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EIGEN YOLK

EERST

* GEEN NIEUWE OPVANGCENTRA VOOR
ASIELZOERERS IN ARNHEM

* GEEN TIPPELZONES VOOR HEROINE
PROSTITUTES IN ARNHEM

* RENOVATIE EN HERQPENING VAN HET
ZWEMBAD KLARENBEEK

* DE BOUW VAN AKZODROME MOET DOOR
GAAN IN ARNHEM

DAT WIL DE CENTRUMPARTIJ.

Centrumpartij '86
"Eigen volk eerst"
Poetbus 9656
1006 GD Amsterdam

"Eiaen volk eerst'

Telefonisch bereikbaar:
020 - 61-05292
070 - 3652470
Ob234 - 1244

020 - 61.05292



CENTRUMPARHJ '86
"EIGEN VOLK EERST"
NEDERLANDERS ? ARNHBMMBRS NORDT WAKKER !

* Ons leefmilieu is binnenkort totaal verziekt. Deze regering is
niet bereid en niet in staat om de juiste rigoureuse maatregelen
te nemen om dit te voorkomen.

* Een invasie van vreemdelingen, cogenaamde asielzoekers, over-
stroomt ons land om te parasitaren op onze sociale we1stand.

* Door de waanzinnige tolerantie van de Haagse kliek tegenover
alias wat bier niet thuis hoort, is Hederland het meest criminele
land in Europa geworden. Onze gevangenissen worden hoofdzakelijk
bevolkt door criminele vreemdelingen.

* Onze gemeente Arnhem verloedert, daardoor zijn de typische Arn-
hemse volksbuurten, zoals Klarendal, Broek en Arnhem Zuid veran-
derd in orientaalse wijken, die meer weg hebben van de kasbah's
in Marokko, TunesiS en Kauretanie. Het Mederlandse volksdeel uit
die wijken zoekt ait puur zelfbehoud een veilig heenkomen.

* Vrijwel dagelijks moeten we leaen over roofovervallen, beroving-
en, verkrachtingen en moord. Mederland is misdaadland ar. 1 in
Europa. Er moeten meer good opgeleide en gemotiveerde politiemen-
sen komen. De opgelegde straffen in Mederland zijn veel te mild.
Wij pleiten voor herinvoering van de doodstraf en het inrichten
van werkkampen waar strenge tuoht moat worden gehandhaafd.

l>c*t zal de jeugd weerhouden om zijn toevlucbt te zoeken in crimi-
neel gedrag. De jeugd moet een positieve toekomstverwachting
worden geboden door het beschikbaar maken van goede opleidingen
en passend vast werk.

* Door het discriminerende voorkeursbeleid van de overheid ten
gunste van de etnisehe minderheden krijgen Nederlanders steeds
moeilijker een baan

Wij de Centrumpartij '86, eisen dat elke gulden Hederlands belasting-
geld wordt besteed in het belang en niet ten kosten van de Hederlandse
burger.

EIGEN GELD VOOR EIGEN VOLK!

Doe mea en zet u in voor:

* de belangen van ons eigen Mederlandse volk,
* het behoud van onze Nederlandse identiteit in een Hederlandse
srmenleving, ook in ons dierbaar ARNHEM.

Wij zeggen wat de mensen denken en voelenl

Meldt u aan als lid en vul deze strook in,inzenden aan:
Postbus 9656, 1006 GO Amsterdam, t.n.v. CP'86, tel. 020-6105292

NAAM: POSTCODE:

ADRES: HOOHPLAATS:

NAAM: POSTCODE:
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2 254/92
datua : 23 novevber 1992
verbinding : 509

Aant Hat Hoofd van da
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

Evaluatie: — Datum baricht: 23-11-92 Bijlage(n):

Betreft:

PlakXen CP-86 stickers en verspraiding huis aan huis CP~86 folder.

Op 19-11-1992 ward in de wijk Malborgen te Arnham door aan aantal onbakand
.gableven jongeren huis-aan-huis varspraid bijgaande foldar van de CP,86.

Bovandien warden hat in hat week-end van 21-22 noveaber 1992 in da
geneente Arnhaot aangehouden tersake artikel .9 AFS(plakken op niet daarvoor
beatende plaataen):

1.

2.



INFORMATIE

Op vrijdagavond 8 januari vond
een CP'86-bijeenkomst plaats. Aanleiding vormde het voornemen van
de kring Nijmegen om zich te orienteren op de CD.

Aanwezig waren van de kring Arnhem:
Van de kring Nijmegen 8 personen onder

wie en de drie broers
en van het partijbestuur en

De volgende kwesties kwamen aan de orde:

De contacten met de CD waren slechts ter orientatie en niet om
lid te worden. De kring Nijmegen meende tevens dat het
folderen voor de CD mogelijk minder gevaarlijk was (partij
meer geaccepteerd). Deze plannen zijn nu van de baan.

Wat met bovenstaande te maken neeft, is het probleem waarmee
de kring Nijmegen worstelt namelijk bedreigingen van Turkse
zijde en buurtbewoners '" '

als gevolg
van stickeracties, gedragingenketc. Dit heeft ertoe geleid dat
enkele personen, de broers in ieder geval, traan-
gasbusjes en gaspistolen hebben' aangeschaft in Duitsland om
zichzelf te beschermen.

De partijbestuur-vertegenwoordigers toonde begrip en sprak met
kring Nijmegen af dat voorlopig alleen in steden rond Nijmegen
gefolderd wordt.

De "familie" heeft het plan opgevat om politieke
boodschappen via ê n piratenzender in Nijmegen de lucht in te
sturen. Of de kring Nijmegen zelf zoiets gaat opzetten of dat
in samenwerking doet met radio-amateurs wist bron niet exact.
Het is in ieder geval wel zo dat de (hulp) zender en de
omroepinstallatie op aparte locaties zullen worden opgesteld,
ter voorkoming van het volledig in beslag nemen van de
apparatuur (door de RCD).

ging in principe akkoord, mits met genoemde uitzendingen
geen andere programma's worden gestoord of uit de lucht
gedrukt, omdat zo'n situatie de partij in diskrediet kan
brengen.

- 2 -



: 20/1993
datra : 19 jannarl 1993
verbinding • 509

AGENDA NR.:

02930125/209

CO.:
T

Bet Hoofd van
Binnenlandee Veiligheidsdienst,

' fi—Gar

Evaluatie: n.v.t. Datum berichts 190193 Bijlage(n): folder centrun
partij.

