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Milieumeters van de provincie nemen bij KWS een luchtmonster tijdens het laden van een vrachtwagen. 
foto Vincent Wilke 

Zakken vol vuile lucht van asfaltcentrale 
Provincie m eet lucht 
van KWS Eindhoven . 
opmeuw. 
door Roelof Kleis 
EINDHOVEN • De ~moezelig "ine 
rookpluim sceekt scht·rp af te· 
gen de staalblauwe Iucht Het is 
diiL~cL1gochtend en koud In het 
felle regenlicht van de zon is het 
zelfs et•n mooi pla<Hje. zo'n ro-

[ DE VRAACi 
Telefoon 0800·3364389 
E·mail: media@eindhovensdagblad.nl 

Wat betekent dit teken ( .. .) in interviews? 

,.Het is misschien een beetje 
dom, maar ik kom er maar 
nict achler". schrijft een lezcr. 
,Je ziet dit teken, ( ... ), vaak. 
vooral in inteiViews. Maar wal 
wil hct :tcggenT 

moacliJk<' weergavc van de uit· 
gesproken teksr wil gcven: 
Schrijvers van fict1e gebrUlken 
het tekcn vaak om ccn bce tje 
gas ten1g te nemen in hun 
tckst. of om een bepaalde ~pan
ning te suggcreren. 
Oat zorgvuld1gheid hierbiJ g~
boden is, valt op te IJ1itken uH 
hct artikel 'Hoc gebruikje het 

Dcze dric puntjt's vormen het 
zogcnoemdc bclctselreken. vol
gens de Van Dale 'het leeste· 
kE'n bcst.~:mde uit eni~e (met 
name dne) puntjes. dte aandut· 
den dat de zin i~ afgebroken , 
ccn woord is weggelaten, ecn 
gedachtl' nict volle<hg i~ opge
schreven (bij d<' voordracht br· 
t<•kt•nt dll teken een rust).' 

beletselteken · van Umberto / 
J.!c:o, tc v inden in zijn berocm· 
de boek 'Op reis met een 

1 

In interv1cws duidt het cr cloor
g.t.ms op clat de schrijver een 
stukje tekst in l'<'n citaat heett 
\Wggel<ttcn. water op duidt 
dat de sch rijver t•cn zo correct 

VRAAG EN 

zahn'. Volgens Eco onderschei
den schrijvers zich voora l door 
m1ddelmatigheid en verlegen· 
hcid ;~ b ze hct helerselteken 
vt•('!vuldtg gebruiken. 

Vraag in.~~;ezonden door P. varz den 
Dungen 

Op zoek naar dat speciale kopje, of wilt u ju<St iets aanbieden) 
Eindhovens Oagblad, Vraag en aanbod 
Postbus 534, 5600 AM Eindhoven. 
vr•agenaanbod@eindhovensdagblad.nl 

Gevonden 
Dt• zoon van W. van den Brink 
in Eindhoven (040-26236561 
vond op de ijsbaan in Fmdho
ven een USB·mt•morystick 
'Her merk is An•r en er staan 
toto's op. Hij zat vast aan een 
keycortl.' 

Beitels 
Voor een werkstuk op school 
moeL R. Soetendal in 1'> uem•n 
(040-2840509) een hour en 
bceld maken. 'lk .~:ou ){T'aag ron· 
dl' hombeitel.s willen l(ebruJ· 
ken. Wie g:ebruikt ze niet?' 

Afhalen 

I 
kende fabriek. Maar ja, het wcinigc geur is zo verdwenen. 
stinkr dus. Zodra je ktterlijk ·on· I)(' techniek van het monsteren 
der de rook' van de Eindhovense is simpel. Er wordt met behulp 
asfaltcentrale KWS bent. ruik je van onderdruk Iucht in plastic 
de teerlurht. Even verderop ruik zakken gezog<,n . ,Die zakken 
je niks mt•cr. 1lct geurgebied is gaan naar cen gccertiticeerd 
scherp afgebakend. geurlab. Daar bt•palen geurpa· 
Eigenlijk is iedcreen e r wei van nels de mate van stank". aldus 
O\'ertuigd dat de schoorsteen van Van der Bij. Allcmaal mensen· 
KWS de boosdoener ;., van de werk dus. D<· neus als meerin· 
over last in de Srrijp~e wij k ' t strwnent. Ook Iucht uit de :11 
Vt•n. Maar meten h Wl't<·n En meter hogt• schoorsceen wordt 
dus nemen de mili<·um<·ters van zo besnuffeld. 
dt• provincie dt•ze ochtend naast Maar ook de luchl uit de schoor- • lk heb een doos mN oude 

Verloren 
EXECUTIEVERKOOP de schoorsreen nog rwee andere 'teen wordt rer geanaly· • In de 1Khtend van 20 nowm- btdprent)eS en gl·boortekaart-

