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In dit nummer:
Van do rodactio
Van do voorzitter
Activiteiten Agenda
Notulon A.L.V.
Woth door Droog
Klopzeiker
Voor in hot café door DJ
Intorne vacature
Roddolaar
Voor in do schnoo door RB
LodenIijst

effe Iekker Iuchte
Een rubriek waarin ledereen zqn gal kan spulen over zaken die hem/Mar niet aanstaan.
Zaken binnen en buiten WETH. Regionale. nationale en internationale gebetirtenissen

1k wit hiorb~ roagoren op do oproep van Dhr. D.J. Luykx om eon knokploeg to
forrnoren en wel voor bet terugkrijgen van, je raadt het nooit, zijn drumbookon.
Nu is WETH nooit opgericht met do bodoeling eon afsplitsing to zijn van die partij
die vrodo in hot milieu wil stoppen, maar doze oproep tot bruut gewold gaat toch
net iets to vor.
1k zou Dhr. O.J. Luykx dan ook met kiem willon verzooken dergelijke
worvingscampagnes niot moor in ons blad to plaatsen.
Oat bovongenoonido Jongeman ook nog moont zich to mooton bomooien met hot
privoloven van do vorschillondo rodactie-loden zou or op kunnon wijzon dat Honk
van dor Meydon or eon geduchto concurrent bij hooft. Storkto Honk I
Auko

sweths

9.1

2
3
4
5
10
11
12
13
14
15
16

Redactie:

Robert van Deursen
Arjan de Gast
Auke Osinga

Redactieadres:

0.L Vrouwestraat I
5612 AW Elndhoven

Glronummer:

27.35.453
t.n.v. E.S.W.V. WETH
to Eindhoven

I

Van de redacfie

Waarde bierkonners,
Na van een hovige koppijn weer verdreven te hebben ( ver
moedol~k als gevoig van bet tegen de aanw~zingen op hot etiket in
toch opvolgen van bet advies van Antoine om de gistdrap ondorin
de ties vooral mee te schenken), heeft do redactie al haar moed
weer bijoongeraapt om de SWETHS weer te doen verschijnen.
in hot begin hadden we er nog een zwaar hoofd in, maar or bloek
toch nog redelijk wat copy voorhanden.
Ondanks de vele verhitte discussies over en weer, mede door de
roosters van de gourmotstelien, hebben wij geen smouIg verhaai
mogen ontvangen over deze fonduoavond.
Cok wachten w~ nog met smacht op een anecdote over de iaatste
bieravond van onzo aanstaande materiaalcommissaris.
Desainiettemin niottogonstaande bet feit dat of zoiets toch een
redelijk govulde SWETI-IS.
Omdat onlangs in kort geding is boslist dat Wim T. Schippers goon
vunzigo Sjof van Cekol strips meor mag tokonen, hebben wij onze
interesso voor hem verloren, en daarom introduceren wij nu, mode
op vorzook van D.J., Joop K. (ox-Panorama).
Uit recente ontwikkolingon is gebleken dat ais we(th) niet uitkijken,
we(th) to maken krijgen met uit’DROOG’ings-verschijnselen, en wij
hierdoor gonoodzaakt zijn een oxterne onderzoekscornmissie inzage
to geven in onze bezigheden.
Gegroet, de redactie

