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REDAKTIONEEL 
"We schrijven juni 1987. Sinds een 
aantal maanden vliegen de ontwape
ningavoorstellen over de di verse on
derhandelingstafels. 
Denkbaar is dat er in Woensdrecht 
niet geplaatst gaat worden ••••• Maar 
Ondertussen gaat de bouw in rap tempo 
door. De totale investering van 
f300 miljoen moet op, zo lijkt het~ 

Dit staat te lezen op de voorpagina 
van de nieuwe speurlijst van bedrijven 
die in Woensdrecht bouwen, die on
langs door de Speurgroep is uitge
bracht. 

Wij zouden hier aan toe willen voegen: 
en zolang zij doorgaan met de bouw 
gaan wij door met akties ertegen en 
blijven de onmiddellijke en onvoor
waardelijke stopzetting ervan eisen. 
Trouwens, dan nog, wie zegt dat die 
basis alleen voor kruisraketten ge
bruikt wordt. Met de afschaffing van 
de kruisraketten is nog geen eind ge
maakt aan het militarisme. 

Om de Vredesaktiekrant-lezers tot 
verdere akties te inspireren, hebben 
we de lijst van bedrijven in zijn ge
heel in deze krant opgenomen. (niet 
de regio indeling met uitgebreide in
formatie per bedrijf.) 
Ga eens op verkenning bij een van de 
dochters van de hoofdbouwers in je 
regio en overval de direktie met een 
bezoekje. Misschien een leuke fiets-

het tipje 
DE SLUIER OPGELICHT 

De Speurgroep heeft goed werk gele
verd. Na een jaar speurwerk, gepluis 
bij Kamer van Koophandels en heel wat 
tips, is het dan toch gelukt om de 
belangrijkste bouwers van de kruis
raketten-bunkers in Woensdrecht te 
achterhalen. De bouwers hebben werke
lijk alle moeite gedaan om de zaak 
vanaf het begin af te schermen. 'Ge
sloten dossiers, buitenlandse direk
ties, doorgeschakelde telefoonsyste
men, een woud van postbussen, verla
ten kantoorruimtes en diskreet zwij
gende 008 telefonistes', aldus de 
Speurgroep. 

HOE HET IN ELKAAR STEEKT 

Een paar jaar geleden verklaarde de 
toenmalige minister van Defensie, de 
Ruiter, al dat er speciaal voor de 
bouw in Woensdrecht een bouwkombina
tie was opgericht. Dat blijken nu dus 
BOUWMAATSCHAPPIJ NEDERLAND BV en BOUW 
BEDRIJF ZUID WEST BV, en wie daar uit 
eindelijk achter schuilt is TB! HOL
DINGS. TBI Holdings is de bundeling 
van de 'gezonde dochters' die van de 
OGEM overbleven. (OGEM, weet je nog 
wel, het bedrijf dat berucht werd van 
wege de 'gouden handdruk' aan ex-mi
nister van ontwikkelings-samenwerking 
Udink, bij zijn afscheid als OGEM
kommisaris en allerlei andere gerucht 
makende korruptiepraktijken). 
TBI Holdings voert de direktie van 
zowel Nederland BV als van Zuid West 
BV, kontrakteert de werknemers en le
verde het aandelenkapitaal voor beide 
bedrijven. Nederland BV is een af
stammeling van OGEM via de OGEM-doch
ter Viëtor. Viëtor was sinds 1984 een 
slapende BV en was tot 13 maart 1986 
ingeschreven in de Kamer van Koophan
del in Hilversum. Had 't bedrijf in 
maart '86 nog nul personen in dienst, 
daarna loopt het snel op tot 75 per
sonen. Op 14 maart 1986 vindt er een 
statuten wijziging plaats en veran
dert het bedrijf van installatiebe
drijf in bouwbedrijf. Ook vindt er 
tegelijkertijd een naamsverandering 
plaats - Viëtor wordt bouwbedrijf 

tocht voor een zonnige dag. Want dat .. -----------------.. 
aktievoeren zin heeft en de bouwers 
wel degelijk heel benauwd zijn voor 
akties blijkt wel uit het feit dat 
ze alles angstvallig geheim proberen 
te houden. Dus DOE WAT MET DEZE LIJST. 
Laat je kreativiteit opbloeien. 

En. niet ver2eten. stuur ons een 
versll!g van de aktie, foto 1 s, etc. 

Verder in deze krant een verslag van 
de 27 juni BIVAK akties vanuit Woens
drecht. We hebben gekozen voor een 
verslag daarvandaan omdat er verder
gaande akties gevoerd werden terwijl 
het in de rest van het land bleef bij 
demonstraties en manifestaties. Op 
die 2 jongens in 't Harde na dan, die 
het slot van 't hek van de kazerne 
dichtkitten en daarvoor een uurtje 
werden vastgehouden door de politie. 

Tenslotte een aktieagenda met ook 
heel wat aktiviteiten in het buiten
land deze zomer en een lijst met adres 
sen van vredes- en anti-militaristie
se organisaties en aktiekampen in an
dere Europese landen. 

Een hele goeie en aktieve vakantie 
gewenst aan iedereen. 

ABONNEMENT 
gewoon abo 
steunabo 
11jke lui 's 

per· jaar 

fl5,
f25,
f35,-

deze bon op naar: 
St. Vredesaktiekrant 
postbus 11347 
1001 GH Amsterdam 
Of nog beter, maak meteen 
het abogeld over 
op giro 5538149. 
tel:020-865134. 

waarom 
starwars 

Nog beperkt verkrijgbaar: 
''WAAROM STARWARS" door Peter Custers. 
Over de Nederlandse betrokkenheid 
bij de Amerikaanse oorlogsekonomie. 
Of het nu multinationals betreft, 
banken, verzekeringsmaatschappijen 
of pensioenfondsen - prakties alle
maal hebben ze er de laatste jaren 
voor gekozen om hun uitbreidingsin
versteringen vooral in de Verenigde 
Staten te doen. En hoewel de meeste 
Amerikaanse investeringen van NEder
landse ondernemingen niet op militai
re produktie zijn gericht, betekent 
de niet -aflatende geldstroom uit 
Nederland naar de VS een indirekte 
ondersteuning van Reagan's beleid, 
die op z 1 n minst ten koste van de 
werkgelegenheid in Nederland gaat. 
Het boekje telt 114 pagina's, en 
is te bestellen door f6,- + f4,25 
porto over te maken op giro 5538149 
tnv Stichting Vredesaktiekrant te 
Amsterdam. 

van de 
Nederland BV. Kort daarvoor, op 10 
maart wordt een Italiaan, Enrico Ber
tinelli, tot direkteur benoemd. Aan
gifte hiervan wordt gedaan bij de 
Kamer van Koophandel door L.Kooimans, 
vroegere direkteur van de Ogem. "Toe
vallig" wordt diezelfde meneer Berti
nelli op 14 maart benoemd tot direk
teur van bouwbedrijf Zuid West BV. 

Tot welk bedrijf Zuid West BV uitein
delijk te herleiden is, is nog niet 
helemaal duidelijk. Wel is bekend dat 
Zuid West BV in het verleden handels
maatschappij Groenedag heette, maar 
of dat nu weer een dochter van een 
groter bedrijf is, is onbekend. Bij 
Groenedag heeft ook op 14 maart 1986 
een statutenwijziging en naamsveran
dering plaats gevonden. 

Bouwmaatschappij Nederland BV heeft 
volgens de statuten een postbus-adres 
in Bergen op Zoom, Bouwbedrijf Zuid 
West BV heeft een adres in Rotterdam. 
Op het vermelde adres in Rotterdam 
blijkt echter geen Zuid West BV te 
vinden en na draaien van het aangege
ven telefoonnummer wordt je automa
ties doorgeschakeld naar een andere 
plaats. Na nader onderzoek blijken 
beide bedrijven dus een vestiging te 
hebben op Zandfort 105 in Hoogerheide 
d.w.z. het adres van de vliegbasis 
Woensdrecht. 

In de Speurgroep Woensdrecht wordt 
deelgenomen door BONK, BIVAK, AMOK, 
Atoomvrijstaat, Vredesaktie-kamp en 
een aantal goede vaderlanders. 

laatste nieuws 

sluier 
Naast deze twee groten spelen nog een 
paar bedrijven die deels al in de 
speurlijst vermeld staan een belang
rijke rol. Dat zijn: 
-Antwerpse Bouwwerken Verbeeck, Direk 
tie-bouwkeet tel. 01646-5621 bouwde 
de legeringa en adm. gebouwen. (zie 
kaartje 36,2). 
-PBO BV, direktie en bouwkeet tel: 
01646-2674 (Bouwt ook op de vliegba
sis Volkel) niet duidelijk wat ze 
doen. Hebben beton besteld bij de 
Schelde. 
-Aannemingsbedrijf Adriaan de Kok, 
direktie en bouwkeet tel. 01646-3521. 
Vanaf me1 '86 op basis gesignaleerd. 
Hebben 't restaurant (nr.5 op kaart
je) gebouwd en zijn grote afnemer van 
beton van de Schelde. Minister Nij
pels was tot voorjaar '86 kommissaris 
van dit bedrijf. 
In totaal gaat het om de bouw van 
zo'n 70 deelobjekten verdeeld over 
± 20 aanbestedingen. 

Mochten onverhoopt een of meerdere 
van bovengenoemde telefoonnummers 
buiten gebruik raken, dan kun je bel
len met de Dienst Gebouwen Werken en 
Terreinen van Defensie, Tel: 01646 
-- 9411 I 5921 I 5923. 
De Dienst Gebouwen Werken en Terrei
nen (DGWT) is verantwoordelijk voor 
de aanbesteding, coÖrdinatie en toe
zicht van bouw. 

SPEURGROEP WOENSDRECHT: 

pla van Speijkstraat 89 
2518 EW 's Gravenhage 
tel: 070 - 457133 
(elke maandag 12.00-1600 uur). 

De hier genoemde bedrijven zijn nog niet in de totaallijst opgenomen. 

TBI Holdings BV, Parklaan 26, 3016 BC Rotterdam, tel: 010-4361788. 
Opgericht in 1981, hadelsregister : 144064, Rotterdam 

- Aktiviteiten: bouw, techniek en industrie 
- Personen: L.Koopmans, direkteur (alleen bevoegd) 
- Werknemersters: ca. 6500 
- Dochterbedrijven: Aannemingsmij J.P.van Eesteren BV te Barendrecht I 
Era Bouw BV te Zoetermeer I BV Aannemingsmij vh H&P Voormolen te Rotterdam 
I Wolters en Dros te Amersfoort I Bouwmaatschappij Nederland BV 

* juni 1987: TB! is een van de participanten in de hoofd-kombinatie die 
het totale projekt in Woensdrecht heeft aangenomen. 

