
ï§P §E§BET TgP §E§A§ï ïEP SECBEÏ

I-DAY ( De dag ryÍrarop de Invasie gaat ptaats vinden) is vaetgesteld. De plaats

ïraar de Invasie gaat plaats vinden, is al bii de rneesten bekend. I)eze rveek is op lret
hoofdkwartier het detinitieve plan uitgewerkí Noteer dus de volgende data in uw
agenda !!
WOENSDÀG rg MEI is I=DAY, ptaats van de Invasie is ARCEN iets ten noorden

vanVenlo in È{oord.Limburg.
Tfii zullen hier zes geschakelde huisies rnoeten innernen in de G'cluster. Ileze zes

huisies zutlen wii zes dagen lang tegen eventuete indringers rnoeten verdedigen. Na

die zes dagen zullen we de hete orngeving noeterr hebben atgestroopt en zal geen

één bezienswaardigtreid zich aan de ogen van de Berkmanclan hebben krrnnen
onttrekken.
Ilrie rnenseÍr uit de elan hebben reeds een voorverkenning uitgevoerd en hebben

enkele doelen rritgezochÉ die zeker orsa €e8! nader onderzoek vragen.

Ís KosÉeeltuinen in Àrcen
2: Bierbrouurerii Hertg Jan
38 Geldean (Iluits grondgebid)
4s Xantern (Herbogwde rorrcinse sttad in lluit§fand)
5g E}3**eree kqsÉe§em ea,/o§ r*:?!*e.s

ó: Illverse landcsctragqrarken en bossere

7: Ílrermaalbad
Ss qrce§odroudheidkundigen en lrolitEemu§suíl
9: &dogs en verzethu§euttt

Ite Invasie kae ls reeds goed gevuld, dank aarr digenen die het geld nrr al trebben

overgetnaalst.
Voor die perconen die niet op de retni van de re0nl in Ifliddelburg ziin geweesÉt

votgen hie,r nog erren de bedragen en heÉ rekeningnummer wÍrarnaaa het geld fio€t
worden oveagemaakt voor 3t lanrrari Í995.



De lnvasie : ABI{.AMRO bank rekeraing nutnnrer SEóZ5ZE3Z te Àhrere. Voor
diegenen die een postrekening lrebben , het giro nurnrner van de ABN .ÀMRO ic
postglro óó24oG.
Personen boven de t5 iaar dienelr Í5Or. per Írersoon over te maken onder de f5 iaar
moet 5or betaald avordeil.
De huisles ziin besproken dus de voorbereiding voor de speurttocht en de Invasie
krant kunnen hun aanvang vinden

Groe,ties rralgierr§ Sret verkennings komitee
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