Betreft: folderan CP.

Op of oastraelCB 19 januari 1993 hed>ben onbekend geblaven personen van de
Centrum Partij folders verspreid in d« wijK Presifchaaf te Arnhea. Veel

on«re storen zich aan deze lectuur.

zie bijlage.



EIGEN YOLK

EERST

* GEEN NIEUWE OPVANGCENTRA VOOR
ASIELZOEKERS IN ARNHEM

GEEN TIPPELZONES VOOR HEROINE
PROSTITUTES IN ARNHEM

* RENOVATIE EN HEROPENING VAN HET
ZWEMBAD KLARENBEEK

* * DE BOUW VAN AKZODROME MOET DOOR-
GAAN IN ARNHEM

DAT WIL DE CENTRUMPARTU.

Centrumpartij '86
"Eigen volk, eerst"
Postbus 9656
1006 GD Amsterdam

"Eigen volk eerst"

Telefonisch bereikbaar:
020 - 6105292
070 - 3652470
05234 - 1244

020 ~ 6105292



CENTRUMPARTIJ '86
"EIGENt7yOLK,EERST" ^

$&••• '-;:;;' :-v£ ̂ '.'?':v "-i;i • ''.:. ~: '• '•'•:•'
HEDERLANDERS ? ARNHEMMERS HORDT HAKKER 1 , .'. /! . . , . " • ' •

>n *.y.,..-..-..,-,-' -•-<•.• -•••. ; ' •' .
* One leafmilieu is binnenkort,totaal verziekt. Dec* regering is

niet bereid en niet in staat on de juiste rigoureuze maatregelen
te aeuen om dit to voorkomen. .• i .

/»'. ' i» •!•.. ". ' V
•• fc '. . " ' :

* Een invasie van vr««mdeling«n, cogaaaaade asiel>oaker»/ ov«r-
stroomt ons land om te paraslterezi op one* sociale w»lstand.

* Door de waanzinnig« tolcrantie van de Haagse kliek 'tegcnover
alles wat hier niet thuis hoort, is Nederland hot meest criminele
land in Europe gcwordan. Onc« gevangeniasen worden hoofdcakelijk
bevolkt door criminele vreemdelingea.

* Onze gemeente Arnhem vtrloedert, daardoor zijn de typische Am-
hens* volksbuurten, zoals Klarcndal, Broek en Arnhem Zuid v«ran~
derd in oriintaalse wijken, die meer w«g bebben van de kasbah'sfj)
in Marokko, Tunesie en Mauretanie. Het Nederlandse volksdeel uit
die wijken zoekt uit puur zelfbehoud een veilig heenkonen.

, • . » . ......
* Vrijwel dagelijks moeten we lecen over roofovervallen, beroving-

en, verkrachtingen en tnoord. Nederland is misdaadland nr. 1 in
Europe, Er noeten meer goed opgeleide en gemotiveerde politiemen-
sen konen. De opgelegde straffen in Nederland zijn veel te mild.
Wij pleiten voor herinvoering-van de doodstraf en het inrichten
van werkkampen waar atrenge tucht moet worden gehandhaafd.

Dat zal de jeugd weerhouden om zijn toevlucht te zoeken in crini-
neel gedrag. De jeugd moet een positieve toekomstverwaehting
worden geboden door het beschikbaar maken van goede:opleidingen
en pasaend vast werk. ' * '

* Door het discriminerende voorkeurebeleid van de overheid ten
gunste van de etnische minderheden krijgen Naderlanders steeds
moeilijker een baan

wij de Centrumpartij '86, eiaen dat elke gulden Nederlands belasting-
geld wordt bestead in het belang en niet ten kosten van de Nederlandse
burger. • ' ''

EIGEN GELD VOOR EIGEN VOLK!
Doe mee en zet u in voor:

t

" de belangen van ons eigen Mederlandse. volk,
* het behoud van'onze Nederlandse idantiteit in een Nederlandse

s«>iaenlevingf ook in ons dierbaar ARNHEM.

Wij zeggen wat de mensea denken en' voelenl

Meldt u aan als lid en vul deze strook in, inzenden aan> "~"
Postbus' 9656, 1006 OD Amsterdam, t.n.v. CP'86, tel. 020-6105292

HAAM: POSTCODE:
* MHW* . U^mffBT mVA'Pfi •
Postbus 9656, 1006 OD Amsterdam, t.nVv.cp'Ufc, tei.



MgLDIHGSFORMOLIBR (svp in twee-voud Ops

RID s Gelderland Zuid
Datum : 27 januari 1993
Rapporteur i
Xenmerk x 270193100514

Nfi.:

02930202/258

CO.:

Aan
Onderwerp
Svaluatie

: BVD
t CP86/vreemdelingenhaat

Op 24 januari 1993 werd in de brievenbus van de woning van d*
burgeneester van ROBsum een pamflet gedeponeerd. Dit pamflet
bevatte o.a. copieen van stickers van de CP86f Peyenoord-fans
tegen anti-raciema alsmede leueen, zoalei Buitenlanders cruit,
Bigen volk eerst (ook in Rossuin).
Genoend pamflet wordt aIs bijlage bijgevoegd.

De chef RID Gelderland-Zuid.(a.i.)



P. 65

/«;/,„

D« grote anti-racieme-actie rond de vedstrijd Peyanoord-Ajax van
15 november werd overschaduwd door een teganactie van nationa-
lietischc supporters die hun eigen stickers verspreidden. Zoals
wij al berichtten in Centruraniauwe nuimner 3 krijgan de acties
van de Centrumpartijaanhangers en andere nationalisten overal in

Landae voetbalatadicde Nederlandae Lone warme reactiea.

15 november

FEYENOORD
AJAX



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. Nuraner : 184
Datum : 26-3-1993
Evaluatie: B-a/b-1/2
Bi jlagen :

Afkonstig van:

denanstratie/actia van
rechts-extrendsten ti jdens een anti-racdgpB Igtoging op 20 februari 1993 in Den
Haag. Brief in fotoocpie bijgevoegi.

zaterdag 20 feiaruari 1993, cnstreeks 11.3b uur,

NS-staticn Delft.