* juni 1987 (KvK Rotterdam): TBI Holdings is de voortzetting van de gezonde 
bedrijven uit het voormalige OGEM concern. De niet-rendabele bedrijven 
bleven hierbij achter in het sterfhuis. (Zie artikelenreeks Volkskrant 

"De gordijnen van OGEM" april 187 en De Quote- ondernemerstijdsch. juni 187 

Bouwmaatschappij Nederland BV, Zandfort 105, 4631 RR Hoogerheide, 
tel: 01646-4523145401485215656, Handelsreg. 50969 Breda 

- Aktiviteiten: Bouw-, beton-, wegen-, water-, sloop- en heiwerken 
- Moederbedrijf: TB! Holdings BV '87 (100%) 
- statutaire vestiging: Postbus 443, 4600 AK Bergen op Zoom 

- Werknemersters: 75 
- Personen: Enrico Bertinelli, direkteur (alleen bevoegd) uit Italië (zie 

ook Bouwbedrijf Zuid West BV) 
* Vestiging Zandfort 105 is op de vliegbasis Woensdrecht 
* juni 1987 (KvK Hilversum): Op 14 maart 1986 zijn de statuten gewijzigd. 
Viëtor BV wordt gewijzigd in Bouwmaatschappij Nederland BV. Wijz;i.gingen 

omvatten het doel van de onderneming, van installatiebedrijf naar bouwon
derneming. De inschrijving van het handelsregister van Viëtor te Hilversum 
vervalt. 

* 513186 (KvK Hilversum): L.Koopmans is aangever van de wijziging in de 
aandelen. (Verhoging van geplaatst en gestort kapitaal.) 

Bouwbedrijf Zuid West BV, Postbus 1546, 3000 BM Rotterdam. Handelsre~
gister: 160441 Rotterdam 

- Aktiviteiten: Aannemen en uitvoeren van bouwwerken en de handel in bouw-
materialen 

- statutaire vestiging: de Meent 110, Rotterdam 
- Werknemersters: 0 (volgens opgave van het bedrijf) 
- Personen: Enrico Bertinelli direkteur (alleen bevoegd) uit Italië (zie 
ook Bouwmaatschappij Nederland BV) 

- Vestiging: Zandfort 105, Hoogerheide, tel: 01646-286712866 
* Vestiging Zandfort 105 is op de vliegbasis Woensdrecht. Het bedrijf bedient 

zich van een automaties doorschakelnummer via de P'IT Rotterdam waarmee 
direkt naar de vliegbasis wordt doorgeschakeld (tel: 010-4117720). Het 

kantoor op de Meent is niet in gebruik door het bedrijf. 
* 1313186 (KvK Rotterdam): Direktie (Bank Mees en Hope) treedt uit het 

bedrijf, waarvan de naam destijds handelsmaatschappij Groenedag BV te 
Amsterdam was. Op 1413186 statutenwijziging, naamsverandering in ~ouwbe

drijf Zuid West BV en verandering van het doel van de onderneming (was 
handelsmaatschappij) 

PBO BV (van der Plas Bouwonderneming), Elststr.l, 5242 AE Rosmalen, 
tel: 04192-19006 Handeslreg: 48025 Den Bosch 

- Aktiviteiten: Bouwonderneming 
- Vestiging Zandfort 105 te Hoogerheide, tel: 01646-2674 
- Personen: van der Plas. direkteur 
* Bestelde beton bij de Schelde op 611187 (zie Betoncentrale de Schelde te 
Bergen op Zoom). Vestiging Zandfort 105 is op de vliegbasis Woensdrecht. 
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OMEREDIJlE SPEURLIJST 
B-:.~:~TsEaN.~~~~~a~OLWOENSDRECH ao 

ONTWIKKELINGEN VAN DE BOUWWERKZAAM
HEDEN OP DE BASIS. 

Van het wegen-net is het meeste as
falt gelegd. De bestrating van stoe
pen en parkeerplaatsen moet nog ge
beuren. De gebouwen die tot nu toe 
het verst gevorderd zijn: het restau
rant, een van de legeringsgebouwen, 
~n kleine en twee grote administra
tiegebouwen en twee van de drie bun
kers. voor de kruisraketten. Naast de
ze gebouwen waarvan de bestemming 
bekend is, zijn er ook nog gebouwen 
in een vergevorderd stadium waarvan 
de funktie ons onbekend is. Van é6n 
van de bunkers voor de raketten en 
de daar~ij behorende voertuigen, is 
de betonnen constructie af. Een defen 
sie-woordvoerder daarover: "Nu kan 
er aan beide zijden zand tegenaan ge
gooid worden en ook nog er boven op, 
en dan is er niets meer van te zien. 
Over een tijdje groeit er weer gewoon 
graa". 

Het hekwerk rond het amerikaanse deel 
van de basis is klaar. (Op de nood
zakelijke reparatie-werkzaamheden na) 
Iedere 30 meter staat een verlich
tingapaal en iedere 50 meter een vi
deoksmera op een S..tr. hoge paal. De
ze video-kamera's staan in kontakt 
met beeldscherMn in de co.aunicatie
bunker op het NL-deel. De kamera's 
kunnen villekeuri.g ingeschakeld wor
den, of wanneer de signaal-draden in 
het hekwerk daar opdracht toe geven. 
Deze signaal-draden zijn voor het 
fijnmazige gaas gespannen en zullen 
bij knippen of klialllen reageren. De 
kamera's staan dusdanig opgesteld dat 
het voetgangers-pad direkt achter het 
eerste hek op de basis in beeld is. 

70 rea.dy storage facility 
75 quick resetion alert facility 
18 high frequeoty facility 
22 vebicle oparation adainistration 
24 petrol oparation buildi.ng 
30 base supply storsge sbed 

NOODVOORZIENINGEN 

Sinds oktober '86 zijn ten behoeve 
van de &JDerikaanse militairen nood
voorzieningen gebouwd aan de zuid
kant van d.e landingsbaan. o.a. van 
d.e fa . de Meeuw staat daar een luxe 
direktiekeet met 8 fraai uitgeruste 
kamers. Op de betonnen fundering zijn., 
vroeger gebruikt als parkeerplaatsen 
voor st.raaljagers, in .de winter ~ 
87 een zestal loodsen gebouwd. Eén 
van die loodsen is in gebruik bij de 
Woensdrechtse zweefvliegclub, é6n bij 
defensie en de rest voor de Amerikanen 

HUISVESTING AMERIIAANSE MIUTAIREN 
'IE BERGEN OP zoa.f. 

Een notitie van B & W van Bergen op 
Zoo• werd de raad in maart ter bespre 
k.ing voorgelegd. In samenwerking met 
de Dienst Gebouwen Werken en Terrei
nen (DGWT) van defensie, werden twee 
stukken grond, in en tegen het cen
trum van de Bergse binnenstad gelegen 
uitgekozen voor de Amerikanen. Deze 
terreinen zijn het Juvenaat (7 ha) 
en Heilust (8,5 ha) groot. Vooral op 
het laatste stuk grond komt erg veel 
bos voor: + 80% • In totaal zouden 
er 200 woningen moeten komen. Er zijn 
3 stedebouwkundige bureau's ingescha
keld. 
Volgens de planning zouden de ontwer
~ reeds klaar moeten zi.jn. Midden 
87 moeten de Ameri.kanen een keuze 

maken, zodat in de tweede helft van 
'87 door bouwbedrijven de offertea 
ingediend kunnen worden. 

De•bouw van de buizen zou pas najaar 
1988 moeten beginnen . Het geld ervoor 
in nog niet toegezegd door het Ameri
kaanse Congres • Of deze huizen 
inderdaad gebouwd gaan worden zal 
ook wel afhangen van de vraag of 
de kruisrakette.n nu uiteindelijk 
wel of niet zullen komen. Als de 
kruisraketten inderdaad wegonderhan
deld worden dan wordt Woensdrecht 
110gelijk een slapende basis voor 
de Amerikanen, waar de kruisraketten 
4an in tijden van oorlog of oorlogs
dreig:l,ng, ingevlogen kunnen worden. 

-.-.-: fijllll8zig k 111et video
cuera' a en verlichting Ji mtr, boog 
... - ••• -: oomaal gaashele 2! mtr. 
hoog. 

.. 

-xu-;ux-: gaashek 11et natodraad en 
verlichting 
llflll : in aanbouw of reeds voltooid 
""' : bossen, nsald~o 
(l}: parkeerplaateen 
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H A N D L E I D I N G. 

Er zijn 2 lijsten: 

1) een overziehtslijst van bet gehele 
bestand, alfabetfes gerangschikt op 
bedrijfsnaam. De lijst vindt je bier 
afgedrukt. 

2) regionale liisten met uitgebreide 
informatie pèr lijst. Bedrijven in 
een regio zijn alfabetfes gerang
schikt naar vestigingsplaats. 
Deze lijst vindt je bier !!!!t• Daar
voor moet je de originele speurlijst 
aanschaffen. 

In de regiolijsten is per bedrijf 
sprake van "signaleringen". 
Indien de signalering niet via de 
eigen speurgroepoogjes is waargeno
men dan wordt de bron, zoveel moge
lijk, vernoemd . Bijvoorbeeld een Ka
mer van Koophandel of een publikatie. 

Q) 
Q) 
"0 
Q) 
en 
c: 
{\1 
{\1 
~ 
~ 
Cl) 

E 
{\1 

"0 
c: 
0 
~ 

Ol 
Q) --{\1 

-t a. 
" 

admio.istration 
=====-:!1 5 dininghal 

20 medical facility 

.. 

"1 .. 

21 11edical varehouse 
25 officer housing 
35 en 36 housing VAQ 
34 physi.cal training facility 
39 fona and publicatioo warehouse 
40 doc~nt staging area 
69 school 

HP • Hoofd Poort. De Hoofdpoort van 
de totale vliegbasis. 

IW • Kooiweg, waarachter het Ameri
kaanse gedeelte van de vliegbasis. 

FP • Fokker Poort. De vliegtuigfa
briek heeft op de basis eigen vesti
~ing en landings/startbaan. 

Moe: • Moederbedrijf 

WIE STAAN ER ( NIET ) OP. 