I

Van de voorz~tter

Na de enervorende wintoraktiviteiten zijn do voorbereidingen voor bet aankomende
surfseizoen in voile gang. Do trailer is goreviseerd en hooft alloen nog een uk veil nodig.
Lekker kuiederen dus. Do allerlaatsto geinteresseerden die nog over waren van do intro
en nog steeds goon lid zijn, hebbon oen mooie blauwo accoptgiro en een
inschrijfformulier ontvangon. Hopeiijk worden ze aisnog lid van onze vereniging.
De voorbereidingen voor nieuwe lodenwerfakties zijn al woer opgestart. Hot infokrantjo
‘91 is in do maak. in bet diopste gehoim worden donkero piannen gesmeed om
onwetende jongerejaars in onze wethon to lokkon. Ais eersto lubaktiviteit zal de
traditionelo voorjaarsinfostand in hot auditoruim van de TUE. woer gehoudon worden.
Do precieze datum is nog niot bokend, maar komt alien ii
Tonoinde do Sweths uit de rooio cijfors to trekken zijn Auko en ondergetekondo op pad
gowoest om niouwe advorteerdors to zooken. Hot resultaat van onze driedaagse
strooptocht langs de oindhovenso middenstand is in dezo sweths to bewondoren. Eon
klein overzicht: twee ton snoouw, twaait natto voeten, vi]t koppen koffio, twee kapotto
stonibanden, één rood hoofd, één ingeshkto tong, vi]f htor frustratio, één ontwrichte
kaak, één blauw oog en tonsiotte twoo advertonties.
Aangozien hot alweer 1991 is, zal hot voigendo jaar (1992 dus) onze voreniging TIEN jaar
bostaan 000pie eon lustrum). Cm dit feit to vioren hobbon wij geproboerd hot N.S.K.
windsurfon 1992 toogewezon to krijgon. Over do daadwerkelijko toewijzing besrst hot
N.S.S.S., duimon dus. in iodor geval wU ik vragen of diogenen die interosso hebben om
in bet kador van ons tweede lustrum hot bostuur to heipon met hot organiseron van
diverse aktiviteiten (NSK, feest, etc. ), mij ovon op to beulen. Natuuriijk is bet nog vor wog,
rnaar de piannonmakorij moet nu ai van start gaan. Waarschijniijk wordt op do
eorstvoigendo A.L.V. eon lustrumkommissie benoemd, voor ailo nieuwe lodon eon goode
manior om eons echt in deze veroniging to duiken. Bolien ii!
Rest mij nog om juliie eon perfect surfsoizoon too to wensen, bi] doze dus. Hopelijk tot
spoodig
(popie kreet)iI!i

Rool.
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ActMt&tenAgenda

Notulen van de algemene
~edenvergaderiflg 1990 van de
eindhovense studenten windsurt

veren~ging WETH

IEDERE

MAANDAG

Conditietraining
watersporters
18 00 - 1930
sporteentrum

uur

voor
in

bet

1.Oponing
Voorzittor Dirkjan Luyla opont cm 20 40 do algomono lodenvorgadoring on veiwolkomt allo 21 loden
inclusiof bostuur
2 Notulon van do vorigo ALV d d. 2 april 1990

MAANDAG
T/M VRIJ.

25 FEBRUARI
15 MAART

Tentarnens

Na hot voorlozon van do notulon van do vorigo ALV door do socrolaris Hem Vos warden doze vorvolgons

ZATERDAG

3 MAART

Autorally op de Hurk

door do ALV goodgokeurd
3 Verstag bestuursaktivileiten
Aklmvitoiton commissaris Carin Zuidorna In hot algolopon half par zip or van do 8 goplando surfwookondon

ZATERDAG

3 MAART

VRIJDAG

5 APRIL

/M ZONDAG 7 APRIL
MAANDAG

15 APRIL

S n ow b a a r d e n
kempervenrien

Paassurfen

in

o p

d e

Monnickendarn

A LV am 20 3D uur
sportcentrurn,
In
do

in

bet

oude

lerarenkantlne
WOENSDAG

ZATERDAG

17 APRIL

OpenIng van hot surfselzoen,
vanaf 16 00 uur bi; de loads

20 APRIL

T/M ZONDAG 21 APRIL

Jawol hoor, voor allo 9 barmiddagon was or eon rodolijko bolangstolling on vordor lovordon do 2
Info stands 40 bolangstollondon op waarvan oral 5 lid zip gowordon

99979

Matormaal comn-missaris Harry Bongaorts Er is eon niouw zomi gokocht, eon Neil Prydo RAF POWER 45 ml?
voor
do konnors
ondor ons
Voider word
is van nag
do sohadovorgooding
do vorzokonng
oon nlouwo
on
eon ART
gmok gokocht
Vorvolgons
opgomorkt dat or van
godurondo
do vakantios
slocht mast
mot hot
umtgoloondo matoriaal word omgosprongon Vooral klomn matoriaal vordwoon Komlom loi op do spullon van
do voronmging also! hot jo oigon spullon zip
Socrotarms HoIn Vos Goon bljzondero mododolingon alloon dat hot aanlal loden gostogon is van 65 in maart
naar 57 loden por I oktobor 1990 wat toch vooral to dankon is aan do workzaamhodon van do PR
comniissio