De op dat moment aanuezige groep, inniddels aangegroeid tot zo'n 60 personen,
kri jgt de opdracht in kleine groepjes naar Den Haag af te reizen en te
verzamelen op of rond het Binnenhof, bij Me Donalds en het cafe De Bierkelder.



Vervolgblad nr: 1 bij operatierapport nr:
infonnatierapport nr:

In Den Haag gekomen, verzanelen diverse groepjes zich op de afgesproken
plaatsen, in afwachting van verdere instructies. De polltie van Den Haag is
echter eveneens vrij snel ter plaatse en houdt de groepjes in de gaten.

Hat wordt duidelijk dat de politic
handelend zal gaan optreden'en

dat de politic vri jwel alle zich daar verzanelde
"rechts-extremisten", waaronder , aahhoudt, waarbij veel
wapentuig, waaronder roessen en honkbaUonitfials inbeslag warden genonen.



CEMEENTKPOLITIE AMSTERDAM

IHLICKTIllGEllDIBinBT

HU*m«rT -006t^"
AGENDA NR.:

Datunl :
26049)02930513/216

B;

AGO

Datum

CO

b. d.

Hoofd van d«
Binnenlandse Veiligheidsdienst
Direktie D2,
t.a.v.

1s-Gravenhaoe

Evaluatie: Datum bericht: 260493 Bijlage(n):

B«treft: CP'86.

Op IS april is or in de omgeving van d« Nieuvnarkt gefol-
dcrd door en

Hat bctreft hier een folder waarin opgaroapen ward zich
als lid bij de CP'86 a«n te nelden.

-X-

Rubiriooringt 1)

1) Tancij andere rubrleering v*r«i«t.



OPERATIERAPPORT
ex.:

Aan

BVO

BVB

Dat. Par. Aan

BV

BVO

Dat.

//

Vr

Par.

A

®

Operatie/Dossier t
BVD-nummer r'bi-o'P/ otto/ «»>•*, -17^
Agenda -nummer : 2 8 . 9 3
Datum :23 juni 1993
Aantal Inf . rapp . : —
Rapporteur :

Opro.BVB:



Landelijke vergadering CP86 in Den Haag.

Voor de landelijke vergadering van 19 juni 1993 in Den Haag,
hadden alle leden een persoonlijke uitnodiging
gekregen.

Bij het begin van de vergadering waren
in totaal 70 personen aanwezig.

Zaal was versierd met CP-vlaggen en door en
werden foto"s van de aanwezigen gemaakt.

Door werd de eerste toespraak gehouden. De
komende verkiezingen zou het erop of eronder zijn. De CP werd
door iedereen geboycot, maar toch zat de parti j duidelijk in de
lift. De laatste opiniepeilingen waren gunstig. Het werd tijd dat
de CP ook zijn gezicht eens liet zien op de t.v. Hij riep op om
de contributie op tijd te betalen, daar het geld dringend
noodzakelijk was. Op dit moment staken , en hijzelf
veel prive-geld in de partij.
Hij vroeg om applaus, omdat vanuit Zeeland f500,- in de kas was
gestort.
Zo vlak voor de verkiezingen had men de steun van iedereen nodig.
Hij riep de aanwezigen op, om zich voor de verkiezingen
beschikbaar te stellen. Bij onvoldoende ervaring kon men altijd
terugvallen op het bestuur.
70% van de Nederlanders is het niet eens met de grote toeloop van
buitenlanders naar Nederland. Er leeft onder de Nederlanders veel
meer nationalists dan de politick wil doen geloven.

riep op om zich de komende tijd volledig in te zetten voor
de parti j. Hij was er van overtuigd dat de CP de CD zou
overschaduwen.
Door werd nogal afgegeven op de CD en op Janmaat. De CP
was van mening, in tegenstelling met uitspraken van Janmaat, dat
buitenlanders met een Nederlands paspoort, buitenlanders bleven.
Het grote gevaar zat hem in de toename van het aantal moslims in
Nederland.
Door werd aangegeven dat de CP tegen elke vorm van geweld
was, zoals brandstichting en het molesteren van buitenlanders.
Hiermee zou de goede zaak niet mee zijn gediend. Wei was hij bang



dat de Duitse toestanden naar Nederland zouden kunnen overwaaien,
als men bleef doorgaan met het boycotten van de rechtse partijen.

Tijdens de pauze ward iedereen in de gelegenheid gesteld ora T--
shirts, folders, stickers en lectuur van de partij te kopen.

Tijdens de toespraak van , noemde hij Janmaat een
landverrader, omdat hij probeert door zich gematigd op te
stellen, een grotere aanhang te krijgen. Door zijn verleden is
hij echter juist op deze punten gemakkelijk aan te vallen.

Tijdens de toespraak van begonnen een 100-tal
demonstranten Nazi's Raus te roepen en stenen tegen de raraen te
gooien, ging echter onverstoorbaar verder.

Na de toespraken warden diverse vragen gesteld, die vooral
betrekking hadden op de mogelijke samenwerking tussen CP en CD.
Volgens ~ kon er van samenwerking absoluut geen
sprake zijn, omdat de CD alleen maar dacht aan eigen gewin en
niet voor de nationale zaak stond.

Doordat de vergaderruimte van de CP werd belegerd door een 100-
tal demonstranten, werd door de politie verhinderd dat CP-
aanhangers de vergaderruimte konden verlaten. Na ongeveer drie
kwartier mocht men via de achterkant in kleine groepjes
vertrekken. Dit leverde verder geen problemen op.
Einde.-.



OPERATIERAPPORT

Aan

BVO

BVB

Dat. Par. Aan Toatr

ex.

Operatie/Dossier:
BVD-nummer :
Agenda-nummer : 3 6.9 3
Dat vim :24 juni 1993
Aantal Inf.rapp.:
Rapporteur :

Opm.BVB:



Betreft landelijke vergadering CP'&G op 19 juni 1993 in Den Haag.

Vergadering werd gehouden in een zaaltje boven het CS in Den
Haag. Aanvang 14.00 uur.
Aanwezig ongê eer 75 personen w.o.:

Door werd de vergadering geopend. Door hem werd de
dagindeling bekend gemaakt en een oproep tot samenwerking gedaan.