Alles wat we bet kruisrakettengedeel-
te van de basis hebben z.ien oprijden 

of waarover we getipt z.ijn is nage
trokken en vermeld. Zeker na het ver
schijoeR van de eerste lijst (janu
ari '87) zijn er vele aktiviteiten 
richting bedrijven geweest en reak
tfes uitgelokt: deze zijn verwerkt 
bij het betreffende ond.erdeel. 
Gezegd moet dat nogal wat bedrijven 
naast ·irritaties blijk gaven van een 
wel zeer beperkte opvatting van hun 
betrokkenheid: 
''Betoll$torten, hekken bouwen, wegen 
aanleggen? I Wat beeft dat met kruis 
raketten te maken? f 
Toch zijn er een paar van de oude 
lijst geschrapt. Die kwamen aanneme
lijk over (bijv.: leveranciers die 
al jaren voor de bestaande bases 
werken of leveren) maar het blijft 
opletten. 
Zo bazuinde Ballast Nedam vorig jaar 
rond dat ze nooit op Woensdrecht zou
den bouwen, terwijl Waco-Liesbosch 
(een dochter) geprefabriceerd beton 
bleek te leveren. 
Moraal: Voor extra informatie over 
!\et gewicht van een signalering kan 
je kontakt opnemen met de speurgroep 
waar je tevens een willig oor vindt 
voor jouw verhaal 

ZGMEREDITIE SPEURLIJST WOENSDRECHT 

prils f 3.50 

BESTELLINGEN/GIFTEN:Postgiro 26177889 
t.n.v. H.J.J. van der List, Noordwijk 
O.v.v. 'Speurlijst': 'nog toe te zen
den' of 'betaling'. Te storten: f3,50 
+ fl,75 (portokosten) . 
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woensdrecht bedrijven 
De hieronder vermelde bedrijven en organisaties zijn of waren betrokken 
bij de bouw van de kruisraketten basis te Woensdrecht. 

1Jitgebreide informatie over de in deze samenvatting genoemde bedrijven 
is te vinden in de grote lijst, waar de bedrijven per regio (postcode), 
op volgorde van plsats zijn gegroepeerd. tijk dus in welke regio een be
drijf thuis hoort en zoek dan in de grote lijst bij de plaats wsar de 
hoofdvestiging is. Daarvoor moet je dan vel eerst de hele speurlijst kopen. 
In deze Vredesaktiekrant nemen we alleen de samenvatting op. Voor verdere 
gegevens over waar de Speurlijst te kopen/bestellen is, zie elders in deze 
krant. 
In de laatste kolom van deze samenvatting ia, indien aanwezig, van IIIQeder-
bedrijvén aangegeven in welk jaar zij hun aandeel hadden. (van-tot). In 
bet geval dat deze jaartallen niet p~ecies bekend waren is alleen het jaar 
waarin het vermelde aandeel bekend was vermeld. 

Naam 

aaa 
Gebr. v.d. Aarseen 
P.A.M. Adriaanse 

AGA gas B V 

Automatic Holland Bv 

Plaats 

Halstereo (4661 IM) 
Eindhoven (5641 JI) 

Aasterdam (1031 HD) 

Dordrecht (3316 BA) 

Akti viteiten 

Air Products Nederland BVWaddinxveen (2741 GA) 

Grondverzetbedrijf 
Expeditie-en 
Transportbedrijf 
Leverancier industriële 
gassen, apparatuur en 
leidingnetten 
hp/groothandel 
drankautomaten,màgnetrooo
vens0 magneetkaartsyst . 
Levering van vloeibaar 
gas en verhuur van 
opslaginstallaties 
onbekend 
Importeur/groothandel 
IJzerwaren 

Allulicht bv 
M. van de Anker B V 

ANSUL 

Moe: Wormald Interna
tional Group 
AVBB: Algemeen Verbond 
Bouwbedrijven 

• 
r 

bbb 
B & G Hekwerk BV 

B & S straatmakers-· 
bedrijf B V 
E. Bakker en zo BV 

W.A.C. Bakx 
Ballast Nedam 

Moe: Minefa Holding 
Barco air BV 
Gebr. Bartels BV 
A.C. Bastiaanse BV 
Container service 
Baljaars ~V 
Betonijzerbuigcentra
le en Handelsmij.BV 

van den Berg tran
sporttechniek b.v. 
Betoneon 

Moe: Algemen.e Parti
cipatie Maatschappij 
Nederlandse 
Participatiemij 

Beuken BV 
De Block 
Bogena BV 

Boeke-Reesters BV 

Moe: TBG Europe NV 
B.G v Bon koel en 
vriesbedrijf 

W.Bos 

Goes (4461 DA) 
latwijk (2222 AL) 

Lelystad (8211 AR) Fabrikant van 002 poeder 
en andere brandweermate
rialen 

'87- (1) 

Gravenhage 's- (2596 BA) Overkoepelende organisa
tie van Nederlandse 
bouwbedrijven 

Best (5683 PL) 

Rijsbergen (4891 XP) 

Amersfoort (3812 PL) 

Roosendaal (4707 RL) 
Amstelveen (1183 AS) 

? 
1 
Heerle (4726 GW) 
Bavel (4854 GB) 

Hekwerk-industrie/ 
groothandel 
Bestratingen en wegen
bouwmaterialen 
Ve.rvoers- opslag en 
overslagbedrijf 
Loon-en grondwerkbedrijf 
Conglomeraat v. bedr. 
akt. Bouw, Handel, Indu
strie, Baggeren 
'86- (?) 
Airconditioning 
Loon- en Grondwerkbedrijf 
Aannemer van grondwerken 
en transportbedrijf 

Bergen op zoom ( 4621 PS) Technische groothandel 
Hardinxveld-Giessendam Betonijzerbuig-en 
(3372 BD) vlechtwerk.Handel in 

betonstaal 
Gravenhage 's(2525 KJ) Transport techniek 

Son (5691 NL) 

1 

1 

Bergen op Zoom(4612PN) 
Iieldrecht(Belgie) 
Waalwijk (5145 PE) 

Amersfoort (3212RX) 

Amstelveen 

Beneden Leeuwen(6658CS) 

Dordrecht(3316GI) 

betonfabriek: Heipalen 
liggers, leidingen, 
vloeren 
'86 (66.7%) 

'86 (33.3%) 

IJzerhandel 
Int.transport/vervoer 
Voeding-en verzorgings-
middelen voor dieren 
Import/groothandel 
machines voor de landbouw, 

enz. 
'87-(100%). 
Import/Export/opslag 
'Van gek.oelde en diep
gevroren goederen 
Brandstof transport en 
garagebedrijf 

zomer '87 samenvatting 
Den Bouwmeester 
Moe: Koninklijke bout
bandel William Pont NV 

Middelburg(4338PB) 
Zaandam 

Bredasche Beton-en Aan- Breda (4817BL) 
neaing811ij BV 
Hoe-verenigde bedrijven Nijmegen 

Tieutra BV 
Bressar Hetaal BV Tilburg(5048AD) 

Breda Transport/Breda
verhuizingen 

Fa.W.v.Breugel 

Brink 

Broeders Transport BV 

Fa.Brouwers 
Internationaal
Transportbedrijf Van den 
Broek Veghel BV 
Moe: Holding P.v.d.Broek 
de nruin en Co. 
Jan de Bruin, 
Expeditiebedrijf 
J.M.de Bruyn 

Bruynzeel BV 

ccc 

Breda(4815HS) 

Oisterwijk(5061IN) 

Hardenberg(7772TV) 

Dorst(4859PB) 

Nijkerk(3860 ) 
Veghel(5462XB) 

Veghel 
Heerle/Wouw(4726AG) 
Zwijndrecht(3334IC) 

St.Willebrord (4711CE) 

Zaandam(1506PV) 

CADI: Kantine Dienst van Woensdrecht(4630 ) 
Land en luchtmacht 
Hoe: Landlilaebt 
Cash en Carry 
Oudemolen BV 

Cebeco handelsraad 

Cetra BV: Nederlandse
Cement Transport . 

- Moe : Ned. Wegtanker 
Mij BV (dochter vap. 
Cindu-key&Iramer NV) 

- Enci: Eerste Ned. Ce
ment Indust.rie en 
CelDij BV (Hoogovens) 

F .Ceulemans & Co 
F.Claassen BV 

BV Ned .Electrotech
niscbe Handelsvennoot
schap vh.Claeseen&Co 
Cl ei ren 
Compucar 

Coppen transportbe
drijf BV 

Copreal BV 
Corton Construktie
bedrijf 
Crewfort deur BV 
- Moe: Crawford DoorAB 

en CRAH? 

dd-d 
Dama-Rendriks 
Damco Transport Ne
derland BV 

Hoes Ion.Nedloyd
Groep BV 
Dassault 

Dekk.ers BV 
Mourice Delens 
A.v.'Dooren & zn 

A.v .Dorst 

eee 
ván Eekelen 

van Eeuwijk BV 
Electrolux Holding BV 

ENCI:Eerste Neder
landse Cement In
dustrie 
W. v Est aannemers
bedrijf BV 
Explosieven oprui
mingadienst 
Hoe; Landmacht 
Ex.ters Aanneeinga
en transport Mij . 

Den haag. 
Fijnaart(4793TE) 

Rotterdam(3011GA) 

Uithoorn(l422XS) 

Uithoorn 

Maastriebt 

IjllUiden 
Belaar (B) 
Tilburg(5049HA) 

Diemen(lll2AG) 

Hoogerheide(4631RJ) 
Schiedam(3111CK) 

Schiedam(3111Cl) 

Weesp(l381CE) 
Iampen(8263AJ) 

Heerbugowaard(l704RJ) 
Zweden (s) 

Zundert(4882IC) 
Rotterdam(3088BC) 

Rotterdam 

Frankrijk(F) 

Zevenbergen(4761AI) 
Antwerpen(B) 
St.Willebrord(4711HR) 

Diessen(5087VL) 

Huybergen(4635RP} 

Velddriel(6334JJ) 
Diemen(ll12AP} 

Maastricht( 6-212NA). 

