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Woledelgewaaido Wothers,
Na eon verrukkelijk lang weokeindje
surfen op do “Grevolingen”, moot 1k
jammer genoeg weor eon bladzijde met
dit geletitor vullon. En aangezien hot
paaskamp, hot lange weokeindje von
hiorbovon, als vanouds eon stat windJo
kende, is mijn motivatie om achter eon
pc to kruipon tot nul gedaald. Met
bohulp van heel vool litertjes koffio en
andore pepmiddelen is hot me dan toch
eindel~k gelukt dit stukjo b~ elkaar to
fabriknutsolen. Hier komt’ie:

Dames on Heron,
Veer U Iigt wedorom hot horecavakblad ( ondorafdoling bieren).
Naast hot inmiddols gebruikelijk geworden bozoek aan D.J.’s café
vinden Jullie in doze SWETHS dan eindolijk eon verslag van do
laatste bieravond Tevens een vorslag van hot laatsto weekend
(waarin emnstigo hiaton door hot ontbreken van juist do bierspraak)
Eon nieuw nitiatief is or in do vorm van van het oprakelon van do
WETH-istorio. Als eersto hot aloude WETH lied, waarvan do
moerderheid waarschijnhjk niot oons hot bostaan vormooddo.
Veer diegenen die na dit alles nog stovig op hun beneri staan is er
nog eon tochtje op zee gepland
Helaas veer U waarde lozers, alswol voor do betrokkenen zelf
hebben Arjan en Robert bosleten do redacio to gaan verlaten na het
verschijnon van SWETHS 9.3 ( or moot oek wol eons gewerkt
worden, niotwaar?)
Do rodactie is daarom naarstig op zook naar enthousiaste niouwe
loden bij wio do SWETHS in goedo handon zal zijn. Vandaar oak
dat enige kennis van do features van WP 5 1 zeor wenselijk is

Na dit erg winderige begin, is do
nimmer stilzittende Auko orin goslaagd
in samenwerking met OKAWA eon
wildwater-survival in do ardennen in
elkaar to knutselen. Len uitgelezen
team wethers trad aan am do oor van
onze vereniging hoog te houdon.
Helaas waren do meeste rivieron in do
Ardennen niot bevaarbaar vanwege do
lago waterstand. Er moost dus
uitgewokon worden naar do wat mindor
spectaculaire riviertjes, zodat onze

U Zijt Gegroet,
Do Redactie
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Zoals hierboven al enigo keren gozegd,
was hot paaskamp eon greet succos.
Loden, aud-lodon, nieuwe-leden, nog
net-goon-loden, kortom ledoreen was
vertegenwoordigd. Afgezien van eon
behcorlijke scheur in ens do Vries”
zeiltje en eon niouwe ruit in do EZZY
van Bas was hot dan oak eon perfect
weekend to noemon.
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kwaliteiten niet vol tot uiting konden
komen. Al met al was het een erg
vermoeionde ervaring die 1k nog wel
eons wil over doon op een wat ruigere
rMer. Hot wachten is nu op wat
geschikt surfweer, zodat we do heron
en dame van OKAWA do surfkunst
kunnon bijbrengen. Pan do waterstand
zal hot in leder geval niet liggen.
Do volgonde aktivitelt op ens
programma was do A.LV.
Op hot
moment dat ik dit schrijf moot doze
drukbezochto fostiviteit flog komen.
Maar natuurlijk was iedereen sanwezig,
zodat 1k or vorder niets moor over hoof
to vertollen.
.

Hot tweede lustrum van WETH zal in
1992 plaatsvinden. Er zullen nu dus al
enkelo voorbereidingon getroffen
moeten warden. Ms eerste aanzet
daartoe, heb ik goproboord do NSK-92
toegewezen te kriJgen. Naar allo
waarsch~nlijkheid zullen we dit teemed
magen organiseren. Het wachten is
alleen nog op eon officiole bovostiging
van do N.S.S.&. Op do A.LV. zullen
normaal gezien) eon NSK en eon
Lustumcommissie benoomd ziJn. Ms
nog iemand ideeen hoeft of wil
meehelpen, laat dat dan zo spoedig
mogolijk woton.
Boston mu neg de
bemoodigende woorden:
Hong lees,
Reel.