Door werd ingegaan op de problemen rond het huren
van een zaal en de kosten die daaraan verbonden waren.
In verband met de verkiezingen in 1994 werd door hem een oproep
gedaan om zich kandidaat te stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen.
De CP heeft nog steeds moeili jkheden om in de noordelijke
provincies de benodigde handtekeningen bij elkaar te krijgen.
Hij riep op om meer aktiviteiten voor de CP ontplooien en aan
contributie meer te betalen dan alleen het minimum bedrag.
Op dit moment betalen de drie CP gemeenteraads leden meer dan 80%
van de kosten van de partij.

maakte bekend dat door taring* 'Zeeland (aanwezig
met 8 man op de vergadering) f2500,- in de kas was gestort.
Rechts staat er op dit moment goed voor. Links werkt mee aan de



ondergang van Nederland. Per vreemdeling wordt £250.000 betaald
voor opvang. In totaal wordt hier 50 miljard aan besteed (1).
Door de partij wordt geweld niet goedgekeurd. Een langdurig
falend vreemdelingenbeleid is echter wel de oorzaak van geweld.

Na de pauze werd door een peptalk gehouden. Ook door hem
werd geweld afgekeurd.

Door werd aangehaald de hevige tegenstand van links die
rechts ondervindt. Verder ging hij in op het verbod van
demonstraties en bijeenkomsten van rechts. Het Nederlandse volk
is diep gezonken.
Tegen het eind van zijn toespraak werd duidelijk dat een 100-tal
demons tranten, die zich in de stationshal en daar buiten
bevonden, probeerden de CP-vergadering te verstoren.

trok zich hier echter niets van aan en ging door met
zijn toespraak.
Door de CD was voorgesteld om te komen tot een fusie, maar van de
mogelijke 10 kamerzetels, zou de CP er maar e£n mogen bezetten.
Dit was voor de CP onaanvaardbaar. Volgens Janmaat is iedereen
met een Nederlands paspoort ook gelijk Nederlander, maar de CP is
duidelijk een andere mening toegedaan.

Na afloop van de toespraken werden door enkele aanwezigen nog
vragen gesteld die voornamelijk gingen over de mogelijkheid tot
samenwerking tussen de CP en CD.

Tegen het einde van de vergadering ving agent nog een vaag en
onduidelijk bericht op over een aktie, waarvoor je je op kon
geven bij . Men zou bij deze aktie auto's nodig hebben. Door
al het rumoer buiten de zaal was de belangstelling van de
aanwezigen vooral daar opgericht, zodat dit bericht
onvolledig en niet goed is doorgekomen.

Na afloop van de vergadering mocht op last van de politie niemand
de vergaderruimte verlaten. Enige tijd later kon men de zaal
onder politiebeleiding verlaten.



Aan

BVO-

BVB

BV

BVO
acbn.

Dat.

%

Par.

sr

Aan Dat. Par.

, L

Gperatie/Dossii

Datum
Aantal Lnf.rapp
Aantal Corr.bl
Re
Ckitm. datum
Ontm. plaats
Volgende ontm.

6Q35/C402-
407
2-7-1993

J

Betreft: CP'86

HJFORMRTIE:

Na ultnodiging door het hooficDbestuur van CP'86 op zaterdag 26
juni 1993 lokatie in Charlois, Boergoense-
vliet te Rotterdam.
Aanuezig zijn 40 a 50 personal, onder wie:

een groot aantal (nieuwe)
en

waaronder voetbalsi**• rter

Die middag staat in het teken van de uitbouw van de kring Groot Rotterdam.
De vergadering wordt dit keer niet geopend door , zoals
gebruikelijk, naar door , die de van belang zijnde punten van die middag
op een rij zet.



Vervolgblad nr: 1 bij operatierapport nr: 6935/6462
infcnurtierapport nr:

Ala belangrijlcBte zaken konen naar voren;
-sen actiaf folderbeleid, een en ander in hat licht van da konende
gemeenteraads- en deelraadsverkiezingen in Naderland/Rotterdam.
-bekendnaking van personen die de CP-Mkar" in Rotterdam zullen moeten gaan
trekken.
-het vergrotan van het saanhorighaidsqevoel onder de CP-ers.
-het benaderen van synpathisanten die in het verleden een inf opakket van de
CP toegestuurd hebben gekregen. (Actieve ledenuerving).

Na deze inleidende wooxden neemt het wooed, die op geu.iemite punten
ingaat en een gloedvol betoog houdt.
Zoals gebruikelijk loopt zi jn betoog weer over van "Txdtenlanders-onvriende-
lijkneid".
Naast de bekenfe cliches dat Naderlani VOL is en dat de allochtonen noeten
verdwijnen gaat in op Beer wezenlijke zaken, zoals de organisatie
van een GP-Groot Rotterdam, waarmede bedoeld wordt Rijiwand.
Door warden de heren en

verontschuldigd, cndat zij op vakantie
zijn.
Buddelijk wordt dat de afwezigheid van wordt betreurd, cndat
HVt hoofdbestuur van de CP, als voorzitter wil vervangen door
: uit Barendrecht.
Betrokkene li jkt fanatiek en laat duideli jk blijken achter de beleidsli jnen
van de CP te staan.
Hij heeft duidelijk een "bloed"-hekel aan buitenlanders, betgeen niet onder
stoelen of banken wordt gestoken en zegt er ftllep aan te will en. doen cm samen
1|net \, •Gkoot-Rotterdam" ook echt groot te nafcen.
Als' ex-taxichauffeur denkt hij ook uit deze scene een groot aantal •ensen te
kunnen recrutoron*

en kijken zoor vni tjm'ir ij 1 wanneer deze wooxden woxden uitge—
sproken

Duidelijk wordt dat de voorzitter zal warden van de
CP-Rotterdam en dat secrecans. worac.

doet in zi jri relaas een en ander dunnet jes over en geeft te kennen
dat hij een plaats in de geneenteraad eonbieert en dat hij na de konende
verkiezingen in ieder geval de plaats van zal ixmenen.
De verwachtingen van de nieuue Rotterdanse bestuursleden zijn hoog gespannen,
gezien het feit dat uitgegaan wordt van neer dan een zetel.

Als probleem wordt gekenschetst dat de kiezers duideli jkk genaakt dient te
warden dat de CP een heel andere partij is dan de CD.
Er dient een duidelijk onderscheid genaakt te warden tussen beide partijen.

zal de komande naanden zijn aandacht op "de burgerij" richten cm een
en ander neer inhoud te geven.
HLervoor zijn nieuwe folders ontworpen en heeft nan een partijprogranna
opgesteld.



