Portemonnee
is
louterhandarbeid
Een eurobiljetvan 50
past plma in eikeportemonnee.Een brie{e
van 100niet. De Waalwijkseportemonneemakershebbenhet er
druk mee.

-exemplaren.Het is pufir
handwerk. Uit rundnubpu,
kalfsleeren nog zesandere
leersoortenworden de portemonneesvervaardigd.Het
leer komt uit ltalië. ,,Datis
mooier, bij Italiaans lêer
blijf je de huid zien", zegt
BabetteBeerens.
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ligtlwe geld niet
hebben.De eurobiljetten van honder4--9"meer
stekeneen-paarmillimeter
uit boven de dubbel geklapte portemonneedie zo mak\elijk in de broekzakpast.
De portemonneemget h9;
geÍ, zesmillimeter. Datzelfde geldtvoor de damesbeugelbeurs,
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in Waalwijkheb,' benze begin 2000al de biljetten 'getest'.conclusie: 12
procentvan hun portemonnee-assortimentvroegom
een aanpassing.Veertienheren- en vier damesporte-

.

-van elk product uiorden er
per keervijftig in productie
genomen.Eeá stuklevan
dertig bij dertig centimeter
is geÀoegvooieen gemid_
deldeportemonnee.Vervol_
genswordt het stukjeleer afgeschalmdvan de *g o*
de portemonnee betá
vouwbaarte ma_
ken. Bij de:*ofá""_

uIIr. Een \-lgroe

b re n g tv o e ri n g
vooróreditcarápasjesaan.Secuur
i,ueít.Haar collega
maakthet werk af door áe
gelijmdedelenvastte stikken.Achterhet venstertie
dat ruimte biedt voor foio's,
gaat dezekeer een exem_
plaar van een baby, een

derd modellenzijn-metde
ffins. Met een grotegmbrankomstvan de euro ietsje$o-ffigr schroeit eá
:en volgpnde
vol$nde
ter geworden.
de loshàngenDat betekendeveleoverweg.NoàiË"
fr d.ra.ldjes
uren voor de circa tien prorateliryeÍ van 5ó0 euró erin
ductiemedewerkers.
Ianua- - hij pást- en een doèkjêerri,,normaaleen rustigeperi- overheenen de portem'on_
ooe,wasvoor
nee kan verpaktin een
castelijn&Beerens
vergelijk- apart doosjênaar de klant.
baar met de feestelijkedeDie betaalíer tussende 35
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5:ï:,?,s;P1. Woaromis de nieuweporteÍnonneenodig?
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ruld.ll zo'n
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cembermaand. Vooral de

Nieuw geld, een ietsie grotere knip.

en70 €uro voor.

deexport.Wantniet elkiaar
is er een nieuwe munt díe

?. Hoeveelhoger moet de portemonnee?
3. Wst is een anderwoordvoor domesbeugelbeurs?
4. Wot is de bekendsteNederlondse
porïemonneefobrikqnt
?
5. Wsoromwoshet dit joor in jonuoribijnq net
zo druk afs in de feestelijke decembermoond?
6. Woonwordende portemonnees
vongemaokt?
7. Woar komt het moterioalvondasn?
8. Hoeveellandgrenzenmoet Je overvoordat
je vandat londin Nederlandbent ? (Dit
keer mogje nigt door Frankrijk. Die grens
zit dicht...)
9. Hoegroot moet de lcp zijn ols ik er vijftig
portemonnees
uit wil halen?
10.Hoe wordt de portemonneebeter vouwbqor
gernqskt?
LL.Zoek op: secuur.
12.Dlï jaor hebbenveelmensenzdn
portemonneegekocht"fn welk jaor kopen
dezemensen(gemiddeld)weer een nieuwe?

