.,, " sliptrekker gaven achttien ruiters ,
\ • en amazones, allen gehuld in een
rcid~ ofblauwe jas met gele kraag,
te paard acte de presence op de
Markt in Budel.
Na het loslaten van de honden,
het nodige hoorngeschal van de
sonneurs (jachthoornblazers) en .
een heildronk opeen goede jacht
zette de meute koers naar het

Na het nodige hoorngeschalvan de jachthoornblazers maakten achttienruitersenamazones jacht opeen 'nepprooi'.

den en akkers, en door bos en hei
buitengebied.
de. "Het deelnemersveld van een
Over drieruns van elk ongeveer ze
yen kilometer was er een afwisse , slipjacht bestaat uit,ruiters die
graag een buitenrit maken met
lendparcours uitgezet over weilan

aantalspanningsverhogende ele~
rnenten. Vom de ruiters die be
paalde hindernissen niet aanrlur
venzijn er bypasses aangelegd",

. vertelt Johan Wijnen, sonneur en
,,lid van hetjacht~olIlite.
'
De imitatiejacht werd geheelvol~
genstraditie afgesloten rnet de zo

EINDHOVEN

, Luisteraar fysiek in Breugel,
met gedachten inPyrelleeen
knippende vingers (Step by step)
grond en zijn geschoold op het
is de herkenbaarheid groot, ieder
conservatorium. Het idee voor ber
............ ............ ... ................... ..... een heeft ooit gekal)1peerd in een gen geluk en detiitwerking ervan
klein tentje, bij slecht weer, stapte
en kleiil publiek kreeg
haalde AdNbert-Toorop inderdaad
tijdens een wandeling over de,GR '
met natte sokken in natte schoe
'<, "
za~e~da, gavon,d bij ~lein Pu
bhc m de Boerden) van
nen en heeft zich laten drogen. in
11 in Spanje. Met zo min mogelijk
Breugeleen groot podium de zon. Dat gevoel van weleer be
gewicht en dagenlanghetzelfde
voorgeschoteld. Zangeres Monique schrijft MonLque Adelbert prach~
eten.(boekWeitmacaroni met zon- ,
de Adelhart-Toorop en Pieter Jan , tig: de fysiek in Breugel, de gedach
gedroogde tomaatjes), maar met
Cramer-van den Bogaart (piano,
een notitieboek vol ideeen keerde
ten in Spanje en de bergen. Na
, ze terug van de expeditie langs af
een stroevere intro omhoog be
accordeon en zang) namen de luis
reikt de kristalheldere en granie
teraar aan de hand vooreen wan
gronden,over sneeuw, door zon
deling door de Pyreneeen.
ten stem van Adelbert de top, de
en regen. "Soms liep ik te zingen,
alsmaar hetzelfde deuntje, later ,
Met gepaste,treurigheid (Ich trinke loopjes van Cramer wandelen vro
lijk mee. De Flamenco slaat deha
heb ikhet gearrangeerd. Het spe
/ Seele, ich trinke Einsamkeit) en
," , handige omsehakeliJ,1gen naar
,len van Bergen Geluk geeft een vol
" ringen in de grond, de tent staat.
Het yolk klapt.
\, '
daan gevoel."
Plefu Public blijft een vande klei
Het mini-concertbleek gedegen
ne theaters die elke keer artiesten
yciorbereid, Monique de Adel
van dit kaliber weet te strikken. Zo
p~rt-Toorop , snoor~e lucht van de
veel mogelijkop de laatste zater~
Sonse Bergen,zerepeteerde een
week binnende gellleentegren
dag van de maand is er muziek of
01" ,Iile srlOwroornrnoliciirn
'zen, dit ter kennismaking rnet de
cabaret vanuit een andere hoek te
Streek. Ze verbleef daarbij in een .
bewonderen, de artiest(en) zijndi~
reet benaderbaar, voor, tijdensen
huis van vrienden in het dorp.
na' de voorstelling. De entreeprijs
Het gesprek vooraf is duidelijk;bei
:! " I
de rnuzikanten zijnvollofover el
bepaalt de bezoeker zelf, de aloude
4(fIJIDjD
pet :lQrgt voor de recette. Dat con
kaar; "AIs ik zie watPieter Tanalle
Harimse Smid Groep
maal kan." Daartegenover: "Jij ,
cept, de sfeer en het publiek, z;ijn '
Woonboulevard Oss
bent zoallround." ,
'
elementen voor een geslaagde
).;. '
Voor meer informatie: www:altiskeukens.nl
avond tIit in B~eugel.
Beiden l1ebben een ja:lz-aCQter;7
door onze correspondent
Bernt van der Heijden
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_Gestolenfiets bij.~pvang Kan~a-Idij.k
Een in het_centrum van de stad ge
stolen fieis ,bleek 'gisteren terecht
te zijn gekomen bijde dagopvan,.g
voordak-en thllislozen aan de
Kanaal Noord in Eindhoven, Een
2o-j(lrigeEindhovense eneen 51-ja
rige man zonder vaste wooil- of
verblijfplaats werden aangehou
den. Een 64-jarige.' vrouw uit
Geldrop ,alarmeerde gisterochtend
rond h,df elf de politie nadat ze ter

hoogtevan Piazza vanhaar tiets
was beroofd door een vrouw, Dank
zijhet signalement van de dader
en ' een beschrijving van de .tiets
kon ,de politie gerichtzoeken' en
trof de VTOUW net-als de .gestolen
tietsbij,de dagcipvang aan. Het sleu
teltje van de fiets bleekinbezit
vande 51-jarige man die ookbij de
dagopvang verbleef. De twee zitten
vast voor verder onderzoek.
.

.',

Eindltovenaar staat meiden in gezicht .
Een 23CjarigeEiri~hovena~1" is in de
nacht v'an.zaterdag op zondag, aan
gehouijen n~aathij tweetwintigja
rige meidenuitBudel Em Leende
zonderaaIileiding in ,het gezicht
had geslageIi. ,bat 'gebeurde zater
dagnacht in een horecagelegenheid
aan het -Stationsplein in Eindho- '
yen. De vrouw uit .Leende rnoest
naar het ziekenhuis omdat haar

oor gescheurd bleek te zijn. Toen
de man door horecapersoneel aan
de politie werd overgedragen, pro- ,
beerde hij te ontsnappen; De Eind
hovenaar rende in de richtingvan '
de Yestdijk, maar botste op het 18
Septemberplein tegen een paal en
viel op de grond. TIe vrouwuit
Leende deed aangifte van . zware
mishandeling.

Geldropse taxichauffeur bedreigd
Een 27-)ange ' ,Eindhovenaar is ritprijs. De Eindhovenaarbedreig
vrijdagochtend aangehouden.nadat de de taxichautTeurdaarbij met de
hij een 6o-jarige taxich,autTeur uit dood.
Geldrop had bedreigd.
De Eiridhovenaar werd opgepakt ' Op het politiebureau kreeg de man
in de Tenierslaan in zijn woon
een boete van 340 euro opge1egd,
plaats,waar de man ruzie met de waama hij naar huis werd gtr
chautTeur had , gekregen over de stuurd. '