Vervolgblad nr: 2 bij operatierapport nr: 6935/6462
infomatierapport nr:

Na de zomer zal in grate getale gefolderd warden in geheel Nederland, doch
met nane in de grate steden.
Gespraken wordt over "huis aan huis" verspreiding in Rotterdam, vooral in de
probleemwijken.
Mteuw sticikBznateriaal van de CP is in mine mate voorhanden, hetgeen
uiteraard eveneens bedoeld is cm aandacht voor de partij te treMoan.
Cok hierin wordt weer eens duideli jk dat de CP een zeer cnvriendeli jk
buitenlanders-beleid voert.

Er warden gegadigen gevraagd voor de Colderactiviteiten.
Ben enkeling reageert spontaan, doch bet overgrote deel blijkt tocfa noeite te
hebben cm direct bet "JA-woord" te geven.
De nieuuelingen ki jken kernel! jk eerst de kat uit de boom alvorens toe te
happen, doch er is bij hen genoeg sympathie voor de partij aanuezig en zich
in de nabije toekcnst fanatiek hiervoor te willen inzetten.
Cpnerkelijk is dat een aantal aanwezigen zich die middag als CP-lid laat
inschrijven.
Tot slot van de vergadering wordt door madegedeeld dat nan de
intentie heeft dat iedere week een cntmoeting plaats vindt van CP-ers.
Twee kroegen konen hiervoor in aanmerking, te weten de (lerse) pub, The
Spring, gevestigd aan de Mauritsweg en een kroeg aan de Overschieseweg
te Rotterdam. (Catt Halfweg).



HELPINGS FQRMOIiIBR (evp in twee-voud opaturen)

RID i Gelderland Zuid
Datum $ 08 juli 1993
Rapporteur :
Kenmerk : 070793204913

AGENDA NR.:

Q2930713/2U9

Aan
Onderwerp
Evaluatie

i BVD /
» Centrumpartij

LU.:

Op 07 juli 1993 werd er op een woning aan de Tubastraat te
Nijmegen een vijftal Cp '86 stickers met de tekstt "Eigen Volk
Beret" aangetroffen. Deze waren geplakt op het woonkamerraam en
de voordeur. De bewoners van dit perceel blijken Marokkanen te
zijn, die voor 6 waken op vakantie zijn.



MELDINGSFOSMPLIKR (svp in twee-voud opstniren")1

RID : Gelderland Zuid
Datum i 00 juli 1993
Rapporteur :
Kenmerk : 090793092515/A

AGENDA NR.:

02930716/2*49

CO.:

Aan : BVD / Team
Onderwerp j Vernielingen woning Marokkaans gezin.
Evaluatie :

In de nacht van 08/09 juli 1993 hebben onbekenden ©en raam
ingegooid van een woning alwaar een Marokkaans gezin woonachtig
is. Op een ruitje boven de voordeur was een sticker aangebracht
van de cp '86. De nacht hiervoor hebben onbekenden diverse
stickers van de cp '86 op deze ramen aangebracht i

|n!!chting«> Dtonst
Po«Uw>



Aan Dat. Par. Aan Dat. Pear. Numer : 530
DBtUB : 24-9-1993
Bvaluatie;
Bljlagen :

Afkcnstig van:

Betreft: Informele bijeenkonst CP'86, kring Rotterdam.

Op dcnderdag 2 septenber 1993, cnstreeks 20.00 uur, wotdt in hat gebouw
"Gonoordia", Oostzeedijk 56 te Rotterdam, een CP'86 (kring Rotterdam)
vergadering (infonneel) gehouden.

Daze vergaderingen warden iedere veertien dagen in het snookercaf a Oonoordia op
donderdagavond gehouden. Daze "openbare" vc
warden bijgewocnd. Uiteraaid zullen
het gebouw te verlaten.

gaderingen kunnen door een leder
van de CP'86 warden verzocht

Aanuezig zijn 18 personen, te weten:

(voorzltter),
(secretaris)f

(penningneester),
(algeneen



Vervolgblad nr: 1 bij operatierapport nr:
infomatierapport nr: 530

Ti jdens de bijeenkcmst wordt gesproken over de konande folderacties in de
Rottexdanse wijfcen. Dit net bet oog op de kcnende verfcLezingen. De afdelings-
boofiden (vooxmalige blokhoo£den) warden opgetoepen bun leden te stinuleren cm
te folderen. Nog te produaeren pamObetten dienen in een huis aan huis actie
over de gehele stad te warden verspreid. Tevens dienen zij een actiever
wervingsbeleid te voeren (nieuwe laden), net name onder jongeren in de
pcoMeenuijken.

Vervolgens warden de aanuezigen gepolst over de activiteiten en positie van
bet huidige geneenteraadslid

De aanuezigen ad.jn nagenoeg allpaiuil van nening dat de positie van
criboudbaar is gewocden, nadat bekend is geworden dat betrokfcene net
Filippijnse is getrouud.

Voorts wordt bekeni dat bet afdelingsboofd is van de
aftteling RotterdamrZuid. Vervolgens volgt de installatie van net nieuwe

in Capelle aan den IJssel, te wetectf
Tevens warden 2 assistenten, onder wie geinstalleerd. De
naan van zijn andere assistent is thans nog niet bekend.

Nadat bekend is genaakt dat de volgende intbnele bi jeenfcomst zal
plaatsvinden op 16 September 1993, wordt de avond cnstxeeks 23.00 uur
beeindigd.



QHSKAXlBCAPPCRr

Aan

BWO-
adm.

BVB

BV

BVO
adm<

Dat. Par. Aan Dat. Par Operatie/Dossi<
BVD-nunmar

Datura
Aantal Inf.rapp
Aantal Corr.bl
Rapporteur
Qnfcn. rhtmn
Ontm. plaats
Volgende ontm.

6935 —
600
22-10-1993

Betreft: CP'86 en Hou Kcntakt.
Ev. :

INPQRMWIE:
Op dcnderdag 30 septendber 1993 vindt in het snookeroentrum "Ccnoordia",
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, een bijeenkorast plaats van de CP'86 (kring)
Rotterdam,

i JRanwezig zijn ca. 12 perscnen, cinder wie:



Vervolgnlad nr: 1 bij operatierappoirt nr: 6935
djifoxnatierapport nri

Naast dit feit wordt die avcnd duidelijk dat zich voor de CF'86
kandidaat zal stellen in de deelganeente Rotterdam Nooxd.