volgende
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1k zit hlor met eon bruine kop nog na to zwijmelen van hot afgolopen paas-surfwoekend.
Hot vertrek was gepland op vriJdag 5 april 8:00 uur s’morgons. Kennolljk was Auke In
eon sadistlsche bui toen hij daze vortrektijd bedacht en omdat hlj loch niot mee zou gaan
besloot dit tijdstip Inderdaad to kiezen. Do hoift van do chauffeurs editor was zich bewust
van hun eigen machtspositie in daze en kwam dus op eon chdstolljkor tijdstip. Sommige
meerijdors waren hiervan al op do hoogte, anderon helaas niet maar voor doze laatste
groop lagen or 2 uren autokachel in hot verschiet.

-

•

Conditletralnlng voor
watersporters
18.00
19.30 uur In hot
sportcentrum.
-

WOENSDAG

17 APRIL

Barmlddag.

ZATERDAG
ZONDAG

27 APRIL
28 APRIL

Weekend

MAANDAG
DINSDAG

29 APRIL
30 APRIL

N.S.K. te Hellevoetsluls
per oponbaar vorvoor

WOENSDAG

1 MEl

Barmiddag.

ZATERDAG
ZONDAG

11 MEl
12 MEl

Weekend

wOENSDAG

15 MEl

Barmiddag.

ZATERDAG
ZONDAG

25 MEl
26 MEl

w k nd
00 0

Al met al arriveorde aenieder rond 13:00 utir biJ Kroon hoewol Edward enige moelte had
met hot alloceren van diens boerderij, temeer daar Bas wijselijk zijn auto uit hat ZICht had
geparkeord, zodat do trailer niet als laatsto Kroneerde (afkorting voor bIJ Kroon
arrivoerde).
Sommigen hadden vertrouwen In do wind, anderen nlot. Moestal gebeurt dit gezwets
over wlndkracht pas aan do waterkant maw nu dus al blj do boor. BU hot water
aangokomen (Grevoerde) presteerde ArJan hot om oerder den Robert op hot water te
staan, wat hem eerder zolden Iukte. Doze dag was perfect voor ledereon die van surfen
houdt, zonnetje en bij vlagon krachtjo zes.

S

Na zon Iokkero dag Is hot good drinkon. Dat word dus ook gedaan.
Gelukkig was hot zaterdag een dag waarbij onig overmatig percentage goon nadelige
gevolgon hoeft vow do sportlevo prestatie die moet warden geloverd. Do lule surfer ken
zijn easy gilpjes draaien, do prof In spé de hole dag oefenen. Do boulen konden aan do
kant blijven of andermans plankon testen. En zo was hot.
Kronoronde bleak or nog genoog onergie voor eon partijtje voetbal. Helaas lagen de
verhoudingon wat scheof, irnmers dde tegon vier dat is onoerlijk (van die dde).
Koukeronde was or goon plaats gonoeg aan tafol, jawel 16 loden en bijna-Ioden was to
veal voor do koukon. Dearontogon waren or kratten en vuilnlsbakken genoog. Zo’n
vuilnisbak nodigt wol uit tot ongeneerdhoid maw dat ter zijde.

Voor opgave, Informatle, klachten en morele ondorsteuning(S.C.):
P.S. Opgeven voor een actMteit is betalen 11111
Auko Osinga tel 817613.
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Na het eten waren sommigen nog steeds niet bereid eon poot uit to steken en dat torwijl
or nog maar twoo golegenhodon waron om dat to doen waarvan do Iaatste lodoroen tot
werkon dwingt (zelfs dat kon doze liodon niet deron). Volgonde koor zullen we
vorzorgingskosten moeton rekenon mijns inzions.
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Na dit groon en gool orgoren Groen Lanteord, maar daar weet 1k niets meer van.
Zondag was 1k s’morgens even naar de wind gaan kijken. In mijn slaapdronkenheid zag
1k dezo kennelijk over het hoofd en keorde wear terug naar bed. Tot het moment dat
Robert in miJn oor schreeuwde ging silos nog good. Daarna ging eVes snel, vooral op bet
water. Na een tijdje overpowered varon hielden de meesten hot voor gozion. Zeif Ron 1k
mijn niouwe zoil testen.
Tot de gebruikehjke krampjes gesurfd. Edward vond eon paaltje ongebruikelilk in de weg
staan. Deems naar do gebruikeli]ke patalzaak waar do gebruikelijke eotlust word gestild.
Zoals gebruikelijk werd daarna in non-colonne near do loods gereden en tot slot bet voor
ondergetekonde gebruikelijke flosje bier near binnen gegoten.