Kano-survlval in do Ardennen

Voor opgave, informatle, klachten en morelo ondersteuning(S

C)

Auke OsInga tel

4

maar 3 doorgogaan Do rest word afgolast om 2 rodonon to woton to weinig wind en/of to woinig
bolangstolling Do NSK was vooral oon succos op hot land, omdat or op hot wator bmj hot wogblm;von van do
wind wolnig to bolovon viol Do Hardboard Invitational vond ook goon doorgang vooral doordat do lokatio
zovor wog was to woton Hindoloopon Was or dan holomaal goon bolangstolling voor aktivitomton

Voorzittor Dmrklan Luyk,< Godurondo hot algolopon half par is hot Woth logo godigitalisoord, hiordoor kon or
brmolpapior ontworpon wordon mot hot niouwe logo orop Vordor is hot otikottonprogramma vorbotord voor
oon nag probloomlozoro produktio van otikotlon Do mnnohtingskoston van do containor van Fl 500.- zlIn
vorgood door hot sportconirum Wat botroft do vorzokoringon zijn or onkolo dingon gobourd or zip

817613

Sweths9l

schadoclaims ingodiond voor do umtgobogon BIC-glok on do gobrokon mast Dozo claIms z~n gohonoroord
en van hot gold zip inmiddols eon nmotwo giok on mast gokocht Bovondion zip allo niot-BIC plankon umt
hot vorzokoringspakkot gohaald waardoor do promme aanzmonlmlk godaaid is

Sweths9l

5

4.Financieel verstag ponningmooster on kascommissio.
Do ponningmoostor Maarton Hut geoff toelichting op do Exploitatie en Horkomst & Besteding van Middofon
over hot afgolopon half Jaar. Bij do loden is or onigo onduidolijkhoid over do groto toonamo van niot
gorosorveordo middelon. Doze grote toenamo is to wijten aan hot felt dat do clubkloding nog niot holomaal
met do drukkor is afgorokond. Do kascommissio bostaando uit Roof Baokbior on Robert van Dourson keuren
hot financioefvorslag good. Do niouwe kascommissio zal bostaan uit Hem Vos on Maarton van do Steen.
PAUZE
5.Bestuurswissoling.
Do voorzittor Dirkjan Luykx doot eon vorwoodo poging om do voroniging (bo-)stuurloos to makon door oorst
hot oudo bostuur to laton aftrodon voordat or eon niouw gokozon is. Doch onkolo opmorkzamo loden welen
doze radicalo actie op tijd to corrigeron.
Bit hot voorstollon van hot volgondo bostuur <omen onigo oudore loden met hot voorstel van eon
tegenbestuur comploof mot nieuw boloid, dit om aan to govon dat or eon niouw bestuur moot wordon
gekozon zondor dat er lets bokond is over hot bef old van hol nieuwo bestuur. Dit toch rodolijko argument
wordt boantwoord door Roof Backbior, hij vortolt namons hot niotrwo bostuur onigo punton van hot beleid.
Na doze korto ondorbroking wordt hot niouwo bestuur loch nog door do ALV aangonomon. Voor hot
komendo half jaar ziot hot bostuur dan ook als volgt uit;