Ook wordt geregeld dat de aanuezigen op 6-10-1993 zullen folderen in bet Oude
Noorden voor CP'86.
Naast het bekende CP'86-pamflet zal hier en daar ook een sticker van de OWNS
"achtergelaten" warden.



OPERATIERAPPORT

Aan

BVO

BVB

Oat. Par. Aan Dat. Par.

ex.:

Operatic/Bossler:
BVD-nummer : t"i t» - l/l

Agenda-mamer .-41.93GA
Datum :26 oktober 93
Aanta 7 Inf. rapp. :1
Rapporteur

Opm. BVB:



Betreft Arnhem-treffen op zaterdag 16 oktober 1993.

In totaaJ
kwamen er tussen de 60 en 80 personen opdagen, NO. :

Hadat bljna ledereen gearrlveerd MS en na foul Her Ing door de politic,
stelde voor om per trein naar net Streetcafe In Arnhem te
vertrekken. , kende verder de elgenaar nlet, mar h1j vond net een
rulg caff, war je verder probleemloos kon verblljven.
Direct na aankomst nerd aangehouden na net brengen van de
Hltlergroet. Later op de avond nerd aangehouden na net goolen
van een blerfles naar een polltleauto evenals en , omdat zlj
zlch verdedlgden, nadat z1j warden aangevallen door tttee but ten landers.

Door van krlng Zealand nerd gesteld dat AMS-leden



verantwoordeJIjk waren voor de kJadaktles o.a. op het Joods kerkhof In
Zee land. De CP-kring ondervond veeJ Jast van deze aktles.

Door kring Zee land nerd opgeroepen om op 20 november 1993 naar Zee land te
komen i.v.m. een soortgejijke bijeenkomst als In Arnhem. PJaats en tijdstip
zuHen nog worden bekendgemaakt. Vanult Arnhem gaan 1n leder geval enlge
Jeden hler naar toe.

Ttjdens het Arnhem-treffen uerden folders ultgedeeld om donateur te worden
van de H5DAP/AO.

De avond ward verder 1n gepaste dronkenschap doorgebracht, waarblj zlch
praktlsch geen incldenten meer hebben voorgedaan. Rond 22.00 our 1s
ledereen veer hulsmarts vertrokken.



Aan Dat. Par. Aan Dat. Par. : 0462
Datun : 5-11-1993
Bvaluatie;
Bijlagen :

Afkonstig van:

Betreft: CP'86 (Kring Rotterdam) bijeenkonst.

Cp donderdag 28 oktober 1993, cnstreeks 20.00 uur, wordt in gebouw Gonoordia,
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, de tueeuekelljkse CP 86 (kring Rotterdam) -
bijeenkcnst gehouden*

Qnstreeks 20.00 uur wordt de avond gecpend.

ftanwezlg zijn:

Ti jdens de bijeenkomst uordt een aantal ideologiache CP'86-stellingen
besproken, uaarover later qp de avcnd in kleine groepjes verder wordt gedis-
cussieerd.



Vervolgblad nr: 1 bij operatierapport nr:
inforMtiesaapport nr: 0462

Tevens wordt aangekondigd dat op woensdag 3 novenfcer 1993 in Rotterdam-Hoard
zal worden qefolderd. De folderactie zal o.a. uitgevoerd woxden door

Tevens zal in de gonccnte Ridderkerk worden
gefolderd. Er zijn tfaans slecfats een paar duizend folders voorradig, aede
ondat een nieuwe zending pamfletten tijdens bet transport van de Duitse
drukkerij naar Naderland, door de Modorlnnrtrco autoriteiten is onderschept.

is aangesteld als •leider/ocganisator* van een op te richten orde-
dienst. Deze ordedienst zal in de toekonst interne onderzoeken verrichten
naar CP-leden en zorgdragen voor de beveiliging van CP-informatie. Tevens zal
deze ordedienst de bijeenkonsten van de CP beveiligen tegen "linkse en/of
verdachte" bezoekers.

Tenslotte woxdt bekend dat een Ccnpact Disk in de naak is, uaarop "CP"-
liederen ten gehore worden gebracht. De verwachting is dat deze CO bdimen een
aantal weken in Rotterdam verkrijgbaar zal zijn.

De bijeenkcnst wordt onstreeks 23.00 uur beeindigd.



Aan Dat. Par. Aan Dot. Bar. Nuwer : 0462
Datum : 12-11-1993
Evaluatie;
Bijlagen :

Afkcnstig van:

Betreft: CP'86 (Kring Rotterdam) bijeenkcnst.

Op donderdag 14 cktcber 1993, cnstreeks 20.00 uur, uordt in gebouw Oonoordia,
Oostzeedijk 56 te Rotterdam, de tweewekelijkse CP'86 (kring Rotterdam)
bijeenkcnst gehouden.

Ben veertigtal personen wocnt de bijoonkomat. bij, coder wie:



Vervolgblad nr: 1 bij operatierapport nr:
informatierapport nr: 0462

Worts stelt voor op zaterdag 23 oktober een demonstratie te
qpganiseren tegen een antifa-denonstratie van de JTR. Atgesproken wordt dat

den en ander zal organiseren.

Afkeurend wordt gesproken over de kladactie van "een stellet je idioten* in de
Rotterdamse Tarwewijk. Hat aanbrengen van radstische leuzen is negatieve
publicdteit voor de parti j. Door een nog cp te ricfaten ordedienst (Actie
Oomite Veiligheid ACV) zal onderzocfat worden of de daders birmen de gelederen
van de partij gezocfat noeten worden. De aangebracfate synbolen en leuzen als
zodanig warden ecfater niet a£gekeurd. Maar bet kringbestuur becfat toch
waazde aan "l̂ fl̂ ull'-**1̂  positieve
In bet kader van de Mndacties wordt de naam van ene

Tot slot wordt voorgesteld cm activiteiten te cntwiJdDBlen tegen bet project
cm criminele Antilliaanse jcngeren als bewaldngs/beveiJLigingsdienst in te
zetten bij bet bouden van toezicht in bet winkelcentrum in Hoogvliet
(Rotterdam). Tegen bet project wordt geageerd, cndat cp deze wijze aan
criminele jcngeren duidelijk wordt genaakt dat misdaad kennelijk loont,
terwijl niet-criiainele (blanke) Nederlandse jongeren werkloos blijven. Met
name door wordt aangegeven dat hi j met zijn KKK-ers "ze wel eens een
lesje zal leren". laat tevens blijken al en±ge slechte ervaringen
met deze jcngeren te nebben gebad.

