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PERSBERICHT 

Op het afscheidssamenzijn van de heer v.d.Heuvel, wille n wij, als SSB, 
niet ontbreke n. 
Graag maken we van de gelegenheid gebruik om e nig e van de resultaten 
van maand e nla ng speurwerk in Borssele en omgeving hi er openbaar te 
maken. 

Uit speurwerk is gebleken dat, onder vera ntwoord elij kh eid van de heer 
v.d.Heuvel: 

1 . Oe illegaal gebouwde kerncentral e heeft kunn en doorgaan met haar 
aktiviteiten, die, zoals bekend , strijdig zijn met de we ns tot 
vooortbestaan van de me nselijke soort in Zeeland e n wijde omtrek. 

2 . Een duistere fi rm a, genaamd COVRA, me t open armen is o nt vang e n om 
de gemeente Borssele om te toveren in ee n nucleair vuil nis vat . 

3 . Voor ts is ons gebleken dat de plaatselijke bevolking in Borssele 
en omliggende dorpen, door toedoen van de heer v.d. Heuvel, in op
stand is gekomen tegen deze boosaardige plannen. Men is wakker 
ge worden e n niet van plan op nie uw i n slaap te sukkelen. 

Wij , als SSB, kunnen dan ook heel goed begrijpen waarom de hr. v.d. 
Heuvel al e nige tijd zijn uiterste best doet, deze gevaarlijke e n 
giste nd e gemeenschap de rug toe te keren. 
Eve nzeer kunnen wi j begrijpen dat andere gemeenten niet happig waren 
ee n dergelijk gevaarlijk e n duister sujet binnen hun gemeentegrenzen 
te o n t vang e n. 

Dat het de heer v.d.Heuvel toch nog gelukt is van werkkr i ng te ver
anderen, is zowel voor he m, als voor de gehele Zeeuwse gemeenschap, 
ee n blijde boodschap. 

Wel is ons, als SBB, ter ore gekomen, dat weinigen staan te dringen 
om de gemeente Borssele, als vergaarbak van nucl eaire i ndustr ie, te 
gaan besturen. 

J verigens is de Amsterdamse zusterorganisatie van SSB, nl. de SSAHa 
(de Secret Service Amsterdams Havenschap), volledig op de hoog te 
gesteld van het komend gevaar e n zullen stappen van voor noemd persoon 
zorgvu l dig worden nagegaan. 

Dit laatste, geachte aanwezigen, dient echt e r voorlopig o nder o ns te 
blij ven. 

Tot slot wi llen we u, bij uw afscheid, ee n vat radio-aktief afval aan 
bieden. 
Daarmee willen we duidelijk mak e n dat wij, als bewoners, met de rot
zooi blij ven zitten, terwijl u, als verantwoordelij k bestuurder, de 
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