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Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden.

In de nacht van 27 op 23 mei j.l. is er
aktie gevoerd bij 11 Defensie-or-derbedrij-
ven in de regio Amsterdam/Haarlem als pro-
test tegen de wapenproduktie. De aktie, d:
o.a. bestond uit het dichtkitten van slote
is opgeëist door de aktiegroep "MAMA" (Mil
tante Anti-Militaristische Aktie), een tot
nu toe onbekende groepering.

A.s. weekend (1-4 juni) vindt te Appelscha
de jaarlijkse "Pinksterlanddagen" plaats.
De zaterdag (2 juni) staat in het teken vs
het anti-militarisme en worden er een aani
lezingen gehouden. Er zijn tot nu toe geer
aanwijzingen dat men akties van plan is bi
militaire objekten in de regio Appelscha.

De maandelijkse sirenemaandag bij DAF-
Geldrop is i.p.v. 4 juni verschoven naar
11 juni.

Geen bijzonderheden.
Geen bijzonderheden.

Op 27 mei laat in de avond heeft in Boerroc
een schietpartij plaatsgevonden, waarbij
twee Australische toeristen de dood vonden
De Australiërs, inzittenden van een voertu
voordien van Engels kenteken, zijn mogelij
door PIFA-leden aangezien voor Engelse rail

n.en aangevallen. Tot op heden is de
nog niet door enige organisatie ge-

claimd. Het door de terroristen gebruikte
voertuig werd uitgebrand in de omgeving va
L e o pol cl. e b u r g (B) a a n getroffen.



2) Verwachtingen De dreiging tegen Britse militaire objekt*
en Britse militairen in Wesr.-Europa blijf 1
'•••nverminderd hoog. :.">ok in Nederland moet
terdege rekening g e nou. j en vorden roet verd*
PTFA-akt.ies tegen Britse militairen.

Conclusies en aanbevelingen

O

a. bPionage

b. Subversie

c. Sabotage

d. Terrorisme

O

Geen bij zonderheden.

Hoewel er geen aanwijsingen zijn m.b.t.
enige dreiging, blijft waakzaamheid in de
regio Appelscha geboden.

Geen bijzonderheden.

Alhoewel nog geen claim is ontvangen m.b.t
genoemde aktie te Roermond, lijkt het eroï
dat het reeds eerder verwachte zomer-
offensief van de PIRA met deze aanslag wor
voortgezet. Mocht deze aktie een PIRA-akti
blijken te zijn, is duidelijk dat men nog
steeds z.g. "soft-targets" als mogelijk de
aksepteert. De gebruikte methodiek, wapens
en uitmonstering daders wijzen op een
PIRA-aktie. Dientengevolge blijft de
dreiging tegen Britse militaire belangen
in West-Europa hoog. De alarmeringstoe-
stand van het Engelse leger in Europa is
verhoogd naar "AMBER".

Onder verwijzing naar het gestelde in
Cintsum nr 3 d.d. 26-2-90 en de verwach-
tingen verwoord in dit Cintsum, wordt met
nadruk verzocht om alle evenementen en
bezoeken van Britse militairen en eenheden
in Nederland te melden aan de Cl-organisa-
"tie, evenals alle gevallen van mogelijk
"verdachte belangstelling" voor dese
evenementen en besoeken van Britse mili-
tairen, eenheden en objekten in Nederland,
m.n. in de regio Midden- en Zuid-Limburg.



H.B. Veraocht. wordt om tijdens de dienst-
uren de meldingen te doen bij het U
steunende Cl -detachement .
De .'!-• .••rganiaat ie i. -j buiten de dienst
ur'r-n bereikbaar via "ie Lande l i ike
CT-r'i.mktiori3.r-i3 van Dienst (LACIFvD)
onder te lefoonnummer:

8 » fi B l0 7 0 - 3

O

Hoofd bureau B-l
Lkol

O



Vg.rgandli.ist CIHTSUM i .•=! ivnnmmer

O

HMID/KL-B
PHMID/KL
HSV MID
G2 HTC
Staf 1LK sektie G2
G2 NLC
C 111 Cidet
C 449 -Gidst
C 450 Cidet
C 451 Cidet
HSMID Oplri Cl
HOpn/LaS
HMID/KM-B
HMID/KLu-B
PHMID/KL-B
HBur. Bij s

Cidë

Dienst Staf KMar
. d. t. v.

pig L b

3
9
10

11
12
13
14
15
16

17

Reserve 13, 19 en 20