N

Bieravond speciaK

.

Het is alweer eon tijdje terug dat de kolen gesmeerd werdon met specials biertjos maar
hier voigt dan toch nog een versiag van doze WETH-actMteit (Doze Inloiding werd
verzorgd door Ado).
S

Bedankt Ado.
AdG.

Do inmiddels traditionole bioravond werd deze keer in moo’s nieuwo, doch sober
ingerichto, onderkomen geviord. Theo dacht op doze manior eon house-warming op
kosten van WETH to kunnen geven. Omdat or ochter flog niets to slopen viol, werd doze
warming verschovon naar een door moo nader to bepalon tijdstip.
Centraal stondon deze avond vier Belgische bieren, die onder deskundige biding van
Antoino, soidaat werden gomaakt. Na bet verschil tussen abdijbier en trappist to hebben
uitgolegd, (voor do beginners, 1k zal goon namon noomen Antoine, abdijbior Is de
comcommerciêle afgeleido van trappist) gaf hu hot vroemde advios do evontueol
aanwezigo drab moe to schenken. Oat dit do darmwerking zou kunnen vorstoren is door
ondor- on bovongetekondo do gehele volgendo dag san don lijvo ondorvonden.
Na doze vier biortJos en eon door Theo aangebodon krat Grolsch to hebben verworkt,
bleok dat or toch wet wat to siopen viol. Auko proboordo do gitaarsoio van Antolno
zodanig to vorsterken dat hot (golukkig niet aanwezigo) meubilair spontasri zou zijn
bozweken. doheer (oplossingen voor do niouwe sluitingsdatum inzenden) raaftte
hiordoor zo van streek dat h~ do cartridge van zijn CD-spolor vorkeerd om In zlJn spolor
staR om hom er vorvoigons met goon mogolijkheid moor uit to krijgon. Toch wU ik doze
zot van moo niot opvatton als soin voor hot aanbroken van hot warming.tijdstip. HiJ was
immors do onigo dio hot or hoot van kreog.
Boudowijn.
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KAPPERSéACADEMIE

Winkelcentrum woensci 39 a.
Ingang portiek van Ilaren schoencn.

F

Openlngstljden: dl. tim vi. van 9.00 tot 16.00 uur.
Behandeling zonder afspraak.
tel. 040 - 428404 (woensdag voormiddag gesloten).
Tcvens rnodelien gevraagd rn/v.
In onie kapsalon ‘flair Touch’ In de Krulstraat 130:
Op vertoon van studentenpas: knlppen/drogen Ii. 12,50.
Tegen Inlevering van den bon : wassen/knlppen/nandrogen 11. 12,50.
tel. 040 - 461177.

DE GOEDKOOPSTE

GELD GEBREIC?
-

BWS heipt je
aan eon baantje..

DE
I

SPECIALIST
voor

______

Wi) hebben war/c year halve ore hole ‘Joyce.
aya,,dwo,k wachoeciwerk onzovoar~s.
Sc/trill Jo in b/f:

___

F

stichting BWS
Stu(jCflfen—uftz~ndjjurC,-jjj
J. F IConnedylaun 3 Eindhoven

8
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EINDHOVEN

KRUISSTRAAT 132 5612 cm TELO4O 434553

TILBIJRG

WESTERMARKT 36

WAGENINGEN

JUNUSSTRAAT 16-18 6701 ax TEL08370 18638

-

5042

md TEL0 13 680173
-

-
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Do wotonschappolljko analyso van do schulmvorming In ens dagolljkse poijo bloc

