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Aan allen die Doiewaazd Terlaten maar bij nacht en oatij
terug willen keren ook naar andere pl~tsen. Hieronder
da lijst van besmette b. .%ij~ dwz bedrijvsn die mensen,
materiaal , et c . aan de kerncentr ale Dodewaard leveren.
Doe er wat mee,,verz in e •n liet en laat ze weten {en voelen) dat Do•ewaar d dicht gaat.

BAK: Bataafse Aannaming amij BV
Simon Stavinweg 20 Ar.nhea tel:085-62 9015
afdelin! materiale n : hogevel dseweg 2 Kesteren
tel : 08348-194 4
De BAK verzorgt de afvalcamp agne en wel speciaal de
vaten en betonmort el .
Volgende keer komen we met beton!
KIMA nv: Utrechtse we! 310 ; tel : 451057, Arnhem. U weet wel
SIP en GKN zit hier ook . Zwaar bewaakt tereiB, portiers
aan de ingang, du s verzin een saaie list, see~
groot ter•ein veel bos.
- T•chnies personeel etc. worit geleverd voor
onderzoek voor Petten en La Hague.
Kled.ingre inising.
- B•reid. afvalkamp agne voor.
Stad Alkmaar: Transport bedrijf te Alkmaar. ~•1:
022-11 2b41
Verzorgt de af valtransp ort van Dodewaarj
naar Pe t ten .

KIKA-keu~

YMF-St or k : Hengelo , verzorgt .onderhoud van turbine en ge~
n erator tij dens revisie stop .Mensen die Vt~F - Stork
levert voeren werkzaamh eden uit waarbij ze een
in dri~ minuten eAn stralings dosis krijgen die
normaal voor een jaar geldt
RSV:Ri j n-Sehel de-Ve.J>o lme te Rotterdam . Verzorgt onderhoud
__
van o.a. pompen gedurende de revisie stop.V,~de~ -~~ ~-]J
ve rzorgt p~rsone el van RSV tevens het splij~~
wi sselen . Voor di t per s oneel geldt hetzelfde ~ ·~ a www.ioko " '
. Gedigital. -_:~~~
voor de mensen van VMP-Stork.
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Hera s Hakwerk b.v.: Hekd am 1,0ir scho t tel.0 4997 - 4848
plaa tsta hekwerk op het t erre in en het NATO
prik keld raad .

Secu r op:B ewak ingsd iens t in Rotte rdam ."Bew aakt" de e«aJ
king adien at
t trale .Dit is de enige echt e bewa
easi e - -+-+-+--~--+-+ (beh alve de M.E. ) Dus voor taan niet je arar
rich ten op Secu rido r of ande re namen die ·er op
ijken .
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Heel Eind hove n staa t er
vol van. Leve rt elek tron iese onderd elen aan de GKR.
Kers ten: Inat alla tieb edri j t,
Stati onsd wars straa t 17,E lat,
tel ,0881 9-1·4 50. Leve rt gedu rende
het hele jaar pers onee l aan
Dode waar •, GKB.

P~ilips:

Hoek loo• en !ram ex:N ijmeg en -gas .
Bran dtste derak amar aas,A rnhem
He•s iDcr ko..u nika tie appa ratuu r,mik rofoo na,ka mera aa , Bilt
hove n .
59é1 Arnhell .
nliui~-l>u~t ill&er n.-v. sRijn kade · 24 .t el.08 5-43
. . ~.· ..Reg elma tige leve ranc iers van tech niea e aate ria..
:Ien aan GKN .Zijn op het moment nog aan het ver···. bouwen maa~ binn enko rt bedr ijfa- en dus akti eklaa r.
BKI: Beton afva l gebouw in Alkmaar.
Hole c Haze meye r:Ele ktrie se appa ratuu r,lic htne tvoo rzien ninge~ o.a. 1n N~~ 'egen.
Gene ral Bl•c trics :Sam en met VKP en RSV bouwden zij da
cent ralee .Boo fdka ntoo r i n Den Haac.
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Leyb erae:
gere edsc hap in Arnhem
niee
Tecb
Rui
·
•
sera :
s:ay 1 e en
l&lo :Voe dsel voor zien ina,o vera l.