De bijeenkcnst wordt omstreeks 23.00 uur



Aan

BVO-
adm.

BVB

BV

BVO
adn.

blJ

Oat.

H

I

Par.

S<T

Aan

Opl.

Oat. Par. Operatie/Dossii
BVD-numer

Datia
Aantal Inf.rapp
Aantal Corr.bl
Rapporteur
Ontni. datun
Ontm. plaats
Volgende ontm.

AGENDA NR.:

6935 -
4
07-01-1994

/ ") -^ ~i
/ .: C> -J

:i
Op 2 deorafriRr 1993 vindt wedercm de tweewekelijkse bijeenkonst plaats van
Rotterdamse CP'86-leden/synpathisaiTten in cafe de Spring te Rotterdam.
Die avcnd zijn o.a. aanwezig:

Totaal zijn circa 30 pert
nieuwelingen.

aanwezig cnder wie aantal



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Bear.
Dertun
Bvalustle
BLjlagen

0462
07-01-1994

Afkomstig van:

Betreft: CP'86.

Op donderdag 18 nouamber 1993, omstreeks 20.00 uur, wordt in cafe "The Coring11,
Mauritsweg 37 te Rotterdam, de tueeuekelijkse CP'86 (taring Rotterdam)
bijeenkonst gehouden.

Aanuezig zijn:

In tegenstelling tot voorgaande bi jeenkonsten wordt deze naal uit veiligheids-
overwegingen, beslotoi de bijeenkaast niet in gebouw Gancardia (Oostzeedijk,
56 te Rotterdam) te hcuden, naar in de lerse pub.



Aan Dat. Bar. Aan Dat. Par. Nuranar : 0462
Datum : 07-01-1994
Bvaluatie:
Bijlagen :

Afkomstig van:

Betreft: CP'86.

Op donderdag 16 rtflnflMbPir 1993, omstreeks 20.00 uur, wordt in cafe "The Spring",
Mauritsweg 37 te Rotterdam, de tweewekelijkse OP'86 (taring Rotterdam)
bLjeenkonst cjehouden.

Aanwezig zijn:

Later die de avond wonen ook:

Doordat zi j op wag naar de bijeenkonst door de politie zijn aangehouden wegens
het plakken van een CP'86 sticker op een lantaarnpaal, kunnen zij niet eerder
op de bijeenkonst aanwezig zijn.

zegt de afgelopen periode veel werk te hefcben verricht om de aangerichte
schade van de politie-inval te berstellen. Het coqjutersysteem is geheel
verstoord. Door de inval is tevens zijn relatie met verstoord.



Vervolgblad nr: 1 hLj operatierapport nr:
infonnatiecapport nr: 0462

laat via weten zijn "eigen" CP pamflet te hebben laten
drukken. Tevens beeft hij "posters" laten. vervaardigen, die nog niet ter
beschikking kronen woxden gesteld.

en besluiten een gezamenlijke training te
organiseren, vborafgaande aan een para-nilitaristische training in de
Andaman. Deze training wordt gezamenlijk georganiseerd door dp*86, MS
(OVNS) en de K»pC.

Op zaterdag 18 deoentoer 1993, onstreeks 11.00 uur, zal voor de CP-leden de
tweede en voor de KKK, ANS en OVNS de le training plaatsvinden in bet park
gelegen achter de Kerk van de Jehovagetuigen, Venkelweg 40 te Hoogvliet.

Besloten wordt bet drle jaar geleden door -in opdracht van
opgerichte WESP (Weerstands ̂ ortgn̂ pe) nieuu leven in te blazen

Het vinden van ondertekenaars voor de kandidatenli jsten in de verschillende
(deel)geneenten verloopt mneissaam. In de neeste (deel)genaenten kunnen niet
de benodigde 10 kandidatuur ondersteunende handtekeningen worden verkregen.

De bijeenkorost wordt onstreeks 23.30 uur beeindigd.



SSEM UE CEMTRUMDEMOCRATEN.
PL CENTMU.^PARnjaO JjET NEDERLANDS DLOK EN
llrj DEMOCRATISCH ALTE'RHATIEF NEPCRI/WIP.

De Cantrumderriocraten. do Centrumpartij '88, hot Nederlands Blok en het Dsmocralisch
AHernntiof Nederhnd hebben zich boradcn ovor de nlogclijkheden tot politie'r.e same-nwerking
in dc tockomst en zijn lot de volgende conclusie gekomen:

-Wat do Europcse verkieringcn van juni 1 994 betreft er eon !!jst<?ncombir-.a;ie word! ingcdiond
tusson do hierboven vermelde vaderlandslievende partijen.

-hi do kieakringcn waar tot op heden r.og goen lijsten werden ingediond door boveng<;noemdc-
pnrtijer. en/of orgaoisati'is zal overloQ gcpleegd worden tosscn de verschillende partijen,
tcneindo in doze nieuwe kieskringen stechts Sen partij aan de verkiozingon te latcn deelnemcn.

-Er zal een oveitegplatform opgericht v/ord*n dat op regeimatigc tijdstippon :a! vergadar*.-i er,
zal instaan voor d? praktisch« uilwerr.;.'.ij van h"st hierboven vermelde

l

voor do CentrunJjfeiTV<!craten:'
Drs. J.G.H.JarWaat
voorzitter

voor dc Cenlrurrtpartij' 86:
V/.J.Wijngaard-i-.i

vocr heJ N^dorlands B'-j\. A. VierFina

voorzittei

voor
Modai 'and
W. Geurts,



Centrumpartij 186
vincitAmorpairtae De natjOnaal-democratische beweging in Nederland

Aan de Kringbesturen.

Presidium
Postbus 6
7690 AA Bergentheim
Tel.05234/1244

Postgiro 1934072
nei 1991

Partijgenoten,

Ter verduidelijking van hetgeen van de kringbesturen moet worden
verwacht volgt hierna een resume van de taken van de kringbesturen.