hobbon gehad gezion hot groto aanf at nlouwo loden on befangstolfondon.
Eon ander punt Is dat or eon borgsysteom zal wordon ingevoord bij do uifloon van matoriaal, dit om do
schado on hot vorlios van klein materiaal in to dammon. Do borgsom is vastgostold op Ff100,-.
Verder is hot bostuur van plan om moor aktivitoiton goduronde hot surfsoizoon te organisoron zoals by:
-waterskien.
-suMvaftocht.
Ook zal er gotracht worden om oon niouwo surfsf ok to vindon ovontuool lots met OV-jaarkaart
Van do kant van do todon kwam nog hot voorstol of hot niot mogolijk is om do contributie vroogor to innen,
zodat or niouw materiaal op do ‘BOOT(DQsseldorf) gokocht kan wordon. Do rosorvoring voor nieuw
matoriaal in maart 91 wordt dus dan al voor eon groot godoolto in januari 91 uitgegoven. Na onig ovotlog
tussen loden on bostuur is do boslissing gevallen om 2 wokon voor do Korst do acceptgiros voor do
contribullo at to vorsturen on om begin januari eon avond te befoggen waar hot bostuur met do voorlopigo
bogroting komt voor hot jaar 91/92. Op doze avond zai dan eon materiaalkeuze wordon godaan of als do
loden hot niot met do voorlopigo bogroting eons zijn dan kan or nog eon ALV belogd wordon (2 wekon
later). Er wordt ochtor alleon matoriaal gokocht mndion or ook ocht voldoondo contributios binnon zijn.
7.W.v.t.t.k.
Niets.
S. Rondvraag.
Robert bedankt Dirkjan nog oons voor allos wat hij voor do veroniging godaan hooft.

Voorzitter

Pool Backbier

Secretaris

Maurice Claessens

Penningrneester

:Carin Zuidema

Commissaris Aktiviteiten

:Auke Osinga

Cornmissaris Materiaal

Harry Bongaerts

Marc vraagt om eon boloid voor do schadoclaims niot dat we dadolijk hot goval hobben dat naar meordoro
claims do promio omhoog gaat. Vordor vraagt hit tot hoo hoog do traitornoodkas moot oplopon on wio or
aansprakofijk is bij schado aan voortuigon.

Antoine vraagt of hot wet juist Is dat do koston van do barmiddag voor Woth zijn. Do moosto bezookors
drinken graag gratis of to wet zorg dat je vaak eon bozookor bont.
Moordero vooral nieuwe loden vroogon wannoor or woor ctubkloding bostold zou kunnon worden. Dit is nog
niot bokond, maar hot zal in iodor govaf bekend wordon gomaakt in do Swoths.
9.Sfuiting.

6.Beloid niouw bestuur.

Voorzitter Roof Sackbior sluit doze ultormate gozolligo Algemono LodenVorgadoring om 23.20

Hot bestuur doet hot voorstol om eon Spood Noodle aan to schaffen en is bereid daar Ff650.- voor uit to
govon. Motivatie hiorvoor is dat monson zolf niet zo vlug zon plank zuflon kopon omdat hot inzetboroik tooh
eon stuk minder is. Kortom hot is ocht lets voor eon surivoroniging waar moerdore monson do kans hebbon
om zo oon plank to gobruikon. Voorwaardo is ochtor wol dat do plank voldoonde volume moot hobbon om
mindore en zwaardoro surfers ook eon kans to bioden. Eon vraag van één van do loden of or dan ook
goon spood-zoil nodig is wordt door do ovorigo fodon boantwoord mot dat eon slalom-zoil ook voldoot. Dit
voorst at wordt met 18 stemmon voor aangonomon.
Do contribut 10 voor hot komendo jaar zal hetzolfdo blilven, dat is Ff65,- voor ledon on minimaaf Ff35,- voor
donatours. Hierop hooft niemand van do ALV oon aanmorking hot wordf dan ook unaniem aangenomon.
Verdor zal do PR-commissio wordon opgohovon on zuflen do taken wordon ovorgonomon door hot bestuur.
Do PR-commissio wordt hiorbij dan ook bodankt voor al hun mnspanningon. die toch oon groot result aat

Maurice Claossons,

Socrotaris E.S.W.V. WETH
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PERS’aCADEMIE
el/fonD veil
Winkeiceotrurn iroensel 39 a.
Ingang portiek van I breis sclioenen.
Openingstijclen: di.

I/ui

yr. van 9.00 lot 16.00 nor.