St.Willebrord(4711RE) 

Culemborg(4100) 

Den Haa • 
Nistelr0de(5388PT) 

Houthandel/Doe bet zelf 
'87-(1) 

Beton-en Aannemingsmij 

'86-(100%) 

Handel in metalen/metaal
waren en gereedschappen 

Verhuizingen,opslag, 
transport,exploitat.ie
onroerendgoed 
Brandstoffenhandel,trans
portonderneming 
Transport,op-en overslag, 
groothandel in machines 
en grond 
Transportbedrijf van 
betonmaterialen en rio
leringssystemen 
Wagenbouw,bouwketen 
Transportbedrijf 

'87-(?%) 
Transportbedrijf 
Expeditiebedrijf 

Straat,grond,riool,timmer
en metselwerk 
Leverancier van keukens, 
etc. wasfabriek 

lantinedienst, 
Dienstonderdeel 
'86-(1%) 

neinhandel in aardappel
len,groenten,fruit,huis
houdelijke art.en textiel 
Handel in agrarische 
produkten,werktuigen, 
vloeibare brandstof 
Transport van onverpakt 
cement per tankauto en 
bulktransport 
'86-(50%) 

'86-(33%) 

'86-(16,7%) 
Graafq~Bchines 
Expeditie en transport
bedri,jf 
Blectrotechnische groot
handél (Fhilips agent
schap} 
Transportbedrijf 
Adviesburo bij aankoop 
van motorvoertuigen 

Aannemer van grond en 
sloopwerk,tevens zand
transport 
Ingenieursburo 
Dierenverblijven/Hek-
ken 
Industrie-garagedeuren 
'86-(?1) 
'86-(1%) 

Loonbedrijf-fouragehandel 
uitoefenen van natio
nale en internationale 
transporten . 
'87-(100%) 

Vliegtuigfabrikant 
(Mi~age) 
Stukadoorsbedrijf 
(Ontainervervoer 
Isolatie-kunststoffen, 
ramen en deuren 
Iraanverhuurbed.rijf, ver
huur schaft-en direktie
wagens 

Mechanisatie en Land
bouwbedrijf 
Transportbedrijf 
Im~ .Grooth.stofzuigers, 
wasautomaten en huishoude
lijke apparatuur 
Cement-Industrie 

Cultuurtechn.werken, 
grondwerken,kabels leggen 
Verwijdering van boliDen 
en granaten 
'86-(1%) 
Aanneming& en. transport
bedrijf 
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fff 
Fokker 

Moe: Northrop 
Frama BV 
van Fraassen 

ggg 
G & S Project BV 

C.van Gaans BV 

Gaffert BV 

Moe: Gaffert beheer 

Gastel,van V.O.F. 

Gastanks ned .BV 

Gebroeders Gelten BV 
GEVEKE BV 

Bliksembeveiliging 
v.h.Jules Goossens BV 

van der Graaf hei
werken BV 
Grasso Perslucht BV 
van Groesen Transport 

Groffen 
GTI nevenvestiging 

Moe: GTI Holding 
Gebr.Verstetoen Trans
portbedrijf BV.(GTV) 

hhh 
de Haas meubeltrans
port 
Hamstra's transport
bedrijf BV 
Betonfabriek Haring
man BV 
Hartman 
Gebr. v Hattum 
Hollandse Beton Groep 
HDW Transporttechnie
ken BV 
Moe: HDW Beheer BV 
Reeren Transport en 
Aannemingsbedrijf BV 
Hoe: Reeren beheersmij 
van de Reerik BV 

Heesters BV 
G. van Hees & Zonen BV 

Moe: van Hees Beheer BV 
Hegroka BV 

- Moe: Beheersmij 
Hegroka BV 

Heidemij Holding NV 

Heijmans, verenigde be
drijven BV 
Hendriks BV 

Heras Hekwerk BV 
- Hoe: Cement Road

stone Holding 
C.Hogenes BV 
Hollemans BV 

- Moe: Holding Holle-
man BV 

Hollillel aannemings
bedrijf BV 
Hout, F.v.d. Revisie
bedrijf BV 

Amsterdam(1061AZ) 

USA 
Roosendaal(4706PN) 
Vlissingen/Terneu
zen ( 4382NB) 

Tilburg(5049BA) 

Roosendaal(4703JK) 

Veghel(5461HA) 

Veghel 

Huybergen(4635RE) 

Amsterdam(1017XK) 

Steenbergen(4650) 
Amsterdam(1014BA) 

Den Bosch(5232BH) 

Nieuwegein(3431ET) 

Oss(5354AT) 
Wagenberg(4845CE) 

Woensdrecht(4634TT) 
Roosendaa1(4706) 

Nieuwegein. 
Tilburg(5014LA) 

Iwintsheul(2295LL) 

Ermelo(3853m) 

Goes(4463AL) 

Bergen op zoom(4612PE) 
Nieuwegein(3431CC) 
Rijswijk(2280AB) 
Ridderkerk(2984AM) 

Ridderkerk 
Roosendaal(4705RC) 

Broek op langedijk 
(1721 CW) 
Roosendaal (4702 VW) 
Tilburg (5047 GW) 

Tilburg 
Halsteren (4661 ER) 

Halsteren 

Arnhem (6821 HX) 

Rosmalen ( 5248 JR) 

Lobith (6915 SG) 

Oirschot (5688 EJ) 
Dublin 2 IRL 

Zoeterwoude (2382 NS) 
Breda 

Breda 

Oud Vossemeer 4698 Qol 

Tilburg (5015 BT) 

Vliegtuigbouw en onder
houd 
'86-(20%) 
Rioolontstoppingsbedrijf 
Touringcar en verhuurbe
drijf 

Terrazzo-vloerleggers 
en woningstoffeerders-
bedrijf 
Grondverzorging en land
bouwmachines 
Transport en kraanver
huurbedrijf 
'87-(?%) 

Loonbedrijf in grondwer
ken,verhuurverzetmachines 
Handel in vloeibaar gas 
en tanks 
Beplantingen 
Elekrotechniek en In
stallatietechniek 
Install. voor bliksem
bev.,overspanningsbev. en 
aardingen 
Heiwerken 

Persluchtapparaten 
Gespecialiseerd in beton
vervoer . 
Woninginrichting 
Technische installaties, 
onderhoud service 

Transportbedrijf 

meubilair? 

Int.goederenvervoer 

Betonmortelcentrale en 
betonfabriek 
Kraanwagenverhuur 
Transportbedrijf 
Bouwonderneming 
Imp./Exp./Groothandel, 
kranen,hoogwerkers enz. 
'87-(?%) 
Aann.emer en Transport
bedrijf 
'87-(100%) 
Transportonclerneming 

Grondverzet machines 
Sloop-transport, 
grond en wegenbouw 
'86 (?%) 
Aannemingsbedrijf, utili
teitsbouw, grond en kabel
werken 
'87 (?%) 

grondmechanica en land
inrichting 
Bouwbedrijf/waterbouw 

Transportbedrijf/ 
steentransport 
Hekwerken 
'86 (80%) 

Transportbedrijf 
Transport, opslag, over
slag en deelname in andere 
ondernemingen 
'87 (100%) 

Pijpleidingen , kabelwerken 
en drainage 
Aanleg benzinepomp-insta!. 
plaatsing tanks, garage, 
in- en verkoop auto's 

••• 
lil 
Insulcon Europe BV 

Intramy BV 

•• • 
JJJ 
Jo Jansen 
Jansen 
Theo Jongenelen 

Jongman's metaal 

Junior Transport BV 

kkk 
J.Iaam 
van der Iamp-ElsendorpBV 
R.van Kempen Beton BV 
gebr. van Keulen 
Kippers Transport 
Breda BV 

Autobedrijf B. Kleija
sen BV 
H.lloek's zout en 
commissiehandel BV 
J.van Klooster en Zn.BV 
Adriaan de Kok 
aanneembedrijf BV 

Kok Ede BV 

- Moe: Ahold 
Kok ,P. A. BV 
Kok,J.de, Staalbouw BV 

Steenbergen (4650 AC) 

Rotterdam (3079 DN) 

Ossendrecht ( 4641 GX) 
Hoogendijk 
Roosendaál (4702 IV) 

Roosendaal 4702 BD) 

Nederweert (6031 SP) 

Rilland ( 4411 BZ) 
Eisendorp (5424SB) 
Hoogerheide (4631 SR) 
Ossendrecht (4641 CP) 
Breda (4814 HC) 

Almelo (7601 GX) 

Dordrecht (33'!3 LA) 

Bussum (1406 PH) 
Bergen op Zoom 
(4612 PJ) 

Ede (6716 AA) 

Zaandam? 
Hoogerheide (4631 SZ) 
Heerie/Wouw (4726 SC) 

- Moe: J .de Kok Be- Heerie/Wouw 
heer BV 

Grondbedrijf Fa . Konings Roosendaal (4707 RC) 

Gebr. Ioninga 

Konings Staal 
Korebrits Transport Be
drijve.n BV 
Iuypers West Brabant BV 

- Moe: Technies buro 
P.G.Kuypers en Zn.BV 

lil 
Fa. E.Lafeber NV 
Lambregts BV 

A.Lammers 

van Leeuwen Buizen 
- Moe: Buisleeuw Be

heer mij . BV 
G.Leys en Zn. BV 

F.A.M. van den Lindeloof 

O.J .Lobbezoo 
Fa. R.P.Loek en Zn. 

L. Luijks handelsond. 

mmm 
Gebr. van de Maagden
berg BV 
- Moe: Gebr. vd Maag

denberg Beheer BV 
Combinatie Maasroute 
- Hoe: NBM BV, aanne

mingsbedrijven NBH 
Heijmans, ver

enigde bedrijven BV 
Maas 

Mavo-Bouw BV 
Mebin: Maatschappij Ex
ploitatie Betonmortel
bedrijven in Nederland 
- Moe: ENCI - Eerste 

Ned. Cement Industrie 
Fa. de Meeuw 

Gebr. Meijer Lucht
techniek Emmeloord BV 
MCB Metaalcomp~ Bra
bant BV 
- Moe: MCB CV 

Mits kopieerapparatuur 
Aarque Systems/Remidex 
Office prod. 

P.Mol en Zn. 
Kees Mulder en Zn. 
NCW - Nederlandse Chris
telijke Werkgevers
organisatie 

Roosendaal (4706 PH) 

Roosendaal (4707 AD) 
Breda ( 4814 HA) 

Zevenbergen (Helmond) 
(4762 AG) 

Gouda (2802 AE) 
Prinsenbeek ( 4841 LE) 

Vlijmen (Den Bosch) 
(5251 AN) 
Zwijndrecht (3336 LE) 
Zwijndrecht 

Bergen op Zoom 
(4611 BW) 
Baarle Nassau 
(Vlicoten) (5111 GD) 
Rilland ( 4411 AP) 
Hardinxveld/Giesendam 
(3371 XC) 
Halsteren (4661 PB). 

