenstander was Roei van Dyun
bereid te komen, maar een voorstander van kernenergie was
niet te vinden, ook niet bij de PNEM,KEMA of een politieke
partij.

Na Roels aankomst op hèt station fietsten we met affiches
en een spandoek,verqezeld door een lid van de ENWB,naar 4e
Knillispoort , wa'ar het ver~ere programma werd verzorgd.
In het voetgangersgebied van Den Bosch was een stand opge
bouwd met informatiemateriaal.
Van daar uit werden stencils uitgedeeld aan voorbijgangers
en klonk de titelsong van de film "BLOED" naar het boek van
Roei van Dyun. Na een korte inl~id1n9' door .. Roei Draaiden we
deze film voor vrij weinig publiek. Daarna toelichting en
discussie.
Later volgde nog de diaserie "Energie, de motor van ons leven"
waarna de film herhaald werd, en tot ons genoegen nu met meer
publiek.
Helaas hebben we met de publiciteit wat moeilijkheden gehad,
waardoor de totale belangstelling wat teg~nviel, zeker ge
zien de totale kosten van ongeveer fl,SOO,-
Voor een steuntje in de rug giro 3188349 t.n.v. F.W.M.Collard

H.Moerkerklaanl
Rosmalen

KERNORDER voor Byron Jaekson te Stten-Leur
Zoals in de knipselkrant op de laatste pagina van de krant
is te zien heeft Byron-Jackson een order gekregen voor de
fabrikage van pompen voor de kerncentrale te Tihange bij
Luik in België ter waarde van 3,S'm11joen dollar.
Iedereen die meer informatie heeft over deze kernorder
wordt verzocht deze op te sturen.aan ;red.Pek-krant,
nieuwlandstraat 39, Tilburg.

T.d.L.



Verslag avondje weigeraar!

Na inleidend (welkoms)lwoordje en uiteenzetting van aanlei
ding tot een dergelijke bijeenkomst, volgde een historische
schets van de ontwikkelingen sedert de wet heffing snelle
kweekreactor:kalkarweigeraars, oprichten van anti "kalkar
groepen, akties etc.
Dit verhaal werd toegespitst op werkgroep kalkar Tilburg.
Wat doet deze groep, wat zou er nog méer moeten gebeuren?
Aanduiden van toekomstige aktiviteiten: o.a. toerlstenfol
der, energiedag (met nadruk op be~paring/bezuiniging in
huishoudens).

Er worden dlrekte vragen gesteld aan de "achterban"
- Hoe reageren de oorspronkelijke kalkarweigeraars?
-IMaarom hebben ze geweigerd/wcige~~n ze nog steeds
- Wat vinden zij dat er verdèr.moet gebeuren?

Reakties
Is het wel nodig om te ageren tegn bijv. levering r.eaktor
vaten aan Zd.Afrika.
Daarmee stel jeje uitgesproken politiek op (links 1, waar
door je de weg afsnijd naar een groot deel van de bevolking
(C.D.A./V.V.DJ 1
Je moet terug naar de mensen, de gezinnen. Wijs op bespa
ringen en bezuinigingen in elektriciteitsgebruik.
Nadruk op selektleve aànkoop van huishoudelijke apparaten
(de zgn. "prullaria").

Werkgroep Kalkar:
we richten ons op 3 fronten ! de overheid (energiebeleid en
polltièk)

industrie (energieverslindende
produktie van energieverlindende produkten).

partikulieren(besparing, se
lektiever gebruik van. ova, aut018 1

Reakties
Je moet de mensen overtuigen waarom ze zuiniger aan moeten
doen. Voorlichting o.a. via w1jk-buurtraden (en krantjes 1
Voorlichting via scholen. I ~kt mogelijk door in de gezinnen.

Werkgroep Kalkar
Het is moeilijk op te boksen tegen de "onafhankelijke"
voorlichting van energiebedrijven en overheid.
Je moet eenmaal gevestigde _eningen doorbreken (zoals: je
kunt niet meer gelukkog leven zon der allerlei prullaria,
welke dagelijks via de STER enz. worden aangepraat).

Reaktie.
Toch ligt daar reeds een groot werkterein: de be~olking.

De bevolking persoonlijk benaderen. Het zal echter niet de
gemakkelijkste manier zijn.
NrS, Caaper Schuuring kon wegens drukke werkzaambden niet
aanwezig zijn om een verhaal te houden over de laatste
ontwikkelingen Op kernenergie qebiëg.
Er waren 16 aanwezigen: 7 leden werkgroep Kalkar

5 echte. weigeraars
4 belangstellenden

W.K.
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Strook afknippen en opsturen naat PEK,N1euwlartdstr 39 Tilburg

ONDERGftEKENDE ~NAAM~=:- _
~ES
il5önNpi:lLM:-:P':''=T'S- - -

Wenst zich aan te sluiten bij het Provinc1aal Enerqiekomitee
Wenst zich te abbonneren op de Energiekrant

Betaalt (giro nummer 3600254)
Als individu '5,-
Als plaatselijke groep flO,-
Als bovenplaatselijke groep E25,-

HANDTEKENING

DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS.
Het gironummer van het PEK

Penn.Prov.Energie Kom1tee Noord-Brabant
Tempelhof 2,Tilburg
Nwnmer:3600254

Ook de mensen die reeds een strookje hebben opgestuurd,doch
niet betaald hebben moeten het bedrag op bovenstaande giro
storten.
Wie niet betaald krijgt geen PEK-krant meer.

!PORT -BE'Ï'AÀLD ;
1TILBURG f

MENEER/MEVROUW

Juli 1976,nr 111
afz:Nieuwlandstr 39
Tilburg