Beliandeling zonder afspraak.
tel. 040 - 428404 (wocusdag vooruuuidci:ig gesloteu).
Tevens inudellen gevraagd ill/v.
In ooze kapsalon ‘I lair Touch’ in do Kruistrant 130:
Op vertoon van stodenlenpas : knippen/drogen II. 12,50.
‘l’egen in levering vail ci eze boo isa 5500/ kn I pp elI/a O~ ci loge’’ 0. 12,50.
tel. 040-461177.

GELD GEBREI( 7
BWS heipt Jo
aan eon baantje.
WI? babban worh roar halvo on unto tiaqo’s
.,v,,,iilworh, woo)IoolIwork ansavu ..rtS.
.c.hrI,t J.,k. 1.11:

stichting BWS
StlI(IeI1tOI1—tlItZCII(IIJtlrOiflI
J.F. I(ennedylaan 3 Elni-Thoven
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EINDI-IOVEN

KRUISSTRAAT 132 5612cm TEL.040 -434553

TILBIJRG

WESTERMARKT 36 5042 md TEL.013 -680173

WAGE NI NGEN

JUNUSSTRAAT 16-18 6701 cx TEL.08370 18638
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Wij zijn de redactie zeer erkentelijk vaar het feit dat wij gevraagd zijn een bijdrage te
leveren aan één van de belangrijkste bindmiddelen van de Eindhavense Studenten
Windsurf Vereniging, genaamd WETH. n eerste instantie keken wij er toch wel raar van
op dat niet-WETH-leden dit uiterlijk zeer fraaie baekwerk van inhaud maesten vaarzien.
Maar na een Iiteratuuranderzaek aangaande de geschiedenis van de Sweths begrepen
wij airas dat dit een meesterlijke en oak strategisch naadzakelijke zet was van de kant
van de redactie. Deze handschaen pakken wij dan oak greag ap en beschauwen het als
zijnde een apdracht die men oak aan het anderzaeksbureaU McKinsey zau kunnen
verstrekken.
No al zijn wij met de eerste fase van dit anderzaek bezig. De zagenaarnde Quick
Scan’. Met betrekking tat dit Iaatste kan u warden medegedeeld dat die fase zeer
vaartvarend vedaapt dankzij een grate bereidwilligheid van de harde kern van de WETH
papulatie, hun interne aang&egenheden aan ans kenbaar te maken. Een tipje van de
sluier aplichtend zien wij bijvaarbeeld dat aan externe pramatie dit jaar in pasitieve zin
veel is gedaan. Maar al die effart kan plats negatief uitvallen. Wat te denken van de
verwarring die antstand binnen de autsiders taen het ex-bestuur een dag na haar
altreden met nieuwe bestuurstruien kwam. Of heet dit pasitieve verwarring?
Gezien het belang van dit project vaar de Sweths (en dos aak vaar WETH?) rekenen
wij oak in de nabije taekamst ap ow medewerking. Middels dit medium zal ii, ap gezette
tijden, ap de haagte gehauden warden van de resultaten.
Met vriendelijke graet,
namens het Anti-Weth Camité
“draag”
Patrick Deenen &
Reinaud van Dammelen

10

Sweths 9.1

Sweths 9.1

11

I

I

Voor in het café door DJ
Do wetenschappelijke analyse van do schuirnvormiflg in ons dagelijkso pot~e bier

Zoals de vorige keer aan hot slot is op
gemerkt, beschouwt men duurzaamheid
als de belangrijkste eigenschaP van de
schuimkraag. Si] een good getapt glas
bier duurt bet drie a vier minuten alvo
rens de kraag tot een dun vlies]e ineen
zakt. Over hot algemeen neemt do drin
ker in die tijdspanne zi]n eerste slok,
waarbij bet kraag]o weer gedeeltolijk ro
gonereert. Do dikte van de schuimlaag
noemt ruwweg at volgens een e-macht
en de kraag heeft dan ook net als radio
actieve elementen een karakteristieke
halfwaardetijci. Bij een goed vetvrij glas
bodraagt doze soms 100 seconden.
In bierschuim komen twee soorten belle
t]os voor. Koolzuurbellen met eon diame
ter van ongeveer 0,1 milliliter komen vrij
uit het met CO2 ovorverzadigde bier zelt.
Luchtbellen worden er tijdens bet schen
ken of tappen ingeslagen. Do luchtbellen
z~n groter dan koolzuurbellen en hebben
een verstorende werking op hot schuim.
Si] een tappilsje ontstaan er relatief wei
nig van, tenzi] or te veel turbulentie ont
staat doordat de kroegbaas bet glas te
laag onder de tap houdt. Omdat de kool
zuurbellen van onderen aangroeien en
koolzuurgas jets zwaarder is dan lucht,
nestelen de luchtbellen zich voornameli]k
bovenop de kraag. Je kri]gt ze makkelijk
weg door bet glas even te laten staan en
vervolgens de top at to spatelen. Si] bet
inschenken van een glas daarentegen is
de vorming van luchtbellen moeilijk to