Hoeven (4741 HP) 

Hoeven 

Oss 
s'Gravenhage 

Rosmalen 

Steenber~en (NB) 
(4651 AA) 

Empe (Gld) (7399 RC) 
Den Bosch (5231 BS) 

~stricht 

Oirschot (5688 DP) 

Emmeloord (8304 AH) 

Valkenswaard (5555 XC) 

Delft (2600 AA) 

Oosterhout (4903 RG) 
Zevenbergen (4760 ) 
Den Haag 

Vuurvast voegcement, 
brandvertragende middelen, 
ovens, enz. 
onbekend 

Staalkonstruktiebedrijf 
Reinigingabedrijf 
Kraan- en takelwagenverhuur 
buur 
Hetaal konstruktie en 
lasinrichting 
Transportonderneming 

Aannemingsbedrijf 
Internat. Transportbedrijf 
.Beton 
Loodgietersbedrijf 
Transport van zand en 
grind en uitvoeren grond
werken 
Datsundealer 

Grondstoffen import 

Transportbedrijf 
Aanneembedrijf 
alsmede direktie over 
andere ondernemingen 
Groothandel in horecabeno
digdheden en levensmidd. 
' 87 (?%) 
Loodgieter 
Konstruktiebedrijf, . 
uitoefenen van metaalbe
werking, loodgieter 
'87 (100%) 

Diepsonderingen, bronbema
lingen, diepboringen 
Grondboorbedrijf, adviezen 
op grond- en boortachnies 
gebied 
Beton e.n staafijzer 
Transportbedrijf 

Verwarming, luchtverwar
ming installateur 
'87 (?%) 

Internet. transportbedrijf 
Transport, grondwerk 
en handel in zand, grind 
en bestratingsmateriaal 
Transportbedrijf 

Stalen buizenhandel 
' 86 (?%) 

Ijzerwarenhandel 

Expeditiebedrijf 

duister 
Internat. transportbedrijf 

Handel en verhuur van 
bouwmachines 

Graafmachines en 
bulldozers 
' 87 (100%) 

Aanleg van betonwegen 
'87 (?%) 

187 (?%) 

Betonboringen, betonzagen, 
lijmverwering 
Bouwbedrijf (prefab) 
Exploitatie van betonmor
telbedrijven 

'86 (?%) 

Leverancier van bouwwagens 
en direktieketen 
Luchttechniek 

Groothandel in staal 
en techniese produkten 
'87 (?%) 
Kopieerapparatuur 

Bouwbedrijf 
Transportbedrijf 
belangen organisatie 
verkegevers 
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nnn 
Nederhorst Bouw BV 
- Moe: Hollandse Beton 

Groep 
,Nefs BV 
Nemar BV 
Nettenbouw BV 

Gouda (2801 GC) 
Rijswijk 

Ossendrecht (4641 SH) 
Hoo~erheide (4631 NL) 
Amersfoort (3812 HP) 

- Moe: Internatio Mul- Rotterdam 
ler BV 

Noord Hollandse Handels- Amsterdam 
onderneming 
NKF Kabel BV Waddinxveen (2740 AB) 
- Moe: Philips Eindhoven 

ver 
000 
Oce van der Grinten NV Venlo (5900 MA) 

- Moe: Nationale Neder-
landen 

Oorschot BV Rotterdam (3076 BD) 
CI Openeer BV Hansweert (4417 BG) 
Orenstein en Koppel Dortmund (D) 
- Koppelpoort Holding NV 

Ossenblok Goorden BV Oud Gastel (4751 SN) 
J.N.Overdevest BV Bathmen (7437 BD) 

PPP 
Combinatie Papendrecht Papendrecht (3351 AJ) 
- Moe: Jan Lingen Be- Papendrecht 

tonindustrie BV 
Pekaar en Zn. Yerseke{4401 NP) 

Plompen Hoogerheide (4631 NA) 

PNEM - Provinciale den Bosch ( 5211 AK) 
Noordbrabantse Elektri-
citeits Maatschappij 
Possehl Bavel (4854 NB) 

- Moe: Possehl (Duitsl.) 
Priems BV (Priems mate- Goirle (5051 HS) 
riaaleervice BV) 
PTT - Post Telegraaf en den Haag 
Tel~fonie 

lra!re!rberg en Zn. 
Reinders-Wessemius 

grondboorbedrijven BV 
Gebr. Remie 
Remijsen BV 
Renogroup/Reno Hol-

ding BV 

Van Riesen Beheer BV 
-Moe: v.Meyer Inter

national PLC 
de Rijke 
de Rijke vloeibaar 

gas transport BV 
Roger leasing Nederland 
- Moe: AMRO - Amster-

dam-Rotterdam Bank 
J.A.H.Rombouts 
Romers Transport BV 
- Moe: loninklijke Vol-

ker Stevin NV 
Rooftop Dakbedekking BV 

sss 
SABCA - Société Anonyme 

Belge de Constructions 
Aeronautiques 

SAKKO Space SAKKO BV 

- Moe: Dassault 
Fokker 

Schilt, V. Bouwmateria~ 
len BV 

Breda (4815 HD) 
Emmer-Compascuum 
(7881 XJ) 
Breda (4824 AL) 
Gilze Rijen (5126 PTJ 
Purmerend (1442 LB) 

Goes ( 4463 AC) 
Groot Brittannië 

Antwerpen (B) 
Spijkenisse (3201 LK) 

Amsterdam 

Roosendaal (4703 HT) 
Rozenburg (3781 HK) 
Rotterdam 

Breda (4835 PL) 

Brussel-Haren (B) 

Bergen op Zoom (4611 KH) 

Frankrijk (F) 
Amsterdam 
Oud Gastel (4751 TR) 

Bouwbedrijf 
'86 (?%) 

Betonwarenfabriek 
techn install. buro. 
Aanleg van distributienet
ten water, gas, elektra, 
kabel t.v. 
'87 (100%) 

kleine aannemer 

Kabelprodukten 
'86 (20%) 
'86 (60%) 

Kopieer-, automatisering
apparatuur en chemie 
'87 (5%) 

Transportonderneming 
Transportbedrijf 
draglines onderhoud 
'87 (100%) 
Transportbedrijf 
Transport/puin 

Fabrikage van beto~orte! 
'86 (?%) 

Bestratingen en bestra
tingsmaterialen 
Elektrotechnies installa
tiebedrijf en verkoop 
Elektriciteitsproducent 
Noord Brabant 

Aannamingamij: wegen, 
startbanen, vloeren, 
'87 (?%) 
Int. Exp~ditie/Transport
bedrijf 
post, telefonie en giro
centrale {postbank) 

Wegenbouwbedrijf 
Bronbemalingen, diepdrai
nages, pompputten 
Kraanverhuurbedrijf 
Transportbedrijf 
Leveren/aanbrengen van 
isolaties, dakbedekking 
en metaalprofielen 
Houtindûstrie, houtimport 
'87 (100%) 

onbekend 
Vloeibaar gas transport 

Vrachtwagen verhuurbedrijf 
'86 (?%) 

Betonstaal vlechterij 
Beroepsgoederenvervoer 
'87 (100%) 

Dakbedekkersbedrijf en 
handel in dakbedekkingsma
teriaal 
onderhoud en reparatie 
van o.m. kruisraketten 

Gas lev. /benzine station/ 
overal. vloeib. brandstof 
'86 (48%) 
'86 (42,8%) 
Bouwmaterialen 

Schapers en Zn. BV Raamsdonksveer (4941 TA) Wegenbouwbedrijf/asfalt/ 
beton 

BV Betoncentrale "de 
Schelde" 

- Moe: MEBIN - Maatsch. 
Exploitatie Betonmor
telbedrijven in Ned. 

Neerbosch Be-
heer BV 

M.G.Schippers 
O.H.Schnitker & Zn. BV 
Schouten Alphen BV 
- Moe: Nimox NV 

Schoot, van der Til-
burg BV 

Gebr. Sierhuis V.O.F. 
Smits van Tetterode BV 
Algemene Bou~onderne-

neming Smits 
Smits Loodsenbouw en 

Timmerfabrieken BV 
J.H. Smits expediteur 
Snijders BV (9f Snijders 

Gascentrale BV te 
Oosterhout 

Soffers P.c. Aannemers
bedrijf BV 

W.Stoop & Zn. 
H. van Strien 

Bergen op Zoom (4612 PL) Betoncentrale 

den Bosch 

Vlaardingen 

Amsterdam 
Vlaardingen (3136 NS) 

'86 (50%) 

'86 (50%) 

Verhuizers 

Alphen a/d Rijn (2404BK) Int. Transportbedrijf 
Zeist '87 (100%) 
Tilburg (5048 AR) Handel in ijzerwaren, 

Haaksbergen (7481 KV) 
Breda (4825 AV) 
Delegem (B) 

Twello (7391 AH) 

Werkendam (4251 XA) 
Raamsdonk ( 4944 AP) 

Hoogerheide (4631 NC) 

Made (4921 ZD) 
Oosterhout 

gereedschappen, hang
en sluitwerk, etc. 
Transportbedrijf 
onbekend 
onbekend 

Loodsenbouw en houtverwer
king 
Transportbedrijf 
onbekend 

Aannemer 

onbekend 
aannemersbedrijf 

Struijk betonindustrie Oosterhout 
en kunsstof-rioleringBV 

(4905 AN) 

- Moe: Struijk Be- Oosterhout 
heer BV/Struijk 

Management BV 

ttt 
Fa. Taks 
TBS-Soest BV 

Tetraco 

Verenigde bedrijven 
Tiemstra BV 

- Moe: Hobro Beheer 
NBM - BV Aanne

mingsbedrijven NBM 
Tracon BV 

- Moe: BAM Holding NV 
zei st 

Ned. Alg. Bevr. 
en Exp. Kantoor BV 

Technische Unie BV 

- Moe: Handelsdivisie 
OTRA NV 

TURCO Nederland BV 
-Moe: Purex 

Pennwalt Corp. 

uuu 
Uittenbagaart Trans

porten BV 
Unidex Cement/Unidex 

bouwelementen BV 
Uyt de Wilgen 

VVV 

Oosterhout (4905 AD) 
Soest (3762 EV) 

Breda (4818 KB) 

Nijmegen (6500 AB) 

Hoensbroek 
den Haag 

Rotterdam (3045 PX) 

187 (50%) 

Amstelveen (1185 TH) 

Amstelveen 

Ede (6717 AD) 
USA 
USA 

Zwammerdam 

Gemert (5420 AC) 

Bergen op Zoom 

Vané Handelsonderneming Wouw/Heerle (4724 ZG) 

Veritrans BV 
Transport- en handels
bedrijf de Veer 

van der Velden 
Antwerpse Bouwwerken 

Verbeeck NV 
Verbru~2e (Isover/Ver
brugge BV) 
- Moe: Koninklijke 

Nedloyd Groep NV 
Verhagen's Expeditie BV 

- Moe: Verhagen BV 
Jac Verhoeven 
Verheyen 
Verkerk P.A. 

