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Het bulletin De Bergen komt tot
stand onder rzerantwoordelijkheid
wan heb buurtcomite-
De wolgende krant zal- in
februari 1993 ruerschijnen- Kopij
kan ingeleverd urorden tot 23
januari 1993-

:^.h4Ft\l--rEr r ïI\tG_

Harry van Rijkom
I'larion Slotrnan
Lya Dirks
Ignace Op de Macks

INGEZONDEN STUKKEN STELLEN
UITERAARD ZEER OP PRÏJS.
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Redaeti-e Adres.
0ranjestraat. 1-
5611 JG Eindhorren
Tetf: O4O-4372?3.

Drukwerk:
St icht i ng Di-enstwerleni. ng
trlezi j nswerk.
Dommelstraat. 9.
5611 CE Eindhowen.
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Onze spcciuliteiten:.
. Coriijnen. . Spreien.' i
o Vl«rcrhcdckkinB. r Zitnrcirhelcn.
r llckletlingsstoíÍcn. r Slcutelkwaslcn.
r Vitrutcs. . PasscmÈtttcn.

EXCLUSIEVE INTERIEURVERZORGING

KlGinc BcÍ! 1., 561 LS Eindhovcn Tcl. 01È14 59 J{

Bakkerij lÈF
HARrocs ry ?:lï.#.fi{ítï
Het beste brood kcrpt U bl uw warme fukker.
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I'taandag-
Kinderkresj
8.3O tot 12- OO uur

Hui sr,re rkbege I e i di ng
14- OO tot 18. OO uur

Di nsdag.
Ki nderkresj
a.3O tot- LZ-OO uur

Huigtrerkbegeleidi ng
14- OO tot 18- OO uur

fíissi onarissen ber.regi ng
19.OO tot 21-OO uur

Socrates
19- OO tot 23. OO uur

Lloensdag.
Ki nderkres.j
8.3O tot 12. OO uur

Huiswer:kbegeleidi ng
14- OO tot 18- OO uur

Donderdag
Kinderkresj
8.3O tot 12- OO uur

Huisvrerkbegeleidi ng
14. OO tot 18. OO uur

Nederlandse taal woor
vluchtel ingen
1O. OO tot 14- OO uur

Spreekuur ui.jkagent
19- OO tot 2O.3O uur

Vriidag
Ki nderkresj
8.3O tot 12. OO' uur

Hui sr.re rkbege I ei di ng
14. OO tot 18. OO uur

Zaterdag
Iíissi onarissen beuegi ng
19.'OO tot 21-OO uur
(kerkdienst )
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In dit nurnmer hebben ue
extra aandactrt besteed aan
de feestdagen.
Er is gegchreven ower de
symboliek wan de kerstboom,
over oude recepten voor de
feestdagen etc-
Verder hebben we aaridaeht be
steed aan hret gebied de
Bergen K met het ni-euue
appartementsgebou!,
Öok treft u teer een artikel
aan over de Bergstraat-
De beheerder wan het buurt-
centrtrm Lreeft teer zijn
best gedaan door een vervolg
te sctrriiwen oP ziin ver-
haal over "I'lentaliteit"'
Tenslotte een dankuroord van
de woorzitter wan het
buurtcomite met haar goede
lren3en-
Opnieuw is de redactie rran
de buurtkrant rzeranderd.
Joop Moerkeng moegt r,regens
drukke werkzaamheden
stoppen-
Gelukkig is er ook r,reer
rrersterking rran de redactie
met Ignaee OP de llacks en
ondergetekende-

l- ya t-tirks.

ruörà|tàiiËni E-b
Even nog over de bomenkwes-
tie 'Bergstraat' die dinsdag deze
rubriek sierde: volgend jaar zal
een begin worden gemaakt met
een renovatie van deze winkel-
suaat. Momenteel is hiervoor
een plan in de maak. Toen
enkele jaren geleden ten behoe-
ve van de bouw van de Sint
Jansgalerij een grore paardekas-
tanje - onder protest van buurt-
bewoners - het loodje moest
leggen, vond de gemeente dat
projectonrwikkelaar Geerts op
die plek een nieuwe boom zou
moeten planten. Volgens een
woordvoerder van de gemeente
Eindhoven leent het achtener-
rein van de Sint Jansgalerij zich
echter niet voor een nieuwe
boom. ,,In overleg met Geerts
zullen we bekijken of het moge-
liik is de herplantplichr op een
andere plek uit [e voeren."