Net CO~evonwicht dat zich instelt zodra
bier onder normalo atmosforischo druk
wordt gosteld, is stork temperatuurafhan
keHJk. Hoe hoger do temperatuur, hoe
lager de oplosbaarhoid van het 00,-gas
en dus hoe moor schuim. Blj eon lauw
getapt biertjo is de schuimkolom in hot
glas al viug hogor dan do biorkolom zoif.
Omgokeerd ontstaat biJ to koud gesor
veord bier to woinig schuim.
Is do dynamica van de bollenvor
ming bopalond voor het ontstaan van eon
schuimkraag, niot mindor bolangrijk voor
de stabilitoit Is do afbraak or.’an. Bij do
doslntegratio van biorschuim spolon drie
fysischo procosson eon rol: drainage,
coaloscontie on disproportionoring.
Drainage is hot wogsijpolon van do bier
vlooistof uit do tussonwandjes tusson do
belleri. Aanvankelijk bestaat het volume
van do schuimkraag voor ongevoor 70
procont uit gas en voor 30 procent uit
vlooistof, maar no drio tot vior minuton
vornadert die verhouding tot 90-10. Ads
govolg van drainage stijgt hot grensop
porvlak tussen bier- on schuimkraag in
oen glas met eon of onkele centimeters.
Do dikto van do vlooistofwandjos
tussen do bellon is aanvankelijk grofweg
10 micrometer, maar loopt goloideiijk eon
factor honderd tonug. In hot begin zit er
zovool vloeistof In do kraag, dat do bolion
nagonoog sferisch (rond) zijn, lator vor
vormon zo tot polyeders on voogon zo
zich tot eon mm of moor rogelmatig drio
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dimensionaai honingraatpatroon.
Drainage is hot govolg van twoo
krachton: zwaartokracht on capillairwor
king. Hot drainagoprocos is stork afhan
keli]k van do tomporatuur wat samen
hangt met do viscositoit dio biJ 5 °C
twoomaal zo hoog is als bij 25 °C. Hoo
koudor hot bier, hoe tragor do vlooistof
stroming en do drainage. Vormt eon
koud pllslo dus mindor schuim dan eon
warm, do kraag blijil wol anger hoell
Do volgondo koor moor over coalos
contio on disproportionering. Tot danl
Exponlment 3: HALFWAAF1DETI.JD
Nodig:
ca. 200 ml bier, 1 vot
vrd rechtstandig glas, I linoaal, 1
stopwatph, 1 biaadJo grafiokpapior.
tlltvooning: Schonk glas bier in;
moot olko 15 socondon do dikto van
do schuimkraag~ zet do loganitmo
hiorvan ult als functie van do tijd; be
paal hiormoo do haltwaardotijd.
Waarnomlng: Do schuimkraag wordt
loganitmisch dunnor; do halfwaardo
tiJd bodraagt circa 100 socondon.
Vorkianing: Do drainage on do
gasdiffusio via do toplaag vorlopon
steeds langzamor. onidat a) hot ros
torondo biorvocht tusson do bollon
vastgohoudon wordt door capillair
krachton, en b) hot diffusio-opporvlak
via do toplaag stoods kloinor wordt
daar zich stoods moor moon
goschrompoldo bollotjos ophopon.
Mork op dat do kraag vanaf zowol do
bovon- (disproportlononing) ala do
onderkant (drainage) dunnor wordt.

Swoths 9 2

Mot hot twoodo lustrum in hot vorschiot is hot, zekor voor do niouwo loden ondor ons,
misschion wol oons do mooito waard in hot nog pnilio voniodon van onzo surfclub to
duikon.
Nu hoolt onzo alloroorsto voorzittor, Maarton Luykx, onlangs tusson a] ziJn oudo
studiorommol, die hiJ waarschijnlijk uit woomood naar vorviogon tijdon woor eons ging
bostudoron, hot WETH clubliod opgodokon.
Dit lied, dat is goschrovon tor ore van ons oorsto lustrum, is tiJdons hot oorsto
lustrumfoost ton gohoro gobracht door Hoin van Voldhovon, Rooi Hoff, Coon konings
die ook oon onnavolgbaro imitatio van Leo Towors ton bosto gal), Ruud Erckons,
D.J.Luykx on Maarton Luykx.
Ondanks hot foit dat Maarton schnittolijk do rodactio to konnon hoolt gogovon dat hij
vollodig afstand doot van zijn copyrights, monon wij toch dat dit schittorondo hod hot
vordiont om ongoconsuroord goplaatst to wordon. Bi[dozo.