Vereykens Transport 
A. Verstegen 
Verlaats Montage BV 

M.N.O.Vervat 

Verweij's 

Verenigde Gasbedrijven 
M.A. Vink/Vink daklicht 
BV/Vink's handelsmij. 
VNO - Verbond van Ned. 

Ondernemingen 
Vogel Injection BV 

Tilburg (5015 TG) 
Heesch (5384 AG) 

Oost Eekelo (België) 
Antwerpen (B) 

Terneuzen (4538 AG) 

Rotterdam 

Dinteloord (4671 BK) 

Dinteloord 
Gilze (5126 GA) 
Rijsbergen (4891 PM) 
Zwijndrecht (3335 LH) 

Lieshout (5737 PB) 
Rijsbergen (4891 VB) 
Uden (5405 AK) 

Moerdijk (4782 TZ) 

Lopik (3411 JH) 

Ede 
Didam (6942 GK) 

den Haag (2595 AK) 

Zwijndrecht (3334 KA) 

Voorbij Bouwmaatsch. BV Wilnis (3649 CM) 

-Moe: Voorbij's Onroe- Wilnis 
rend Goed BV 

handel in betonwaren 
en kunststof produkten 
'86 (?%) 

Transportbedrijf 
Riolering, beton, putran
den, kolken, pompkelders 
Fabr. video-monitors voor 
CCTV en camouterdisplays 
Bouwbedrijf 

'87 (34%) 
'87 (?%) 

Transport-container ver
koop mij.-

'87 (50%) 

Elektro-installatie, 
technies handelsburo 
'87 (100%) 

Reiniging en opp. behand. 
'86 (?%) 
'87 (?%) 

Dakelementen, houten 
liggers 
Bouwbedrijf 

Handel in landbouwwerktui
gen, elektriese artikelen, 
betonboringen 
onbekend 
transport van zand, grind 
en losgestorte grond 
onbekend 
Bouwonderneming 

Int. Transportbedrijf, 
garage en auto-mat. handel 
'87 (50%) 

Vrachtwagendienst West-
Brabant /Dordtrecht/R'dam 
'86 (?%) 
Schoonmaakbedrijf 
Transportbedrijf 
Verzorging elektrotechnie
se werken 
Transport 
Landbouwer 
Produktie semi-permanente 
gebouwen w.o. kantoren 
en lokalen 
Aannemer grond-,weg-
en waterbouwwerken, trans
port/expeditie 
Autosloperij/kraanbedrijf/ 
transport 
onbekend 
Kunststoffen/handelsmij. 

Belangenvereniging van 
ondernemers 
Specialisten in afdich
tingatechnieken 
uitvoering van fundaties 
tot komplete betonwerken 
'87 (100%) 

Vriens Bouwmaterialen BV Bergen op Zoom (4612 PC) Bouwmaterialen 

www 
Waardo Beton BV 
WACO-Liesbosch Beton BV 

- Moe: Ballast Nedam 
Wegenbouw Verhuur Rot

terdam BV 
J.A.van Wannooy BV 

- Moe: Bresser Metaal 
BV 

WAVIN Nederland BV 

Weru Raamsystemen 
WIHA Grondmechanica 
Willema BV 
Winters Bouwbedrijf BV 
C.de Wit intertrans-

port BV 
Witteveen en Bosch 

A.B.Wolst BV 

zzz 
Zeeland BV 

Tiel (4004 jj) 
Bergen op Zoom (4612 PS) 
Amstelveen 
Hardinxveld Giesendam 
(3371 CL) 
Oosterhout (4901 VT) 

Tilburg 

Hardenberg (7772 BJ) 

Oosterhout ( 4901 LN) 
Haasdrecht (3851 BG) 
Uden (5401 BJ) 
Breda (4835 PJ) 
Ossendrecht (4641 SK) 

Deventer (7400 AE) 

Dordtrecht (3316 AS) 

Heinkenszand (4451 WG) 

"waardo vloeren" 
Betonfabrikage 
'86 (100%) 
Verkoop/verhuur/transport 
van containers 
Aannemersbedrijf in grond/ 
water/wegenbouw 
'87 (100%) 

vervaardigen en handelen 
in kunsstof produkten 
Raamsystemen 
Bodemonderzk en grondmach 
Installatietechniek, CV 
Bouwbedrijf 

-ingenieursburo civiele
milieu- bouw- en 
installatietechniek 

Beton 

Zwaar transport 

TOTAAL 245 BEDRIJVEN EN ORGANISATIES 
BETROKKEN BIJ DE BOUW IN WOENSDRECHT 

C 198Z Speurgroep Woensdrecht 
(kopieren aanbevolen) 
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positieve frustraties 
in Woensdrecht 

Tijdens de vier dagen stond het knip- Tenslotte bestaat bij een aantal men-
pen bove.naan de ranglijst van de te sen de indruk dat het aktiegebeuren 
bouden akties. Dit gebeurde zowl nauwkeurig afgebakend was tijdens 
stiek.WD als openlijk. Zelfs met een deze vier dagen. Dit is niet juist. 
forse bewaking kon men niet voorkome.n Wat we toejuichen zijn heel veel ver-
dat er flink gesnoeid werd. Daarnaaet schillende aktievoreen (openlijk of 
werd er in deze dagen enkele ID8len niet openlijk) ofwel dat mensen hun 

geblokkeerd. Om de blokkades te eigen kreativiteit gebruiken. Wat we 
kunnen breken ging 11en er na verloop niet zien zitten is een massaal tref-
van tijd toe over 011 mensen ook zon- fen met de tegenpart1j op een bepaal-
der dat er gesommeerd was, op te pak- de plaats en tijdstip. Dit geeft al 
ken. Het niet opvolgen van een ambts- snel aanleiding tot onnodig fysiek 
bevel (misdrijf) wordt dan niet meer geweld. En daar heeft het OH alleen 
ten laste gelegd. Alleen belemmering maar baat bij, want een stuk fysiek 
van verkeer (overtreding). In totaal geveld is een effektief middel om 
verden in vier dagen ruill zeventig grote groepen mensen te frustreren. 
mensen geverbaliseerd. Evenals bij Dus bet is slim om niet in die val-
de maandelijkse blokkade werden deze kuil te trappen. Tenslotte proberen 
processenverbaal in een gebouw op de we in de konfrontatie zelf het goede 

De brochure 'Liefs uit Woensdrecht, 
is gelll88kt voor de altties van 24-
27 juni ,maar ook zeer bruikbaar 
om inzicht te krijgen in de achter
gronden van het VredesAktie.tamp. 
Minimuum prijs f1,- + f1, 75 porto. 
Giro 3332968 VAI Woensdrecht. 
Meer mag ook!. 

brief uit 
moskou 

basis opgemaakt . In afvacht1ng van voorbeeld te geven, dus het eigen ge-
het verbaal wordt je ee.n t1jdje in veld, verbaal of psychisch, te beper- Onlangs vaa ik in Moskou, o. a. om de 
een ruimte opgesloten .Je ont.oet daar ken . Vredea.ensen van de onafhankelijke 
de mensen die bij de andere akt1es Gerrit "Groeppa Doveria" (Groep van Vertrou-
werden opgepakt en het is altijd leuk (een bewoner van het vredesaktiekamp) ven tUBSen Oost en West) te leren 

HET TAIIBVAI ILEURDE BLAUW DOOR DE 011 ervaringen uit te wisselen. Zondag kennen. Bij ons heb je Vee Dee, nv, 
EH UNIFORMEN. HET IS WENSDAG 24 JUNI werd de aktievierdaagse afgesloten Vrouwen voor Vrede, Totalo 's en nog 
1987. DE WOEHSDRECBTSE AITIEVIERDAAG- met een knipaktie bij het hek van de veel ~~eer . Bij hun is dat alles in 
SE GFX>RGANISEBRD IN HET IADAR VAN het Amerikaanse gedeelte van de ba- Un groep verenigd, mét de n.odige on-
DE BIVAIAITIEDAG OP 27 JUNI, BEGINT sis . Zeker tot opluchting van de HE. derlinge meningsverschillen. Bet vaa 
HET EEN FORSE ~UIMIHG. Niet lli.nder De tekenen van ver1110eidheid waren fijn om te merken ddat het eigenlijk 
dan drie HE-bussen, drie polit1ebus- duidelijk aanwezig en slechts enke- net zo'n 88.111enraapsel is als bij ons 
jes ~~et ~~ensen werd~n er ingezet. Men len hadden nog een goed humeur. want ik had het idee dat dissidenten 
gaat heel sekuur te werk. Elke bender Op een aantal punten liet de aktie- in de USSR een soort superhelden/mar-
of konijnenhol, met enkele spullen vierdaagse nog te wensen over. Zo telaars moeten zijn omdat de conse-
daar in, wordt door de aanwezige re- kwam het kOÖrdinatieverk teveel te- quenties in Rusland heftiger zijn dan 
cherche gefotografeerd en op een recht op de schouders van een paar hier. Ik kon bv in de tijd dat ik in 
bijbehorend formulier wordt de loka- mensen, werd het huis van Atoomvrij- de gevangenis leefde wegens dienstwei 
tie zo nauwkeurig mogelijk aangege- staat als opvangpunt te zwaar belast, gering, Russisch leren . Zoiets is vol 
ven. Door de processen wat betreft liet het kampleven nog het nodige te komen ondenkbaar i.n de Sovjet gevange 
de ontruimingen, di.e momenteel in ho- wensen over en is er teveel materiaal nissen vaar je met velen in een cel 
ger beroep liggen is het Openbaar Mi- nodeloos ve·rtoren gegaan. Niet verge- vol luizen wordt gestopt, standaard 
nisterie (OM) blijkbaar een stuk ten mag worden dat deze opzet nieuw zonder dekens of matras (als je uz-
voorzichtiger geworden. De tijd van is en van gemaakte fouten kunnen we zel hebt, een houten stapelbed i.p.v. 
de botte ontruimingen, vaarbij men leren. staal of beton) en een 'dieet • met 
vroeger eenvoudig alles wegsleepte, zeer weinig caloriën. 
lijkt achter de rug . Was de sfeer in Het dit stukje vil ik 011 steun vragen 
het takkevak al enigszins hUIIIOristies voor twee Russische dienstweigeraars. 
de ontruiming van het bosvak was ko- Lev lritsjevski werd in 1967 geboren 
llies. Door de gegraven greppels werd en is blind aan ~ oog en hoeft dus 
de ME gedwongen de waae.ns achter te eigenlijk niet in dienst maar omdat 
laten. Bet werd een soort ucursie. hij aktielid is van de groep we.rd hij 
Bewoners van het kaap voorop en daar- ER IS M<mNTEEL DRll(GEHD BEHOEFTE van de universiteit getrapt en op 24 
achter een heel peleton HE. Onderweg AAN DEKENS. BIJNA DE GEHELE VOORRAAD december 1986 opgepakt voor llilitaire 
kregen ze uitleg over de natuur en DEKENS IS TIJDENS DE AITIE GESNEU- dienst . Omdat hij pacifist is , weiger 
de omgan'g ermee. Bet sluitstuk vorade VELD. de hij en werd in een kazerne in een 
de aankOIISt in het bosvak. Alle ben- TEN TWEEDE IS ER DRINGEND BEHOEFTE betonnen hok opgesloten. Door de kou 
ders waren verdwenen . Degenen die de AAN GELD • MAAI ZO 1-«)GEI...IJI EEN BEDRAG en de regelmatige pakken slaag kreeg 
leiding hadden, begonnen naarstig de OVER OP DE REIEHING VAN VAK hij veel pijn, vooral aan zijn nie-
konijnenhole_n af te stropen om het giro 3332968. ren. Haar hij bleef bij zijn weige-
geschonden imago te redden. Sollillige ring. Toen het voorjaar aanbrak werd 
ME'erskonden het lachen niet onder- .------------------.-----------------1 hij in een militair ziekenhuis ge-
drukken. Dat ze voor schut stonden a topt en voortdurend met chemische 
was duidelijk. ZOEK OOI EENS EEN L\HP IN BET BUI- preparaten "behandeld". Bij heeft 
De bezetting van de kampen was op dat TENLAND OP • toen een krabbel onder een dokument 
moment niet erg hoog. In totaal 25 -.n.....n gezet. Later bleek dat de soldateneed 