Kleine Berg 2ó
5ól I JV Eindhoven

040 - 455330

Elke dog von I 
.l.00 

tot 2.00
lunch: I2.00 ut 18.00
Diner: 18.00 ffi 22.W

Yuri HoningTrio

Sunday Night Club

Swingavond met gast DJ.

Vereniging ParaPlu
Big Band The

Presenteert:
Mooche

Friso Feest

Gay swing, ook Yoor andere vroliike mensen

Entree Í 2,50
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Gebied
Edenst raat -Hooqgt raat-

Het appartementsgebour.r op de
hoek Edenst raat-Hooggt raat
nadert zijn wolÈooiing-
Eind januari 1993 zat het
pand opgelewerd worden.
AIle appartementen zijn
werhuurd- Vi.iftis in
totaal- De eerste ber.roners
hebben reedg trun intrek
genomen.
Op de begane grond komen 6
uni-ts wan 25O m2.
3OOm2 is bestemd woor
urinkels aan de zijde wan de
Hoogstraat-Grote Berg-
De resterende m2 zijn
bestemd voor shor.rroom./
kant o ren,/prakt i j kruimte.
Nog niet aIIe units zijn
werhuurd-
Het gebour.r heeft een eigen
parkeerterrein met ongeveer
54 parkeerplaatsen en €ren
slagboom
Een groenwoorzi_eni.ng achter
het gebour.r of achter het
parkeerterrein komt er
niet- Dat geeft teweel
onderhoud. Jammer, migschien
walt hier nog over te pra-
ten.

Wat de inriÈ betreft van
de Grote Berg naar de
parkeerterreinen van de ap_
partementen Ber:en II en
Bergen III tret wolrrende :

Van de Gemeente heb ik ge-
hoord dat er begin wolgend
jaar een tijdelijke inriÈ
komt wia de Gem- Sociale
Diengt met een

leutel. Deze t-ijdelijke
afsluitbare inrit is als
voorproef op de afsluiting
die er Iater komt tusgen de
2 muren op het achter-
terrein (parkeerterrein
Bergen .II + III + IV).
De heer van Ri-xtel,
Bouwmarketi-ng, heeft de
Gemeente , begin dec- 92, in
een gesprek laten ureten dat
de beuoners wan de
appartementen voor een af-
sluiting zijn.
Ik heb de Gemeente werteld
dat vele berloners juist
tegen een afsluiting zijn-

Andere bronnen wertellen
r;eer dat de Gem. Soc. Diengt
actrter hst gebour.r een af-
sluiti-ng maakt-
Er komt dan een wrije inrit
wanuit d.e Deken wan Some-
renstraat naar de parkeer-
plaatgen

Dit punt krijgt de aan-
dacht wan het burrrtcomite.
Reacties zijn alti.id urel-
kom.

Tot zower de informatie over
het gebi.ed de Bergen K.

Lyra Di-rlss-

8P00ÈtEsSrn

[J1l B E LASTI NGADvIESBUREAU [iI

I[] DRS PFM DE LEEUW 
llll

Uw belastingadviseur in De Bergen

I

I Bergstraat B telefoon 040-433031

l_ 5611 lZ Eindhoven telefax 040-433247
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Om een àEoeltaart te maken nn
noch een andere uijze

Neernt Appelen, sclriltse en
snijtse aan wierendeel, en d.oet
'er de klokhysen ulrt, en dan
noch aan klelrnder dunne snippers
gesneden; drie r.rierendeel
Korenten schoon gerrassen, èrr
drie wierendeel Sulrker, een lood
(l/2 ons) gestooten Caneel, dan
den deeg in den pan gelel/d, en
eerst Apeel-en daar in gestrolrt,
dan Korenten, Suyker en Caneel,
en stukken Boter; en dit soo al
met lagen geleyd tot de pan wol
is; sommige doender ook uel
gestooten Annijs-zaad in; dan
een deksel van Deeg daar bowen
op, en hier en daar een gat in
het deksel gesneden, @Ír soo met
vuur onder en borren laten
bakken.