CLUBLIED van WETH.

Tor gologonhoid van hot oorsto lustrum van WETH, maart 1987.
Tokst: Coon, Maartèri en Tip.
Moiodio: Hot brabantso land.
Rofrein

Hot loven Is good als Jo windsurfen doet,
die sport doot m’n hart snellor slaan.
Do fun en do speed Ja dat doot Jo zo good,
daarom draalt eon WETHers bostaan.

Couplot

Hot pompon, hot gijpon, dat gaat ons wol at,
do salto dio vait nog niot moo.
Do andoro clubs, nou die stondon wol pal,
die zopon WO 20 naar do ploo.

Swoths 9.2
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Couplet

refre in
Do Kiepper, do Browning, wie surit or nog op
flu do kortere plankJes or zijn?
Maar waait hot eons slocht op hot schuimendo sop,
Is ri windglider toch wel zo fun.

I

Is or eon voorspelling van stormachtig weer,
dan staat WETH gepakt on gezakt.
Met snolle bolides, Jo ziet ze steeds moor,
Met eon trailer vol plankon bepakt.

-

-

-

-

refrein instumontaal

-

-

Couplet

Aan hot IJsselmoer of aan do Brouwersdam,
eon WETHer die kent ziJn stek.
Ontbijton met eitjes in Monnickendam,
Waar vindt 10 eon mooioro plek?

-

-

-

-

refrein
Couplet

~

Wisten Jullie dat,

refrein
Couplet

~ *~ ~Rbddé!aar

We schaatson fonduen, zaalvoetbal is hard,
In do winter is heel voel to doen.
We hebben vool lol, maar diep in ons hart
verlangen we naar hot seizoen 1111

-

-

Marcel graag vliegort met zn tuig, mast vorgeet or eon IiJntje aan to bindon.
Do loods opgeruimd moot wordon.
Bas eons wildo zion hoe ziJn zoil or aan do andero kant biJstond.
HiJ hiorvoor eon wol zéér onorthodoxe oplossing vond
Roel een botoro conditio achter do bar tentoonspreid dan in do kano.
Dit vaker voorkomt.
Do zweep van Silvia nog niot gevondon is.
Arjan hot ons verbledt eon wel zeer sappige roddel to plaatson.
Silvia daar ook wel bliJ moe zal z~n.
Voor dogenen die moor over hot bovonstaande te woten willen komen is do
redactio ( exci. klan) baroid hierovor uit do school to klappen ondor het mom
van onverdraagzame marteling (eon vol glas bier voor jo op do bar).
Boudewiin hot waarmaakt om binnen tien seconden daadworkoliik to snurken.
HiJ ook 2 liter ijs binnen 15 minuten op kan.
Maarten wel van eon slippertjo houdt. (op zijn rammelbakflets met hulpmotor)

refrein
Couplet

Hot pompon, hot gijpon, dat gaat ons wol at,
do salto die valt nag niet moo.
Do andore clubs, nou die stonden wol paf,
die zopen we zo naar do plee.
Die zopon we zo naar do plee.
Die zopen we zo naar do pleo.
fine.

Met dank aan Maarten Luykx.
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Als uw snotJes, baste Wothor, biJ goon van bovonstaando groopon is in to delon, zit U
gewoon tovool In uw neus to poutoron. U producoort dan korstjos.

Vo & op we door RB

‘Menson die snot aan hun kussOflSloOP smeren, zJJn zIeK’.
(Sigmund Freud)

Helaas is do auteur van hot artikel over buiksproken met spoed in bet ziekenhuis
opgenomon. Do arisen proboron met hot oog op burongerucht d.m.v. eon
hersentranspiantatie hot gezoom wog to kri]gen. I-let vorvoig van doze reeks zal dus nog
oven op zich laton wachten. In plaats hiorvan

Volgondo keor: Natto snot, Lh.b. do groto groeno.