Mt.m..ANGBN I PRESS.c.au1u:., Forstetra-à 30 aktivisten. Tijdens de vierdaag- te zi~n geweest. Hij bleef echter wei-
se kwam de pei118Dente bezetting sse 3• 7075 Hutlangen tel: 0771176210 geren. Op 5 mei kreeg hij 48 uur ver-
op 40 à 50 mensen en hebben ongeveer Duitsland • lof om te trouwen en besloot toen in 
honderd ~~ensen aan de vierdaagse mee- COMISO, Sicilië, Italië. hongerstaking te gaan tot hij zijn 
gedaan. Mag dit aantal niet zo hoog recht op vrijheid had gekregen . Im-
zijn, toch is er veel akt1e gevoerd, FLOREHNES, Route Cbarlemagne 20• mers, zelfs volgena de Sovjet wet kan 
was de sfeer strijdbaar en waren veel 5526 Florennes, België . hij niet in dienst worden geroepen 
mensen na afloop enthousiast. De te- FASLANE PBACE CAMP • below St • Andrewa omdat hij aan "n oog blind is. Sinds 
genpartij was sterk vertegenwoordigd. school, Shandon, nr Helensburgh, 7 mei hebben noch zijn ouders noch 
Met 100 ~~ensschappen HE, recherche Dunbartonshire. tel: (0436) 820901. R.ima iets van hem gehoord. Waa.rschijn 
en een enon aantal LB'ers probeerde GRRBNHAM <XH«>N 1«1fEM'S PBACE CAMP, lijk wordt hij gedwongen gevoed. 
men de basis enigszins te bescher8ell. outside USAF Greenhall ColliDOn • Nevbury Vsevolod Phillipyev zal in oktober 
Bet beleid was simpel. Enerzijds pro- Berks. voor militaire dienst op moeten ko-
beerde •n de ~~ensen te ontlloedigen HENWITH BILL PEACE CAMP, outside men. Hij heeft besloten te weigeren 
door de .kupjes regelmatig te ontrui- US Spy Base, Henwith-with- Darley • 0111dat hij recht heeft op burger-
men. Haar daar varen we op voorDereJ..<1 nr Harrogate, North Yorks; or Chressy dienst. Bij is 18 jaar en ziet de 
en per auto werden nieuwe voorraden "ILANIBORD, signaal u.it de wapenin- tel Leeds: (0532) 565469. minimaal drie jaar strafkamp als "een 

d "' d d eh dustrie11 is een periodieke uitgave UPP.,.. t117V1:10nRD nll'•rro ~"•un p t aangevoer • ~en twee e wer en a t Ql\ 'uuru rr.Aw:. \N\I"IC • or way • goede leerschool" . Hij hoopt dat er 
i k i ld van enkele werknemers en ex-werkne- "'--p R d U B f d Ox mensen n verze er ng geste en ~ oa • pper . ey or • on. door zijn dienstweigeren druk op de 

voorgeleid bij de rechte.rcommisaris mers van het Hengelose bedrijf "Sig- Or: Steve <llasey, tel: Steeple Aston Sovjetregering komt vaardoor het 
(Re) i B d Op d naal"(Philipsdochter) i n samenver- (0869)-40321 n re a. gron van artikel • recht op burgerdienat een stapje 
540( di d bar d ) king met het ,konversieplatform BULL POINT DD•rro ~"•.,.. cl Shi 1 aanran ng van e open e or e rr.A'-'1:> """'", o r ey, dichterbij komt. 
probeerde men deze mensen een poosje Tvente. 41 Ingre Walk, Belliver, Plymouth. Zou iedereen een kaartje aan het of-
(vijf dagen met een mogelijkheid tot Doel van dit blad is het geven van Tel Plymouth· 783513. fictële Sovjet Vredes Komttee kunnen 

1 i ijf da ) informatie over en het stimuleren CRUISBW•-? PO Bo 28 N b ver eng ng van v gen op te · A~"'" x • ew ury • sturen met de dringende vraag om Lev 
1 it Da h d d van de diskussie rond de problematiek Be k s u en. armee oopte men e an e- r s. Iritjevski vrij te laten en 011 aan 

f t sch ikk De -• van wape.nproduktie, wanAnhande~ ren a e r en. ze opzet uu.s- c- Vsevolod Phillipyev e.n de vele ende-
lukte . De door het (lol aangevoerde ar- en konversie. HOLESWORTH CRUISEWATCH, PO Box 35• ren die de militaire dienst niet wil-
gumenten verden bij de RC van tafel In 881DeDverking met het Indonesië Cambridge, nb Nev Adress, NUKEWATCH len vervullen, het recht te geven 
geveegd. Leuk was het dat de RC zich komttee Hengelo is een Indonesië UKXI? Janet Conve.ry, CDN, 22-24 011 burgerdienst te doen. 
duidelijk uitliet over het kostenas- Special verschenen. Een kritiese Onderwood St. London Nl 7JG. Het adres is: Sovjet Peace Committee 
pekt van de utra beveiliging in deze en zeer uitgeb~eide beschouwing tel : Ol- 250 4010, or Fasslane Peace- Prospekt Mira 36 
dagen. ttne hele bouwput i .n Woens- die is uitgegeven naar aanleiding Camp. Moskou, 129010 
drecht kost zoveel llliljoenen, dat van de laatste IGGI-konferentie. BRITAlN OPPOSED TO NlJCLEAR DUMPING, USSR 

dit ook vel wat 118g kosten . .. Een Te bestellen door f1,20 (porto) c/o Jerry Fitch, 29 The Coppins,Amp-
frustrerende ervaring voor het <Jot. over te maken op giro 4914110 t.n.v. thill, Beds; tel. Alllpthill (0502) 

Hier werd gedacht dat het tijdelijk Ilankbord Hengelo, De Wetstraat 403909. 
insluiten van een aantal 118nsen een 53, 7551 GB Hengelo. tel: 074-773340. GET NIREX 0111', Peter Ientfield,14 
haalbare kaart zou zijn, hetgeen niet Of Iomitee Indonesië, poetsbus 4098, Trelawney Rd, Camborne, Cornwall; 
het geval was. 1009AB Amsterdam. tel 020-936050. tel. {0209) 715386. 

Vrede en alle goeds, 
frits 

Frits ter Iuile 
p/a Dorpsstraat 11 
4634 TM WOENSDRECHT 
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* Amsterdam: 
.Iedere eerste donderdag van de .maand 
bij het Ame.rikaanse konsulaat op 
het museumplein van 18.30 tot 19.30 
"Handen af van Nicaragua". 
Het is een jaar geleden dat het 
Internationaal Hof van Justitie 
in Den Haag de V.S. veroordeeld 
heeft wegetis haar agressie tegen 
Nicaragua, en iede.r jaar weer wordt 
er $100 miljoen aan de contra's 
toegezegd. 
Voor informatie: Solidariteitaover
leg Nicaragua, ·Busken Huetstraat 
9 III,, 1054 SI Amsterdam. 

ju I i 
Iedere dag: meelopen met de Fran
ciscaanse wacht, om 11.30 en 17.30. 
inl. (01646-5637l 
Ossendreeht: 
Iedere tweede zaterdag van de maand: 
Samenkomst van mensen met verschil
lende geloofsachtergronden, van meer 
tot minder ~f vrijwel niet kerkelijk. 
inf. bij Nel Roggeband. tel ol66o-
2106. . 

* 5 t/m 20 juli: Sommer urlaub in 
W~dland.Fiets- en wandelkamp bij 
Luchow- Dannenberg. Info en rond
leidingen in de natuur, over alt. 
projekten. 
informatie; Die Kurve Wustrow, 
Kirchstrasze 14, 3135 Wustrow, tel . 
05843-507. 

* 7-14 juli: milieukamp in Florennes 
voor jongeren tot 25 jaar. 

* 11-24 juli; Eerste grote Bkopáx 
fe.est voor volken rond de Middel.
landse Zee.Workshops,diskussie, 
Film, etc. Tegen militaire spanningen 
en . gewelddadige konfliktoplossing.eu, 
Georganiseerd door CRIC inltalie 
in. de streek Crotone. 
info: CRIC, via Sant 'Anna 49 G 
89100 'Reggio Calabria, Italië. tel: 
09-39 965 21330/ 98266. 