12

Vacature

vermi]don. Eon schenkglas ziet or daar
om altijd minder good uit dan een tappils
]e.

Commissielici
(m/v)

Hot opgelost C02-gas in bet bier is hot
product van de biergisting. Si] de meeste
bioren laat men do gisting doorgaan tot
or in de ketel een dampspanning van
zo’n 5 bar heerst. Zodra hot bier in hot
glas onder do normale atmosterische
druk van 1 bar staat, komt er net zo lang
COfgas uit do oplossing vri] tot zich eon
evenwicht instelt. Dit evenwicht is, zoals
elke bierdrinker uit ervaring weet, tempe
ratuurafhankelijk. Daarover meer in 9.21
Experiment 2: COALESCENTIE
Nodig:

200 ml bier
I vetvri]e glas
Ca. 20 ml melk.
Uitvoering: houd bet glas schuin
en schenk eon boet]e
molk op do wand; draai
hot glas zodanig dat
over do bole glaswand
eon dun filmp]o molk
ontstaat. Schenk nu bet
bier in hot glas.
Waarnoming: do biorkraag vergroott
snol on goli]kmatig; do
bellon worden grotor
omdat do tussonwand
]os knappen.
Vorklaring: do votdoeit]es in do
molk doon do bier
vochtvliosjos knappen
(coaloscentlo).
Ca.

Swoths 9.1

Do Eindhovense Studenten Windsurt Vereniging WETH zoekt enthousiaste
commissieleden voor hot organisoren van aktiviteiten in hot kader van haar
tweode lustrum.
Lidmaatschap van do e.s.w.v. WETH is eon voroiste. Hot bezitten van eon
propeadoutisch examon eon pré.
Voor moor informatio bel:
Rool Backbier
457322
Maurice CLeasons.
543262

KOTh-4 1000..

Je te&rracn
VRIO 14Cr

(till

Sweths 9i
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Rodd&aar

I

Wisten jullie dat,
stijidansende hardrocksters niet van alcohol houden
Antoine adviseert de drap erbq te schenken
Theos gastvnjheid, na Antoines gitaarsoio ineens erg marginaai werd

I

Voor in de Schnee door RB

Len onsimpatake tick

-

-

-

-

in Theo’s decadente optrekje de hftdeuren een eigen leven leiden
hierbi; erg vreemde geluiden vrijkomen

1k had negen fiessen whiskey in mijn keider en één vrouw in mijn huiskamer en nadat ik
op ‘n avond een ties had genuttigd, ongezeilig op mn eentje omdat zi; niet meedronk,
gelastte ze mij de voigende dag de resterende acht flessen leeg te gieten in de

-

Harry op dat zeilde moment zijn httfobie niet meer geheel de baas was

gootsteen en zo niet dani Gedachtig de oude wijsheid dat men een onpiezierige taai< het

de ‘harde’ kern na het wegvalien van DJ nog maar uit 2 personen bestaat
Theo er tijdens de carnaval er wel erg warmp;es bij lag/zat
de dag na de bieravond erg zwaar viei voor de harde kern
Frans Schermer zijn afstuderen groots gaat vieren