~~aij ._.QWQ~~~- ~~::~~~s~t~ik~·~r-~b~e~r:•s~M~~v~an~S~a:n~t'~'O~I~>r~d~t~ti~t~~~~e;s~·v;o~o~t~·c~'e:n7tv(~·r~z~a~n~le:l~~=a~r·~· -.--~ 
2006 te \\ .00 uut v1ndl tn opdtacht Pro)<:Ctleidcr f.li ~s van dt'r Hlj en beun in ccn m~twagcn van de apparaat . met bt'ugeJ voor om vt'n 
van de Sclasungd•en&l Oosi·Bn;oant 'Ll)n rn~;n~en bemonstcren znwel provincie. De normen zijn het oor - verlot'<'ll. Dar is ge- • 'Door omst~nc.lighedl'n hcb 
\<amoo• Einc:lnoven ocn openbare de vemi\ator van het ketelhuis srreng. Bij vorigP metingen. in beurd tusscn de Veestt·aatbn.tg ik voor de liefhebber ceu teak· 
vet'o<OOI> p~a""' \en ta~to van waar de bitumen wordt vcrhil de zomer, bleek daL de fabriek en de • ·mbert11,kei·k 1n Hel· h d' 

I h lad 
..., onten ra tomcubel. voorzi<'n 

f>."' ~ ... ~< a \ et en van de vrachtwa- ruimschoots aan cit> eisen in de mond. 
,. ~ ord , ·A~ ob den <>CtlS mnl r II 1 h k II van pkk·up en r·ndio', ~chriift 

c ~o<X> w m. ~ "ll 0 : ,., ' :ts.a · n et ete luis Vl'rgunning vo1deed. Er wordL • Op de rout~ v.tn de Bloem· R. de Ha-1n in Mierlo ' 

Stacaravan bestaande ull 3 
compartlmenten 
(Gedemonteerd In 5 delen) 

De plaats van verkoop 1s· 
Hurt~sestrae~t 4·6 tf' E1odnovon. 
0~ zakcn ''l" var•ill 10 30 uur to 
b~>ichtigen 

Tel 040-::>921376 
All.,c-n contonte bctoJiing GN;n 
opgeld 

rutkt hct Terwijl dat eigenlijk dan ook niet dtrect verwat·ht dat t· · d ontem>traat n.l e rondwe~; t0492-661560). 
nu::t zou mogen. \vam het h een e r nu meens we! <·en dUJdelijke end<' llerl'nkutl nnax hN M.tXI· 
a fgeslot~n systeem ·•. legt Van oor?a<JI< voor de owrl;tst word ge rna l\led1,ch Ct;>nLrum 111 haar 
dt'r BiJ uit. Via de v!'nlll-i tOc vondcn 

d 
wt>onpl.t.th is J Dekker- in 

wor t d<· Jucht n:~ar buiren ~Whla· Leven·n de meting<'t1 mNs op, 1· dh (0 (). s ) ~.m own 4 2 17109 haar • Rui.m ·35 000 lucifermerken 
7t'll. d<ill doer dt• J1l'Ovinne et•n lei'!- h"rlo • .. •- H ., d . v ge """~Jlgeraa"t. · et ht·dtj. Hekkenber!! 111 Heezu 
. .. aar II 1s nil't wat Jl' ruikt m ·r b.tarh<'tdsonderL()('k m d1· WiJk h It dk1 ~ ~ 
V d k 

t~e et~ngou · eung schnkel· kunnen onhakn na ·z tJ·n op-
<·n a an e over ant van lwt Ilea· om 1wl prohlt•cm gued 111 kaart t 1· J·' ·•· ,. · ka 1 D 1 1 >.tnCJe mN '"'"'lor en cen rocp in deze rubriek. 'lk hoo•~ 

1 nx na<~ . ,. uc ll die vnjkomt te br~ngen M.t.ll' d.tl kan I'•" vol a 1 1 " 
I 

. I I d d Lw. r e WtJtCrp .ut mel goud- re op tien reactt•·,, ma~r kr-·" 
>IJ let ,, er, Vdn ,. vr.1chtwa gend j.t.tr. kl · · ' " ""' 

I 
.k d · •·ung1• \treep)es: Hel is kwtJl E.'r 43. Jk kan van de w1·11rer 

gem '.1 l d.ll meE-1 op. I Juidc·- Mer de ov~rl·"' ~~ ht·r ll<tmel.tJ'k 1 1 'l 1 
I k I

. I I Still' . novem >l't' Wl'Cr voorui•. Jk '"ill.~dornen 
11 as " l ucht .'v1aar ook dtl kan volgt•ude wel·k ev~:n l(ebt>urd: (J,. n ' • ' ~ ~ 

d b 
. . ~ 

1 
• <'lOOn van \V Bou\\man~ bedankcn die nu1n ver•,1m~ 

e ron ntet ltJll ht·l aden is in .~>faltu·nn.tlt• heell t•en wuucr· , 1 UP (04" l 3 ... ~-
b 

r urm• " 1976:l) is in ltng het'tt ho(p"n ttilbr~ 1 cten · 
l'l'n p,1.1r mtllttlen gl' eurd De ~lOp. t ' ' ~ ' l<'t Wf'<'..;cnd v.m 18 noveml>l!r • llijna vijftig meusen hebbt•n 
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Belastin dienst 

:~.:~~~ .. ~~~~!,~~ ~1 ~~ Roo~s_i_;:n;._ _ __:.m= ·c,.•sprokt'n optic bc.1ntwooJ ___ _ 