Kookt de koniinen i-n geheel
schoon trater met r.rat Sotrt '
schu5rmtse schoon' ontleetse dan,
en frulrtse met r,rat Boter in de
pan datse rood r.rorden; doet 'er
dan een sausje o\rer van Boter,
en r,rat Aziin, en Suyker, roert
diet t'samen in de Í>an dat het
soo een dik sausie r.rord, en giet
hret dan orzer de Konii nen- Het
smaakt uel-

EINDHOVENS DISK ORCHESTRA
GEEFT KARAOKE-LESSEN

Ontier professioneie bege-
leiding kan met zang of
instrument geoefend worden
bij het onzichtbare orkest

Uitgebreid repertoire
Eigen bandopname
nogelijk

INFO
040-4565 29

\.,OOFI GE:ZEI- T- IGHEIO
E]\I DE PF'I.'S I]\I AI_I-E
FIFE'EI_ I..|}<HEIE'.
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Los 1OO gram gist op in een
beetje laur.re melk met suiker_
l'leng 1OO gram suiker met 600gram krenten en rozijnen, Z
theelepels zout, 3 gesnipperde
appels, 2 eidooiers en een
stukje gesmolten boter. Roer 1,SIiter laur.re melk, beetje voor
beet.je door lSOO gram gezeefde
bloem. Voeg hierbij het
gistmengsel en de suiker,
krenten, rozijnen-mengsel_

Laat dit alles op een
tochtwrije, rrrarme plaats, ond.er
een natte theedoek ri-jzen (ca- 1
uur).
Verhit de olie totdat er een
bfauroe r"ra1m afslaat. Schep nu
met tuee eetlepels een beetje
deeg in de oIie. De oliebollen
keren vanzelf om in .d.e pan
Lranneer ze gaar zi,jn aan een
zi jde - Ziin bei-de zi jden mooi
bruin laat de olie.boLlen d.an
uitlekken in een wergiet_
Strooi er tot slot een laagjepoedersuiker over.
Eet smakelijk!

INIZA]YTEI-EN
OL,EI PAPIIR

Oud papier wordt dinsdags
opgehaald in onze wi-jk, elke 14
dagen op de oneven r,ueekntrmmers-
Het papier kan dan in dozen aan
de straat gezet r.rorden.

Hieronder volgende de dinsdagen
rsraarop u rru oud papier aan
straat kunt zetten:
29 december
5 januari-
1g januari
2 februari
16 februari

Ook kunt u u!, oud papier
dagelijks inleveren bij het
buurtcentrum, oranjestraat l. De
opbrengst van dit oud papier
r,rordt begteed aan een goed d.oel -

I-sf,-tr

Bij lnlevering van deze bon.
5OO gr. gehakt voor J Zr95:

WllemslÍool 23 - 5ó I I HB Etndhoven . Iot. t (O4O) U A7 0 - iír62221

\,lLLLNlSl ll/\^l J:l
Ii()ll ll(: ElNl)l I()VLN
I ILEI-OON O4().r4544()

SUPERSTRIP
SPECIMLZAAK

Kleine Berq 33
5ó11 JS Eind-hoven

o40-441882

\rrkgÍ§ *'Kleine 

Bers 14 - s6tt w

Ujstenmakerij . kunstschilders
materialen . woning-, kantoor-
'en bedrijfsinrichtingen.



HTJISWEÍ=r K_
ESEGEI-FIDING

Bi j de. huisr.rerkbegeleiding
r,rorden middelbare scholieren i-n
de leeftijd rran 13 t/m 17 jaar
begeleid bi.i hun studi_e IIAVO,
HAVO of VWO.
Er r.rordt hen geleerd hoe zij hun
huisr.rerk moeten aanpakken zodat
zíi na enige ti.ia zelfstandig
huisurerk kunnen maken. De
lee.rlingen krijgen e)<tra
ondersteuning in vakken d.ie \.roor
hren een probleem opleveren-
Op deze manier uordt bereikt dat
zíj de discipline en d.e kunst
wan het huisrserk maken meester
uorden-

