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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, etc . aan de kerncentrale Dodewaard leveren. 

Doe er wat mee,,verzin e•n liet en laat ze weten {en voe

len) dat Do•ewaar d dicht gaat. 

BAK: Bataafse Aannamingamij BV 
Simon Stavinweg 20 Ar.nhea tel:085-629015 

afdelin! materialen : hogevel dseweg 2 Kesteren 

tel : 08348-1944 

De BAK verzorgt de afvalcampagne en wel speciaal de 

vaten en betonmortel . 
Volgende keer komen we met beton! 

KIMA nv: Utrechtse we! 310 ; tel : 451057, Arnhem. U weet wel KIKA-keu~ 

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.ingreinising. 

- B•reid. afvalkampagne voor. 

Stad Alkmaar: Transportbedrijf te Alkmaar. ~•1: 

022-11 2b41 
Verzorgt de af valtransport van Dodewaarj 

naar Pe t ten . 

YMF-St or k : Hengelo , verzorgt .onderhoud van turbine en ge~ 

nerator tij dens revisie stop .Mensen die Vt~F-Stork 

levert voeren werkzaamheden uit waarbij ze een 
in dri~ minuten eAn stralingsdosis 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~ -- __ 

ve rzorgt p~rsone el van RSV tevens het splij~~~~~-]J 
wisselen . Voor di t per s oneel geldt hetzelfde~ ·~ a www.ioko "' = j 
voor de mensen van VMP-Stork. . Gedigital _:~~~s - . .- ... . - .... ~. 
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Heras Hakwerk b.v.:Hekdam 1,0irschot tel.04997- 4848 

plaatsta hekwerk op het t errein en het NATO 

prikkeldraad. 

Secur op:Bewakingsdienst in Rotterdam."Bewaakt"de e«a-

t trale.Dit is de enige echte bewakingadienat t J 

-+-+-+--~--+-+ (behalve de M.E.) Dus voortaan niet je arareasie- -

richten op Securidor of andere 

ijken . 
namen die ·er op 

lH.tHtit 

P~ilips: Heel Eindhoven staat er 

vol van. Levert elektroniese on

derdelen aan de GKR. 

Kersten: Inatallatiebedrijt, 

Stationsdwarsstraat 17,Elat, 

tel ,08819-1·450. Levert gedurende 

het hele jaar personeel aan 

Dodewaar•, GKB. 

Hoekloo• en !ramex:Nijmegen -gas. 

Brandtstederakamaraas,Arnhem 

He•siDcrko..unikatie apparatuur,mikrofoona,kameraaa ,Bilt

hoven . 

. . 
nliui~-l>u~till&er n.-v. sRijnkade · 24 .tel.085-4359é1 Arnhell . 

. .. ~.· . .Regelmatige leveranciers van technieae aateria-
,,.~ 

:Ien aan GKN.Zijn op het moment nog aan het ver-

···. bouwen maa~ binnenkort bedrijfa- en dus aktie

klaar. 
BKI:Beton afval gebouw in Alkmaar. 

Holec Hazemeyer:Elektriese apparatuur,lichtnetvoorzien

ninge~ o.a. 1n N~~'egen. 

General Bl•ctrics:Samen met VKP en RSV bouwden zij da 

centralee.Boofdkantoor i n Den Haac. 
Leyberae: . 
• 

1 
· Rui Tecbniee gereedschap in Arnhem 

s:ay e en sera: 
l&lo:Voedselvoorzienina,overal. 


	1980---pamflet_bedrijven-securop-onkruit-1logo
	1980---pamflet_bedrijven-securop-onkruit-2