De kring stelt zich tot doel de nationaaldemocratische beginselen
zoals deze zijn verwoord in het beginsel- en partijprogramma van
de Centrumpartij '86, uit te dragen, te bevorderen en uit .te voeren,
De kring tracht deze doelstelling te verwezenlijken door:

Het benaderen van Nederlandse Staatsburgers binnen haar werkgebied
van wie redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij de beginselen
van onze partij zijn toegedaan teneinde hen tot aktieve leden te
stimuleren.

Het houden van kringvergaderingen.

")e verkiezing in de vertegenwoordigende lichamen te bevorderen van
afgevaardigden uit haar werkgebied, die de beginselen van onze par-
tij onderschrijven. Het kringbestuur doet daartoe een voordracht
aan het partijbestuur ter goedkeuring.

De gekozen afgevaardigden in de vertegenwoordigende lichamen in
haar werkgebied kritisch te volgen maar meer nog ondersteunend te
begeleiden.

Het geven van voorlichting door woord en geschrift.

Het recruteren van een permanente aktieve verkiezingsploeg ter
ondersteuning van het maken van reklame e.d.

Het recruteren van minimaal 15 leden uit haar werkgebied die ten
alle tijde bereid zijn bij verkiezingen hun handtekening op de
daarvoor bestemde kandidatenlijsten te plaatsen en wel persoonlijk
in het daarvoor aangewezen hoofdstembureau in haar werkgebied.

Bejaarde en minder valide burgers uit haar werkgebied, die onze
beginselen onderschrijven, op de verkiezingsdag naar het stembu-
reau te begeleiden.

Het inspelen op acute en aktuele misstanden in haar werkgebied



d.m.v. protastakties, folder* etc. (b.v. bij asielzoekerscentra e.d)

Het regelmatig bezoeken van de openbare raadsvergaderingen van
de gemeenteraden, commissies en- overige vertegenwoordigende licha-
men binnen haar werkgebied om adequaat te kunnen inspelen op de
daar genomen besluiten, die indruisen tegen onze politieke opvat-
tingen d.m.v:7 protesten, protestakties e.d.

Het in een later stadium instellen van schaduw-raden ter correctie
van zittende ons vijandige politeke partyen.

Het effektueren van samenwerkingsverbanden met lokale afdelingen
van buitenlandse zusterpartijen.

Het ontwerpen en uitverken van folders en andere reklameobjekten
ter goedkeuring door het partijbestuur.

Het schrijven van coramentaren e.d. voor opname in het partijorgaan.

Alle vettige middelen die aan haar doelstellingen bevordelijk zijn.

let is bedoeling om zo spoedig mogelijk in enigerlei vorm aan de
kringen een rechtsgeldige status te geven teneinde te voorkomen
dat de partij verantwoordelijk gesteld zott kunnen worden voor wets-
overtredingen ongeacht op velke gronden begaan door de kringen.
De kring vormt zo spoedig mogelijk een kringbestuur bestaande uit
de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, eerst dan bestaat
de kring. Zolang aan de kring geen rechtsgeldige status (stichting
of vereniging) is gegeven is het kringbestuur niet gerechtigd
eigenmachtig te corresponderen, een finan cieel beheer te voeren
of als zelfstandig rechtspersoon naar buiten te treden.
Alle kringen zullen onderhevig zijn aan daarvoor door het partij-
bestuur opgestelde statuten en huishoudelijk reglement. Op grond
van deze statuten en huishoudelijk reglement zal ook t.z.t. een
stichtinjsakte worden gepasseerd.
Het kringbestuur doet verslag van al haar vergaderingen aan de
secretaris van de partij in de vorm van een besluitenlijst. Het
partijbestuur is ten alle tijde bevoegd door het kringbestuur ge-
nomen beslissingen ongedaan te maken, uiteraard met opgaaf van
reden.
'inanciele zaken van het kringbestuur behoeven de goedkeuring van
de penningmeester van de partij.

/,
Coordinator van de kringen is de heer W.J. Beaux.

/•'
Namens het partijbestuur

W.J.W:.jngaarden voorz



Cenirumpariij '86
Eigen volk eerst

MEMORANDUM

Aan : Kringvoorzitters.

Van : Partijbestuur.

Datum : maart 1993.

Presidium
Postbus 6
7690 AA Bergentheim
Tel. 05234 /1244
Fax 05234 / 1244
Postgiro 1934072
Bankrekening 384942806

uw kenmerk ons kenmerk verzonden par

Betref t . : Bestuursprioriteiten.

datum maart 1993

Ter ondersteuning van het goed funktioneren als kringvoorzitter
volgen onderstaand enkele richtlijnen ter overweging.

1.) Verlang van u-zelf en van uw medebestuursleden absolute ge-
heimhouding inzake het besprokene en beslotene tijdens de
kringbes tuursvergaderingen.

2.) Tracht waar enigszins mogelijk te komen tot unanieme besluit-
vorming.

3.) Indien mededelingen naar buiten moeten worden gebracht laat
dit door een door het bestuur aangevezen bestuurslid doen,
dit geldt ook voor de contacten met de pers. Elke mededeling
dient vooraf gefiatteerd te vorden door het bestuur. Inzake
kofltflktpn wet de per.s is yooraf overleg met het part j ibestuyr
gewenst .

4.) Voorkom zogenaamde secundaire circuits, die buiten het bestuur
trachten te frequenteren, hetzij mondeling, hetzij telefonisch.
Zij ondermijnen de bestuurskracht , maar zijn inherent aan de
politieke besluitvorming en fungeren als politieke achterklap.

5.) Zorg er voor dat van elke vergadering notulen worden opgemaakt
-1 *•• T

cen beslultcnlljai, vootal voot h*t va*U«^«xv\ \ ^ \ A .
de en toebedeelde taken. Deze notulen/besluitenli jst dient
op de eerstvolgende vergadering ter controle of de taken
?.i^n «ltj»evoerd of aangevangen,

6.) Tracht aan het einde van elke vergadering een datum voor
de eerstvolgende bijeenkomst vast te leggen.

AKTUEEL .
a.) aktieprogramma, eventueel in overleg met de heer S. Mordaunt

Tel. 070-365A270
b.) Vaststellen in velke gemeenten wordt deelgenomen aan de

gemeenteraadsverkiezingen in maart 1994.
c.) Het samenstellen van de kanidatenlijsten per gemeente.
d.) Het samenstellen van de lijst van bereisverklaringen ter

ondersteuning per gemeente, kontakt dhr Beaux 020-6105292.