A- Duijf-

Om een Hoen te stowen

Neemt een Hoen, .l-aat hem heel
murruu koken, dan geharst Brood
in u sop te ueek gelegt, ërr
klerrn gerlreven, doet dan
Notemuskaat, Nagelen, Gember in
u sop, met een deel Ri-nse-wijn,
en urat sulrker; Iaat heÈ dan een
half uur te samen stoven-

Dat het iedereen goed mag

Keuken geopend van 17 tot 22.30 uur'

* Woensdag en donderdag {<

soep (of salade) & pasta & ijsje f22,50
* Maandag en dinsdag {<

diverse Pasta's en Pizza's f 10,'

Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461 51 4

Piverse

kersttaarten

en heerliike

roomtroter

qtollen-

NI IELJ1^,.'AAFI

Offerreuk uit aI.Le huizen
Voor de god rzan de forntrizen. .

't Nieur"re jaar begint rureer goed..

De oude man wraagt om een hoed,
De oude dame om voetewikkels
fk rzraag dikke glazen knikkers,
En mijn'brutale broert.je krijt:
'Ik r,ril een gillende keukenmeid,

Teun de Vries-

. Voor al uw INLIJSÏWERK
(24 uurs service)

j' Voor al uw borduunruerken,
Íolo's en schilderijen Bnz.'

(schilderij-Íinancieíing mogeliik vanaÍ 37.' p.mnd.)

's Maandags'gesl;rcn

ottenheirn
makelaarskantoor in onrderende goederen

uw makelaar in 'de bergen' voor:
' verkoop ' taxaties voor aankoop,
'aankoop verkoop, hypotheek:
' hypotheken binnen 24 uur gereedl
* verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
561 1 JL eindhoven
tel. 040-448025

W M. Thijs
AARDA PPELEN, G ROEXTE}i,
FRUIT EN PRIMELRS
SPECIALITEIT
FRUIT]!tANDEN EN .SCHÀLEN
RAI.JI!'KOSTEN E:i SA L{DES
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Uit : IIidwi nterstrmbol iek-

Irlaarom zetten r.rij bv- een
kerstboom in de kamer? Llat is de
betekenis daarwan?
Dit oude gebruik, om een groen
geblewen naaldboom, wersierd en
r.rol Ij-chtjes gestoken, in de
uintertijd als middelpunt van de
huiselijke feestwiering neer te
zelten, is pas in de loop wan de
Iaatgte honderd jaar uit
Ilidden-Europa naar het Westen
over gekomen, hoer.rel hgt
misschien -wi-e r.reet- in oeroude
tijden ook reeds hier
gebruikelj-jk uas. De
oorspronkelijke, zinwolle
wersieringen, zijn: brandende
kaarsen, glimmende gouden en
zilwerén ballen en sli-ngers
daarwan, kransjeg, appels,
noten- Ook het kerstmannetje
behoort erbij, maar niet aan
de boom-
trlat is de beÈekenis van deze
zinnebeelden? De kerstboom is
een afbeelding wan de mrrbhische
rereldboon of wereld-es
Ygdrasil, beschrewen in de
Eddax - Deze boom ig een
zinnebeeld wan het drieledig
heelal = ziin drie uortels
omklemmen de onderwereld, zijn
stam rijst op in de r.rerel-d der
Iewenden en zi.in kroon steunt
het hemelger.relf , zijn takken

-dragen de sterren! Langs zijn
stam rent de eekhoorn Ratatoskr
op en neer en onderhoudt zo de
verbindi-ng ttrssen r.rortel en
kroon-
Deze kosrnisctre boom is tegelijk
lerrensbootrEn kennisboon en
trordt eigenlijk in de kerstboom

als kenni-sboom gewierd en in de
meiboom als lewensboom-

Het is de boom die bij Jacob wan
Maerlant heet: rrde boem der
sonne ende der manett-
AIs kennisboom is hij de
zonneboom en als lewensboom de
maanboom- Beide bomen groeien in
het paradijs en komen in menig
sprookje en mythe woor, dragend
de appels der ruiisheid of de
appels wan heÈ eeuwige lewen.
Analoog met deze macrocosmische
boon, die ons heelal draagt'
groeit een micrcosmische boom in
ieder mens- DieP in het
rnenseliike organisme Iigt, bii
de man zor.rel als bii de wrouur'
de tuin van het Paradi-is, met de
gotrden bron, r.raaruit het
lewengr,rater oPuelt - De r" ortels
wan de lewensboom trekken deze
Iewenssappen en lewenskrachten
(hormonen) omhoog door de stam
(het ruggemergkanaal) en deze
Iewenskracht stroomt Iangs aIIe
takken en tr.riigen (zenuubanen en
bloedwaten) en woedt de
r.ronderl iike gekrulde kroon
(hersenen).
In ieder lewend mens groeit de
boom- Het einddoel is, dat orrze
Iewensboom ook kenni-sboom r.rordt :