(bron: Hot neuspeutorbook, Donald Wotz&).

Nauspeuteren
Deal 1: Algomone thoorotischa inloiding.
Allo vormen van snot (snotjos) kunnen in do volgonde twoe olemontairo groopon worden
verdeeld:
1: Drogo snotjes
2: Natte snotjos
Drogo snot wordt hoofdzakolijk aangetroffen bij monsen die lovon in droge gobiodon,
zoals woostijnen en landen met eon landklimaat. Natto snot komt vakor voor bij monson
In gobioden met eon hoge rolatievo luchtvochtighoid.
Maar or zijn ook andore factoren dan klimatologischo of goografischo die do droogto of
nathold van snot bopalon. Daarom vormoeden wij dat iodoro Wother, ongeacht waar hij
woont of studeort (of auth), do hior boschrovon snotsoorton herkont.
‘Apon pulken niot in hun neus. Dit Is zo ongoveer do onlge mensolijko zwakhold dIe is
niet vertonen.’
(Charles Darwin)
Aangetoond is dat eon snotjo dat in hot Zuidhollandse plassongobiod ondor eon bed of
eon stool wordt geplakt, zelfs eon maand later nog nat aanvoolt. Oat komt door do
verschrikkolijko vochtighoid daar (teenschimmels).
Er zijn overigens monsen die hover praten over hardo of zachto snotjes dan over drogo
of natto. Maar dat is onzin: Jo troft nauwelijks snotjos san die zowol hard ala nat ziJn,
evonmin als zachto droge snotjos. Ala dat wel hot geval zou zijn, is dat ala abnormaal
aan to merkon. Onderzook wijs uit dat or dan sprako kan zijn van eon shizofride
dwangneuroso, die kan uitrnonden in eon horsenvhiesontstoking (Neuskramp). In dit
artikel beperken we ons tot do eerder genoemde groopon, nat of droog.
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TELEFOON

JA~O

VOOR4MM
Rod
Ivo
Stophan
Harry
Tom
Marco
Antoine
Maurico
Jorg
Edward
Robert
Arjan
imco
Rob
Root
Thoo
Thoo
Maarton
Michid
Silvia
Rob
Coon
Coos
Bas
Maarton
DirkJan
Boudowijn
Hans

ACHTEPNAAM

STRMT_______________

POST000E

PLMTS

Backblor
BaiJons
van do Borg
Bongaorts
v/d Boomon
Bosch
van Bree
Ciaossons
Codogom
Dams
van Dourson
do Gast
Goudswaard
do Groat
Hoff
Horbach
Huizonga
Hut
Jaarsveid
do FGoo
Koti
Konings
do Lange
Leyon
Luyloc
Luylo
Manders
Mornout

Pasioriostraat 69
Borgstraat 56
Dude Doolonkado 55
Karlhuizorsiraat 34
Korkstraat 18
Louise do Colignystraat 4
Maria Stuartstraat la
Bothol 30
Goorstraat 35
Kruisstraat 171v
Boutonslaan 139
St. Phfomonastraat 13
Kastool Bousdaolpftin 6b
Wosttandsostraat 40
Voorweg 41
Sophia v. Wartembergiaan 20
Joroon Boschiaan 231
Bogoniasiruat 6
Moosoischanswog 78
Jeroon Boschlaan 182
Jan-Piotorszn.-Coonstraal24
PJlorsma 147
Wiflomstraat 97
Dekon van Somoronsiraat 5
Moyhorst 15-19
HomelriJkon 145d
St.
Phtornonastraat
13 23
Mlchiei
do Ruytorstraat

5612 EJ
5551 AX
1621 BH
5643 RX
5571 GP
5616 ER
5618 AL
5508 CD
5613 BL
5612 Cl-i
5622 IT
5622 CS
6222 WD
2512 SC
3233 SJ
5616 OP
5642 AS
5644 NB
6005 NA
5613 GD
5684 ES
5655 CD
5816 GG
5611 CC
6537 JX
5612 LC
5622
4587 CG
EN