best meteen kan uitvoeren begon ik ook maar uit de de eerste ties en goot de inhoud in
de keukengootsteen rechtstreeks in het rondo get van de afvoerpijp, op mijn gias na dat
ik opdronk 1k trok de kurk uit de tweede ties en goot ook die ieeg in het ronde gat van
de aNoerpijp, wederom met uitzondering van één gias dat ik leegdronk 1k trok
vervolgens de kurk uit de derde ties die ik ieegdronk op één gias na dat ik ieeggoot in

hq heel WETH hierbij uitnodigt (datum en piaats voigen nog)
WI met smacht wachten op het vervoig van de buikspreek cursus

de keukengootsteen rechtstreeks in het get van de aivoerpijp Toen trok ik de ties van de
vierde kurk en goot de whiskey in de gatsteen precies in de ronde goot van de
afvoerpijp Hierna trok ik de flurk van de vijtde kies en goot die ieeg in het ronde keeigat
van mijn afvoerpijp Zo ging ik systematisch door tot ik de iaatste flerk uit de kus had

-

-

-

-

-

-

-

I

N~ededeHng

I

getrokken en ieeggegoten in de geuteikooksteen die ik ieegdronk
Toen ik kiaanvas hieid ik met wwn hand de keuken overeind en telde met de andere het

k
Omdat wq, Harry B en Maarten H, oniangs jarig zijn geweest pius het teit dat i
Maarten H, onlangs ben verhuisd is voor ons reden genoeg om samen een groot ees
te geven en wel in Maarten’s nieuwe Hut
donderdag 21 maart
vanaf 21.00 uur
adres zie Iedenhjst

aantai iege gootstenen, giessen en tiazen en pas toen ik had vastgesteid dat het er
inderdaad honderdnegentien waren ging ic even liggen uitrusten op het aanrecht Dit is
een exact versiag van do wijze waarop ik me gekweten heb van een onsimpatake tiek mij
opgedragen door mqn onsimpanote echtgetieke en ik niet haD zo verondersteld ai U teut
dat ik ben 1k voel me eileen wat draaierig omdat de keuken telkens voorbijkomt en ik te
moe ben om nog weer eens na te tehen of ze aile negentig wei hun gootsten hebben
leeggegooiten in de keukenfles precies in ‘t ronde pijp;e van mijn afvoergat

komt alienii1i

John OMill

ps Zonder vrouwelqke introducee geen toegang
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Rod
Ivo
Stephan
Harry
Tom
Marco
Antohie
Maurice
Jorg
Edward
Robert
Arjan
lmco
Rob
Roof
Thea
Thee
Maarten
Michiel
SitvIa
Rob
Coen
Cees
Bas
Maarten
Dlrkjan
Boudewljn
Hans
Marc
Auke
Marcel
Wim
Cafle
Frans
Frans
Rot,
Ron
Leon
Maarlen
Frans
Bas
Hem
Ludger
Hem
Marc
Rein
Geert
Dart
Willem Jan
Carin
bestuur:

ACKTEANMM

STRMT

—
---------

Backbier
Pastorlestraat 69
Baijens
Bergstraat 56
van do Berg Oude Doelenkade 55
Bongaeits
Karthuizerstraat 34
v/d Boomen Kerkstraat 18
Bosch
Louise de Colignystraal 4
van Bree
Maria Stuartstraat Ia
Claessens
BoIhel 30
Coolegem
Goorstraat 35
Dams
Krulsstraat 171v
van Deursen Boutenslaan 139
do Gast
St. Phfomenastraat 13
Goudswaard Kasteel Beusdaelpleln 6b
do Great
Westlandsestraat 40
Hoff
Voorweg 41
Horbach
Sophta V Warlemberglaan 20
Huizenga
Jeroen Boschlaan 231
Hut
Boutenslaan 14d
Jaarsvetd
Moeselschansweg 78
de KJoe
St. Marlinusstr. 20
Koll
Jan-Pietersz-Coenstraat 24
Konings
Allersma 147
de Lange
Willemstraat 97
Leyen
Bakkerstraat II
Luykx
Meyhorst 15-19
Luyloc
Hemelrljken 145d
Manders
St. PhUomenastraat 13
Momout
MIchIel de Ruyterstraat 23
Nederkoorn Zeelsterstraat 20Th
Osinga
Jeroen Boschlaan 231
van Roe
Gersttaan 12
v Rootsetaar Steenbeek 96
Schermer
Rachetsmoten 14
Schermer
Ganzebloemstraat 47
Schoren
Prins Bernhardstraat 7
Schulkes
Jeroen Boschlaan 231
van Sluis
Lauwerszeeweg 93
Sprenkels
Maria 71
v/d Steen
Sweellncklaan ii
Theunissen Vekispaatstraat 30
Timmer
Rachelsmolen 14
v Veidhoven Delllnlstraat 6
v Vitsteren
Geestakker 14
Vos
Ostaderstraat 7
Vos
Jan Steentaan IS
do ‘tries
Grashot 79
v/d Wetde Do Petlenwever 31
Wljnands
Tmneistraat 18
Withagen
Willemstraat 97
Zuldema
Strtjpsestraat 132b
voorzltter
penningmeester
secretaris