dat de lichten wan Lret inzicht
e? ontwonken en dat een
scheppend denken er de gouden
apt>els der uriisheid doet riiPen-
Telkens als ons "een Iicht
opgaatt' is een kaarsie in onze
inuendige kerstboom aangestoken,
is opnieur., een groep
herseneellen tot stralende
uerkzaamheid gekomen-
De lichties en de glimmende
balIen in onze kerstboom ziin
dus zinnebeelden van de sterren
aan tret hemelgetrelf, die in
Ygdrasils takken hangen' en van
de lichties wan inzieht in onze
menseliike kennisboom. De
snoeren wan glimrnende ballen
zj-in reeksen daarwan, z.oals de
rnelkr,reg aan de hemel - AlrÍ>els en
noten ziin ook de gouden
wruchten-
De kransies, wan gebak of sui-ker
of chocolade ziin, ewenals de
adrrentskrans met groene takken'
Iint en kaargen, afbeelding€rn
wan de iaarronde, van de ene
midurinter tot de wolgende-



Om de jaarronde met de wier
kaarsen als de wier waste
punten, de feest-prrnten wan
het jaat, te begrijpen moet menietg r.reten over het
jaarritre i-n onze streken. Dit
ritme r.rerd door de ',anÈiekerl
mens persoonlijk en gezamenlijk
beleefd en zijn leweng- en
feestgebruiken ontgproigen aan
die belewing aLs spontane,
scheppende zi nne-beeldige
handelingen-
De iebruiken zijn geblewen door
de eeur.renheen, maar de mens is
veranderd- De moderne mens woelt
wel voor gebruiken, tradities en
plechtige feestwieringen, maar
de oorspronkelijke zin daarwan
is hem ontgaan. IIen trerhaalt de
gebruiken klakkeloos of men
heeft er nierlue betekeniesen in

,,?€rlG,gld, bi.i bedacht-
öe "antieke', mens leefde in het
Ievensritme, voor de moderne
mens ig dit ritme verstard tot
tijdmaat. Men leeft niet me€rr
met de zon, maar met de klok,
die oorspronkelijk een
zinnebeeld uras en een afbeelding
wan de zonneloop, maar die door
de mens van dienaar is gemaakt
tot heerser en tiran-

x Edda=naam van een werzameling
wan Oudnoorse goden- en
heldenliederen-

Volgende keer ,,De KIok,,-
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7 DAGEN GPÀ,?TS CAMPER
ïn ApriT/Mei &
Oktober /November
Diverse besË emmingen

VOOR ÏNFO.:

TRAVET' - HOME
W. de Zwijgerstraat 13
561-1 JK Eindhoven
TEL'.: 040-455629

Willem de Zwilgerstraat 13
5611 JK EINDHOVEN

Tel. 040-455629/460679
Fax.040-435775

T.SHIRTSHOP
T BATIKKLEDING T SIERADEN T E.D.

j

HOOGSTRAAT rO b
5611 JR EINDHOVEN
TEL. O40-444411
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OPENINGSTIJDEN:

Dinsdag t/m Donderdag
l2,OO - 19,OO- uur-

Vri.jdag'
12,OO - 2l,OO'ttur-

Zatserdag-
10, OO - 18, OO- trur-

Zeer rreel aktueel werk-
Pber dan 1OO nieur.p titels rrer
maand

l.4entaliteit _ Z _

Men zegt altijd wan
vroeger: "ja dat komt niet
meer terug, uras htet maar
uraar " .

