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liet ia de bedoali~ da~ we DUt ""f'aaaf ha~ Q-ata.tion ~I, aet SO.Yeel aoplijk 8euU 
iza het beschikbaar. •erYoer, riohtiac kenoeatrale caaA• .A.l.• Die& ia4ara.a' ia 1 k•er 
•e• kaa, wo:rd~ 4e eerate groep atc-se~ ep ••• knupuat,. oqe~eer eea ki~tu. Yaa 
het te k:rakeza terrêin TOOr he~ teJateûeap, !errljl. tie &reep 1-.saaa riohtiq ier
reia leept, wer4~ M' de aaJUresige nr.voe~alliddelea cle rea'- OHell.aal4. 
lla iedereea bij elkaAr ia, caan we pa• het ~erraia op. Zoal& h~t er ui' siet sal 
dat pea probleea ople~ereD. Jlooht dat tooh wel pHbleaan oplaTeren, daa prohere& 
we in kleiaere groépea Tia de oaligceade tarreinea te k•••• ·~· ·• ••••• willea. 
ltet i a •••r sekar uiet de 'bedoalia& dat •• el: aea n .ldalag TOer OTer hebbea o• daar 
oJ.ta ieatje aeer te .kwmea settea. Lukt het Die~, claa trekkea •• oaa taru« aa richtea 
eea kaap ia, Terte• T&a de ceatrale at. •a&J' nopaala, het ia heel waara4Jhijall.jk 
(bijaa seker selta}.,. ~·t het inriohtea TA*. bet teat.eüa•P soacla,r probleaa-. kaa. 

Ala •• op het terreia sija ea je hebt Je eigaa teatje. opgeze\, kJjk daa waar je kua\ 
h~l:pea. Er aee'\ea bijT. Teel srote(re) teatea opgesat wordeD, er aoe~oa pl~•'• p• 
~ra•~• wordea, etc e~c. Ook zija er aeaaea no4i~ •oor het opsettea TaD ••• arreataa• 
r.eft•e8 croep. Jè ~oatt aiet perae jaridiea geacboolcl '\e zija, Teel balaaèrijker ia 
de ril •• ja etTeatueol eok aa het 1re ekead la te zettea To.or d.a &J>rea\aataa·••• 
Er sija ·~ a ... en aodig, die ~ille~ belpe& bij de kiaderkreaj ea. aea••• ••t buaJea 
't auto'•• die willen peadelen aaar •s· atatioa Goea . 
Op het kaap ia ook een EJD30•poat (~lU.). •euen aet eea EIDSO-d.iploJU. kuaea siob 
bij de ERBA ael4en oa ook hier ~e• helpeate baad toe te a~ekea. Bij TOldoea4o tijd 
en belaq•tellia« 1til de EHB.l oolt een ml'SO·curcuaje gaTe aaa •e•e•• die op het 
k.aap si t\ea. 

B•t ie bandi~ oa, ale bet teateakaap ••• feit ia, per re«to te~ bekijkea wat ar TerdCT 
(fed&aJt kaa worden, wie er ll&ar bet LO gaail, etc .. De regio•Tergaderiqen aijn door 
oaa Di at ia bet eoheaa op«eaomea, toah ia het heel haadig oa aet elkaar te o·nrl~gpn. 

TamaTO»d oa Degen uur ia he'\ eerate Landelijk OT~rleg. Die aal Tooral g&&D oTer de 
r rso i eae la't'Ulliq Tan het l;)loltka<lo-aclu.'l~t k.ijkea ot elke repo oTer gelleeg aeDaeD 
ióeAJohikt oa allo tio• poertea te blokke~ea, etc. •• oa eea oYersicht "e .krijcen, 
àl)e hot d• eerate uroa .;egaaw ia , ove2' htt~ aalopen Tan cle atapr altea ten aansiea Y&D. 
~e bloktatle {waarenr hieroaelar aeer) , e to. l'og eTea de LOop een rijtj•'l 

Vrijd. 21.00 uur **~ Zat. 17.00 uur •~• Zat~ tl.oo *** Zon. 10.00 uur. 

W~ begiaaea, ~oala bekead, •orK•• ea 10 uur •et blokkeraa. Het \lokka4e•acheaa 
~ie- er •J.• YOlgt ui ta 10-16 uur a reKte C>oat. 

1.6•22 uur& regio Weat. 
22-o' uur& regio Jeord & Zuid 
o,-oa uur: reg:i o ()eat6 
06-14 uur: regio Weat. 

~et i~t belaaçijk dat de blokk.ade-ploepa op t i jd e.fS"eloat word.ea, sorc clua dat je 
rul aachoota op tijd wegpat T&aui t b e t kap. 

Ales jo aaar do oeatrale loopt sul j e de Europaweg oTe r aoetea atekea. Dit ia eea 
n •ij çoie wee, die u.ar he~ iaduatrie- t e rrei». loopt. Op bepaalde aoaeatea ia )let 
dw." ers druk ea sa si ja c••••4 011 cl&$.l' ers hard te r i jclea. K-ijk clua ~oed uit &la j ·e 
oTerateet~. 

R~t iarichtea T&a het teateakaap aeet •• aebeurea dat er eea 4ui4elij~e aoheiti~ 
ontaU.a'\ tusaea het gedeel t e waar de grot. teat ea a'\aaa ea , seg Ja&&r e•ea, hot 
al r..a.pgecleel te, o•clat er dan ~o weiaig aogelijk oTerlaat oatataa.t Yoo:r de aeaaea clle 
.( g•aa) alapea. Dit betekead ook dat ~r 114et &1 ~e Teel: herrie geaaakt 110•t wortea 
op hot alaapgelleelta~ Aaa de incaa« TaB het terreia sal ••• plat,e•groa4 o~ceh&agea 
wo~4•• T&a de iad•liag ~ het terrei~o iet lijkt oae haa4is &la 4e re«to'a ook Of 
het kaap bij elkaar si ttea •· Dit ie •akkelijk bij het u.a:r de blokkaclea gaaa ea 
toei a la Yeraterk:ia,: Taa i& regieaale cosatacteD.• Toeral a& cle axie. . 
$r ts eea Treuwea•kaap ea eea -,rrouwea·poort. '"r,::::~:i=:~-:=:.,_;=::=-:-------==-=·-=::::::.: .. :::.1~1 
-:rtj4eaa bet hele week~acl aal er ~Utll axie•Jradio ui tsauea op 1~W .. ~~ ~~ ~ .. 
Con~uaptie•Terkoop gaat aet bouea. (fieq~ 25 ct ata.tie•gelà- . --*-- •ri.àk•a) J 
! D70XATEJKOLLECTIEPa Bet telefooaa~er ta he~ axie·ha•tboek OJt lrl.~t~ I B~~ ~~etJ 
:11U1mer YOrll~ ep .grote tlr.-,ptnl bekead ceaaaltt ia te IBPO-TElfT. ." •t•ilot• ,J ..... •5 
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