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ACD / 3/0/13
datum Q2FEB.1978

CO

b. d.

c (CFO > n r - :
Aan :

Betreft : Ongeregeldheden te Bist

d-d " 2 FEB, 1978

Bijl.:

Op 13-12-1977 werd

volgende vernoment
het

In Eist zijn oirea tvee weken geleden de ramen stuk
gegooid van het Zuidaolukse stichtingsgebouw.
De schade bedroeg ca. ƒ 2500,-
Het is vrijwel zeker dat de Zuiduolukse jongens uit
het kaap van de daders zijn geweest.
Reeds geruime tijd bevechten de aanhangers van de
conservatieve en de zich progressief
noemende elKaar. Beiden beweren 09 zowel
het stichtingsbestuur als wijkraad te zijn.
Be ruzies worden meestal uitgevochten in en rond
de C.R.M Betichting te Eist.
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Logboek CFB

Ontvangen van:

Dienst ! RP Dj r Njj

Naam :_

Door «

Betreft:

Nummer:<

Datum: ?S-1».y8

Tijd = 1Q.QO

ACD

datum O 9TEB. 1978

d.

Gezien door:

HBVD PHBVD HC PHC

Bericht:

Hedenmorgen om 06,30 uur is de Zuidmolukse stichting te Eist

totaal afgebrand. Reeds sinds 16 april 1977 zijn er op verschillende

dagen resp. 13 augustus, 16 oktober en 10 december 197? vernielingen

en pogingen tot brandstichting van de stichting waargenomen.

had de plaatselijke politie op 16 oktober

1977 reeds aangekondigd, dat ondanks het politieel onderzoek de

stichting 201 worden afgebrand.

"Het is een onderlinge ruzie en de burgemeester van Eist snapt er

toch niets van", aldus .

Noot rapp. : Met de onderlinge ruzie wordt de strijd om het

bestuur van de stichting bedoeld. Deze strijd wordt

gevoerd tussen de oude en de gebroeders

uit Eist.
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1641385
datum 0 5 N O V . 1 9 8 2

CO

b. d.

C( FO )nr.: * O ° f d.d.

Aan : CFB

Betreft : Molukse wijk in Eist

HOV.

Bijl. :

Info: III

np werd

het volgende vernomen:

De op initiatief van de gebroeders herbouwde
Molukse stichting functioneert goed. De familie
die had aangekondigd om het gebouw met de grond gelijk te
maken, heeft dit dreigement niet uitgevoerd.
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1) Zo nodig andere rubricering aangeven.

1704053
datum 2 9 *ÜV. 1983

CO

b. d.
Distr.: Bijlage(n):

Afschr.: BO= 2 O 2.

Betreft:

De stichting in Eist heeft een tekort van ca. *". 30.000,-.
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Informatierapport

Door rapporteur In te vulhn

Volgnr. : 4

Datum : 22 -10 -1987

Evaluatie:

Door BVD In te vullen

Bijl. :

Dlatr.:

ACD 871105 090

datum Q5.NOV1987

CO

b. . d. —-

Betreft: De Molukse wijk van Eist

Op 17 october 1987 werd
vernomen dat het in de wijk van Eist zou broeien.

Als indicatie werd aangevoerd dat zowel bij de familie
als bij de familie de laatste tijd mensen uit andere wijken
worden gesignaleerd. E.e.a. zou met omzichtigheid gepaard gaan.
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