Kijk nu maar eens naar de
nieur,rbour^, op de
rï r ote- Ele rg-- Ho ogst raat,
het hektrerk is naur,relijks
r"reg of het is al met die
graf iet ber.rerkt, schandalig
ger*roon- Ze moeten die
rotzooi eens op hun eigen
smoelen spuiten of bij hun
eigen thuis op het behang of
zo- Trour.rens degenen -die d.at
doen, daar is het een
rotzooi thui-s dat kan niet
anders r"rant r,rie een beet.ie
fatsoen heeft doet het niet,
dus r,rat blijft er dan nog
over..
f-len zegt dat vre het van dejeugd moeten Lrebben en dat
is de toekomst, no(r als dat
zo moet gaan r,rat ure nu
ondervinden dan ziÈten r"re
soed- Eran blijft er
tenminste r.reinig over van
beLeefdheid-
Kfjk maar eens naar hun
fietsen die ze plaatsen op
de openbare uèg, je rnag sorns
blij zijn dat je er
behoorlijk woor kunt komen
en neem dan maar eens een
kijk.ie bij het station, nou
je weet sorD.s niet r.rat je
voor een puinhoop ziet--
E)e politie houdt daar r.rel
eens goed Lruis maar dat
helpt gerrroon niet r,rant er
komen er nog rzeel meer voor
terug, Lraar ze dat spul
wandaan halen mag .ioost
ueten-

35OO Tite1e

Pr. Hendrikstraat 103
ízijstraat kleine berg)
telefoon 040 - 451337

flan nog niet eens ower de
verLichting gesproken hè, ze
rijden tegenuroordig ger.roon
zonder licht of dat het
niets is, dat hoord zo
rzandaag aan de dag-
7e hebben nooit gehoord van
een behoorlijke werlichting
op je fiets voor je eigen
weilighei-d, dat j-s de jeugd
tegenr^roordig, is dat de
toekomst uraar r.rij naar toe
gaan ?
Soffen r,rij effe r.rant rre
moeten het wan de jongeren
hebben-
gn de politie kijkt er
niet eens naar dus dat mag
tegenwoordig, maar op het
politi-e bureau is een
Iichtreclame geplaatsÈ \ran
voer licht op je fiets,
rijdt weilig, maar als er
niets van uordt gezegd dan
wordt het alleen maar
erger_
Ach uordt er gezegd d.ie
orrrre zakken r,reten er niets
van nee dan die gasten die
pas hun luier kr.rijt die
rueten het -

Dat is de erwaring van
ouderen.

Hclnrtr J- \retn pijkom_

v
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.l.ieachte buurtbewoners,D
Via deze ureg wit ik iedereen die
het afgelopen jaar op een of
andere wiaze ziin bijdrage heeft
geleverd om onze buurt leefbaar
te houden bedanken.
Hopelijk trerken rre wolgend iaar
rreer, net als dit jaar, samen.
We hebben jullie steun nodig.
Nogmaals bedankt-

Allemaal pretÈige feestdagen en
een voorgpoedig 1993.
Namens het buurtcomité,

Tinsr Somers,
rroorz i-tter buurtcomité -
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Dj-nsdag 5

Dinsdag 2

Dinsdag 2

Dinsdag 6

Dinsdag 4

Dinsdag I

januari 1S93.

februari 1933-

maart 1393.

aprit 1333-

mei 1993-

juni- 1993-
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Op 19 november j.l- heeft d.e
gemeente het buurtcomité en de
organisatoren van de
LIi IheImi naplei nakt iwiteiten
uitgenodigd om de 'planneln voor
1993 te bespreken- Ook r.rerd. er
teruggekeken naar het werloop
van de aktiviteiten in 1gg2-

Om met dat Iaatste te beginnen:
Er lraren duideli.ik werbeteringen
met voorgaande jaren te
constateren- Toch zijn er nog
een aantal afspraken die niet
geheel ziin nagekomen.
Zo zouden er toiletr.ragens zijn,
die r.raren er slechts 1 keer, bij
het salsafesÈiwal . Maar d.ie ene