Elndhavon
457322
Dommolon
04902-15046
Hoom
Elndhovon
123898
Nuonon
040-831285
Elndhovon
526557
Elndhovon
439956
Voidhovon
040-543262
Eindhovofl
448277
Elndhovon
Eindhovon
117122
Eindhovon
442173
Maasiricht
043-631549
Don Haag
070-801972
Oostvocrno 01815-5182
Elndhovon
517158
Eindhovon
817613
Eindhovan
111667
Weort
04950-33819
Elndhoven
040-434354
Best
04998-91243
Eindhovon
520671
Eindhovon
523167
Elndhoven
439078
N~mogon
080-440346
Elndhoven
438097
Elndhoveo
Xloosiorzando 442173
01148-2999

08 jun
O3may
00
07 apr
24 dec
08 mar
26 Oct
03 Jul
05 sop
21 nov
2saug
04 oct
08 aug
29 nov
28 Oct
30 Jan
2amay
23 Jan
16 apr
02 Jan
03 apr
20 mar
14 sop
15 apr
01 jan
28 sep
l3may
11 apr

Marc
Auko
Jochom
Marcel
Wim
Cocilo
Frans
Frans
Rob
Moniguo
Ron
Loon
Maorton
Frans
Bas
Hem
Ludger
Hotn
Maro
Rein
Jiizo Jan
Good
Ban
Whom Jan
Carin

Nodorkoom
Osinga
Poetors
van Roe
V. Rooisolaar
Schormer
Schormor
Schoron
Schuikoa
Siogors
van Siuis
Spronkois
van do Steen
Thounisson
Timmor
v. Voidhoven
van
Vos ‘~1lstoren
Vos
do Vrios
do Vrlos
v/d Waldo
Wqnands
Withagon
Zuidoma

Zooisterstraat
207x231
Joroon
Boschiaan
Juiianastraat 45
Gorsilaan 12
Sloenbook 96
Rachoismoton 14
Ganzebioomstraat 47
Prins Bornhardstraat 7
Joroon BoscNaan 231
BoschdiJk 249a
Lauwerszoowog 93
Markt 71
Hoefkostraat 54
Veidspaatstraat 30
Rocheismoion 14
Beltintstraat 6
Geostakker
Ostadorstraat14 7
Jan Stoerdaan 15
Grashol 79
Hoiligogeoststr. 68
Do Poflonwovor 31
Tinelstraat 18
Wlliemsiraat 97
Str~psostraat 132b

5652
5642 EH
AS
5616 AH
5632 KP
3861 Li
5812 MB
5643 JN
5768 AA
5642 AS
5612 HC
5628 KG
5701 RJ
5611 RN
6216 ON
5612 MB
5653 GB
5674
5721 WD
WC
5591 AH
2262 ER
5611 HR
5283 XJ
5654 LT
5616 CS
5616 GT

Eindhovon
Elndhovon
Eindhovon
Eindhovon
NiJkork
Elndhovan
Elndhovan
Moy&
Eindhovon
Eindhoven
Eindhovon
Hoimond
Eindhovon
Maasiricht
Eindhoven
Elndhoven
Gorwon
Aston
Hoeze
Loidschondm
Elndhoven
Boxtol
Eindhovon
Elndhovon
Eindhoven

08
18 fob
Jan
14 Jan
lsrnar
28 sop
13 Jun
24 oci
12 dec
11 mar
30 jun
05 Jan
03 jun
21 nov
06 sop
25 oct
14 fob
03
17 doc
apr
15 jan
lomay
03 nov
28 oct
28 Jul
08 aug
31 aug

bostuur:

voorzittor
pennIngmeostar
socrotaria

16

Roof Backbior
Carmn Zuidoma
Maurico Ciaossans

commissaris acttvitoiton
commissaris materiaai

550031
817613
451869
412428
03494-53594
462781
126246
04766-1687
817613
460782
428466
04920-28021
118886
043432405
462781
524842
040-831148
04936-92066
04907-61837
070-205032
439131
04116-78684
551216
523767
528236

Auko Osinga
Harry Bongaotls

Sweths

92