17-21 juli:Anti-militariatiese 
parade in Florennes. 

f~AU(N 
\JtD(~STAND5CAMP 

17 juli tot 31 augustus: Vrouwenver
zetskamp HunsrÜck. Jaarlijks terug
kerend kamp voor vrouwen uit de 
BRD en omringende· landen. Het kamp is 
in Rekkershausen~ 
Inl: · Red. Graswurzelrevolution, 
Nernstweg 32, 2000 Hamburg 50. 

* 18 juli - Landelijk Reforger overleg 
Witte Vrouwenkade 1, Utrecht 

* 17-26 juli: Alternatieve Ekonomie. 
Zomerseminar in Altenmelle (Dtl) , 
over konfliktoplossing in zelfstan
dige bedrijven. Info: Kistlerstr. 
1, 8 MÜnchen 90. 

* 18-21 juli: Een hemel zonder 
wapens -anti-militaire parade in 
Flore.nnes, over de relatie tussen 
praktijk en theorie. Op 21 juli 
wordt er een alternatief geboden 
voor de militarisering rond Brussel. 

. * 19 juli - 1 augustus: Internatio
nale zomerschool ''E.iner gewaltfreien 
Gesellachaft entgegen". Workshops, 
kreativiteit, uitstapjes. Deelname 
de hele periode of alleen één van 
de twee weken. info: int. Hojskole, 
Montebello Alle 1. 3000 HelsingÖr, 
De.nemarken. 

*· 2G-26 juli, en 27 .Juli - 2 aug. 
Vakantiekamp in Belgie van de PVDA 
onder het motto: Reis om de we.reld 
in zes dagen . o.a Marxisties-Léninis
tiese organisaties komen vertellen 
wat hun ervaringen zijn op strijd
gebied. Daarnaast ontspanning. 
Kinderopvang is aanwe.zig. Info: 
Vakantie zonder grenzen, Lemonnier
laan 171, 1000 Brussel. tel: 02-
5136626. 

* 21-24 juli: Wandeltocht Den Haag
Nijmegen: "Is het hier oorlog?". 
Enkelen doen ook mee aan de vierdaag
se van Nijmegen. inl: "Is het hier 
oorlog?" ·postbus 1667, 9701 BR Gro
ningen. 

* 26 . juli - 2 aug. : Internationale 
vrouwenkonferentie over feminisme, 
pacifisme en anti-militarisme, geor
ganiseerd door WRI in wicklow Moun
tains, 20 km onder Dublin. Inl: 
55 Dawes Street, London SE 17 1 
EL, Britain. tel: (o1) 703 71 89. . 

* 25-26 juli: aktiewandeling langs 
het hek in Florennes. Vertrek rond 
14.00 uur zondagmiddag. 

augustus 
* Hele maand: Vrouwenverzetskamp 
HunarÜck. 

* 1-9 aug: AbrÜstungs kamp in Tier
haupten bij Hutlangen. Inl: · Michael 
Wieener, Im Beuhof 3, 7321 Wäschen
b~uren,. Duitsland. 

* 6 augustus: Quaker blokkade 1h 
Mutlangen. Inl: liaus Morwitz, Molke
àtrasze 26. 2082 Uetersen. 
tel: 04122/42438. 

* 6 augustus: De WILPF (int. Vrouwan 
voor Vrede) organiseert een herden
kingatocht langs de betrokken ambas
sades in Den Haag. Verzamelen om 
11 uur op het Malieveld. Inl: WILPF, 
Kometenlaan 31, 3721 JA Bilthoven. 
tel: 030-761545. 

* 6-9 augustus: Hiroahima-Nagasaki
herdenking in Florennes. Met wakes 
en op :ló~terdag een blokkade •. 

* 8 augustus:' herde.nking van de 
bombardementen op Hiroahima en Naga
saki op het Leidse Plein in Amster
dam. Inl: Vrouwen voor Vrede, 
postbus 53097, 1007 RB Amst~dam. 

* 9 augustus - Land. Reforger Overleg 

• 9-16 augustus: antisexistles man
nenkamp . te Florennes. Inl: Marnix 1. 
Heerahagestraat 24, 9000 Gent, België 
tel: 09-32688862. 

* 21-24 augustus: anti-militaristles 
vrouwenkamp te Florennes. 

* 26-31 augustus: Zomer pelgrims
tocht door Christian CND. Deze jaar
lijkse wandeltocht start gast van 
Dawes Hill naar the Mal vern Bills 
via Oxford, Chel tenham en Tewkesbury. 
neine akties onderweg. Inl: Chris
tian CND, 22-24 Underwood Street, 
London, NI 7JG. tel:09-250 4010. 

* 28-30 augustus: Mars Florennes
Chooz - Florennes. In een Frans
Waalse samenwerking tegen kern
misbruik in F1orennes én Chooz pro
testeren. 

* 29 augustus: Vierde IKV-lustrum. 
In gebouw "De Flint" te Amersfoort. 
Inl: IKV, postbus 18747, 2502 ES 
Den Haag. 

* 31 augustus - 5 september: Reforger 
oefeningen. Inl: Amok, Esdoornstraat 
14, 3551 AJ Utrecht. 'rel: 030-442122. 

adressen 
buitenland 
VQQr alle akties bi .i Plorennes, 
inl.bij Florenade vzw,Route Charle
magne 20, 5526 Rosee (Florennes). 
tel:082/68 88 62. 
War Reaieters International, 
55 Dawes street, London 171 EL 

Cruise Resistence c/o CND office, 
61 Bloom street, Manchester M13LY 
Engeland. 

Europees buro voor diensweigeraars, 
35 rue van Elewijk, 1050 Brussel, 
België. 

Alternative moveme.nt of ecologiste, 
Isavron 10, Athene, Griekenland. 
Psomas Stelios, Arksdion 49, Ampel
okipi 561121, Thessaloniki. 

Aldrig mere Krig, Thoragade 79 st, 
2200 Kopenhagen. 

ARGE Zivildienst/ Soziale Verteiti
gung/ Selbstorg. der Wehrdienstwei
gerer und Totalverweigerer. Arbei
Arbeitsgruppe Schottengasse 38/1/59, 
1010, Wien, Oostenrijk. 

PressehÜtte Mutlangen, Forststrasse 
3, 7075 Mutlangen. 
tel: 09-49(0)71 71 76 210 

FriedensbÜro Hasselbach. Bopperder
strasse 25, 5448 Kastellaun. 
tel:09-49(0)67 62 60 75. 

Campsin for non-alignment.c/o. 
Jeremy Corbyn MP, the Red Rose Center 
129a Seve.n Sisters Road, London·, 
N7 Groot-Brittanië. 

BROOD OF BOMMEN oftewel gewapende 
konflikten in de derde wereld 1$ 
een uitgave van het centrum voor 
vrede en ontwikkelingssamenwerking, 
Cartenatraat 4, 6211 HT, M&astricht. 
tel: 043-213841. 

Deze brochure gaat over oorlogen 
i.n de derde wereld. Over de afzonder
lijke konflikten is veel informatie 
beschikbaar, o.a . bij landenkom
mi tees, maar aan het vergelijken 
V4lJl de dïverse oorlogen over de 
hele wereld is nog niet veel onder
zoek ged.aan; dit hoekje geeft een 
overzichtelijke inleiding hiertoe. 

refo rger 

Half juni is de REFORGER-brochure 
van dit jaar uitgekomen, onder de 
naam: "De oorlog komt naar je toe, 
REFORGER '87." De brochure geeft 
veel achtergrondinformatie over 
de groot.ste REFORGER-oefening aller 
tijden die gehouden wordt van 31 
augustus tot 13 september. 
De brochure geeft achtergrondinfo-r
matie over o.a: : 
-Het verloop van REFORGER, 
-REFORGER 1987, - deze informatie 
kan helaas niet gedetailleerd zijn, 
omdat er door het ministerie van 
oorlog een informatie-s~op is afge
kondigd tot 13 augustus. 
- Soorten akties die in het verleden 
zijn gevoerd, 
- De NAVO, . 
- Verschillende manieren van vervoer, 
- De rol van het N'OC, 
- Infor~tie over de verschillende 
strategieen van de NAVO. 
De brochure is tot stand gekomen 
door samenwerking van mensen van 
AHOI, AMOK-noord, en de Werkgroep 
Hekel Aan 1 t Hili tarisme (WHAM) • 
Het is te verkrijgen door f4,50 
+ f1,75 porto (instellingen fiO,
incl. porto) over te maken op giro 
5567607 tnv AMOK, Esdoornstraat 
14, 3551 AJ, Utrecht. (tel: OJo-
442122. 
NB. Op 18 juli en 9 augustus landelijk 

Reforger Overleg 
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speurtoch 
In Rotterdam en omgeving verschijnen 
al ruim een jaar de 'Vies,Voos & Ver
keerd- tips'. Een gezamenlijke uit
gave van mensen die aktief zijn in 
de milieubeweging , Midden Amerika
commitees of anti-militaristiese groe
pen. In de VVV-tips worden de resul
taten gepubliceerd van het speurwerk 
naar bedrijven en instellingen in het 
Rijnmondgebied die b.v . grote winsten 
maken door te handelen in voedsel (de 
handel in honger) , bouwen in Woens
drecht, het milieu verzieken, produ
ceren voor het militair bedrijf enz . 
Ook verschenen er artikelen over de 
NAVO-plannen voor de modernisering 
van de luchtverdediging van de' Rot
terdamse haven en Reforger ' 87 . 

De afgelopen maanden hebben we ons 
archief eens flink uitgeschud. Het 
resultaat daarvan is het boek 'Weg
wijzer door de regio Rotterdam,speur
tocht naar de keerzijde van de haven ' 
(lSO pa~ina' s). Het boek geeft een 
overzicht van de militaire produktie 
in het Rijnmondgebied, de grootste 
milieuvervuilers en bedrijven die han· 
delen i n voedsel (en daarvoor veevoe
der importeren uit de Derde Wereld). 
Verder beschrijft de Wegwijzer de be
trokkenheid van Shell bij de Zuid-
Afrikaanse Apartheid en publiceren 
we een ovèrzicht van Rotterdamse be
drijven die het VN-wapenembargo tegen 
Zuid Afrika negeerden. 
Een apart hoofdstuk gaat over de nu
cleaire transporten door het Rijn
mondgebied . Het hoofdstuk 'het mili
taire apparaat' behandelt de civiele 
verdediging en Rotterdam als Reagan's 
bruggehoofd in West Europa . 

Het boek ' -:mmn~~l· 
over te k~~ . ·-r~~i~027 .v. 
Nivon-a~t re~en~jJ- -~~terd 
o.v.v. si urtocht I , d www dJ.O org 1 
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