Root Backbier
Carin Zuidema
Maurice Ciaessens

POSTCODE

PLMTS

5612 EJ
5551 AX
1621 BH
5643 RX
5671 GP
5616 ER
5616 AL
5508 CD
5613 BL
5612 CM
5622 11
5622 CG
6222 WD
2512 SC
3233 SJ
5616 BP
5642 AS
5615 CW
6005 NA
5615 PK
5684 EG
5655 CD
5616 GG
5612 EL
6537 JX
5612 LC
5622 CG
4587 EN
5652 EH
5642 AS
5632 KP
3861 LI
5612 MB
5643 JN
5768 M
5642 AS
5628 KG
5702 RJ
5707 RJ
6216 BN
5612 MB
5653 GB
5674 WO
5721 WC
5591 AM
2262 ER
5283 XJ
5654 LT
5616 0<3
5616 GT

Eindhoven
457322
Dommelen
04902-15046
Hoorn
Eindhoven
123098
Nuenen
040-831285
Eindhoven
526557
Elndhoven
439956
Veidhoven
040-543262
Elndhoven
448277
Eindhoven
Eindhoven
117122
Eindhoven
442173
Maastricht
043-631549
Den Haag
070-801972
Oostvoorno 01015-5102
Elndhoven
517158
Eindhoven
817613
Eindhoven
118965
Weert
04950-33819
Elndhoven
040453329
Best
04998-91243
Elndhoven
520671
Eindhoven
523767
Eindhoven
439078
Nljmegen
080-440346
Eindhoven
438097
Eindhoven
442173
Kloosterzande 01148-2999
Eindhoven
550031
Eindhoven
817613
Elndhoven
412428
Nljkerk
03494-53594
Eindhoven
462781
Elndhoven
126246
Meyel
04766-1667
Elndhoven
817613
Eindhoven
428466
Helmond
04920-28021
Helmond
04920-24054
Maastricht
043-432405
Eindhoven
462781
Elridhoven
524842
Gerwen
040-831 148
Asten
04936-92066
Heeze
04907-61837
Leldschenda 070-205032
Boxtel
04116-78684
Elndhoven
551216
Emndhoven
523767
Emndhoven
528236

commissaris activiteiten
commissaris materiaai

TELEFOON

JAPJG

08 jun
O3may
00
07 apr
24 dec
08 mar
26 oct
03 jul
06 sep
21 nov
25 aug
04 oct
O8aLlg
29 nov
28 oct
30 jan
2Omay
23 jan
16 apr
02 jan
03 apr
20 mar
14 sep
15 apr
01 jan
28 sep
I3may
II apr
08 feb
18 Jan
15 mar
28 sep
13 jun
24 oct
12 dec
Il mar
05 jan
03 jun
21 nov
06 sep
25 oct
14 feb
03 dec
17 apr
IS Jan
10 mel
28 oct
28 jul
08 aug
31 aug
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De boekhandel van de Technische Universiteit Eindhoven

Auke Osinga
Harry Bongaerts

CEOPEND VAN MAANDAC Tilt VRIJDAC
VAN 0.30 TOT 10.00 UUR
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