?,'.eer stond. d.e r,ragen op een
zodani-ge plaats dat de meeste
plassers li-ewer de -gratis-porti-eken gebruikten-
Ook r.raren er geen
f i etswoorzieni ngen get roffen-
Dit blijkt echter een moeitijke
zaak- Bij het Salsafestiwal 1gg3
zaL men proberen om toch een
oplossinS te winden-
Het geluid uas bij de meeste
evenementen harder dan r.ras
toegestaan. Hoe dit kan gebeLrren
ondanks de afspraken èn de
technische woorzi-eningen is een
raadsel- Plaar ook na afloop wan
de ewenementen is er sprake rrangeluidowerlast, enwel wan de
Èerrassen van de café's. Hieraan
al in 1993 iets gedaan worden-
n 1992 rraren een aantal

evenementen kort achter elkaar
Bepland- Voor 1gg3 is een
grotere gpreiding r,renselijX.
Bowendien rraren er een aantal
aktiviteiten die ni-et gepland
Lrarenr bw. de Duitse band. op ?juni- Hoe dit kon plaatswind.en
zaL door de gemeente worden
onderzocht -

Ook r,rerd er met de gemeente
afgesproken dat werleend.e
wergunningen aan het buurtcomité
r.rorden bekend gemaakÈ-
De ewenementen r.rerd.en en word.en
georganiseerd door T- Kanters en
K. Cornelissen rzan de stichting
Ewent-group Ei ndhowen.

AKTIVITEITEN IN 1993

3O april: Koni.nginne dag
23 mei: Belgiëdag
27 iuni: Bluesplein '93
18 juli: Salsastad
15 augustus: Int- I'Iuziekdag
18 september: Berrri-jdingsfeest_
Er zal nog één e:<Èra aktiviteit

georganiseerd r,rorden- Daarrran
staat de datum nog niet wast-

Marion Slotman-
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Het schrip met gouden zei. len i-s
aan het zinken
Lret land van melk en honing
bijna wan de kaart
De komst wan kruisraketten geeft
geen vrede
en honger is er meer dan ooit op
deze aard-
Toch Ioopt de kerstman j-n de
Iege straten door ureer en urind,
waak met een hele r.tracht
enkel om aIIe mensen blii te
maken, met uat aandacht en
geestelijke kracht-
Kunnen uii hem nu niet een
handje helpen?
Door goed en aardig voor elkaar
t,e ziirr?
Het grote leed kunnen uij toeh
niet stelpen,
maar uaarom doen r,re het dan niet
in het klein?
Laten r.re met eLkaar eeng gaan
proberen, t@ urerken aan een
andere maatschappii
De oude man uril het ons dolgraag
leren, en Iiefst heel wlug, trant
de tijd gaat snel woorbii -

AIs het schip met gouden zeilen
dan toch gaat zinken, en 't land
wan melk en honing van de kaart
dan zullen r.rii door boosheid
niet werdrinken: r,rii houden
moed, het bliift de moei-te
r,raard-

Lya Dirks-



Bergstraat heeft
nog steeds geen
nieuwe boom
Kleurenfoto gezien, gisteren op
de voorpagina van ons Plus-ka-
tern? Mooie stad eigenlijk wel,
zo van bovenaf. Dat vonden
kennelijk een hoop lezers, want
de verkoop van de grote lucht-
foto's liep hier gisreren als een
trein.
Jawel, Eindhoven is best een
mooie stad aan het worden.
Echter, een van de dingen die
opvallen - als je de foto goed
beki;kt - is de nog altijd schaar-
se aanwezigheid van groen.
Hier en daar een pluimpje, bii
Ravensdonck, achter Dynamo
en bij de Cathrienkerk. Voor de
rest stelt het eigenlijk maar be-
droevend weinig voor. Zo groen
als vooral het zuideliike deel
van de stad is, zo grauw is het
centrum.
Net niet op de luchrforo re zien
is de achterzijde van de Sint
Jansgalerij, het fraaie en moder-
ne kantoren- en winkelcomplex
op de hoek Grote Berd
Bergstraat. Als er ruim drie jaar
geleden een luchtopname was
gemaakt van juist dit srukje
Eindhoven, dan had daar een
trotse en imposante paardekas-
tanje op staan pronken. Echter,
voor de bouw van de galerij van
projectontwikkelaar Geerts was
het noodzakelijk dat de boom

van het toneel verdween. An-
ders zou het achtenerrein van
de Sint Jansgalerij heel wat
minder geparkeerde auto's heb-
ben kunnen herbergen.
Nadat de tachtig jaar oude
boom geveld was, een beetje in
het geniep 's ochtends om ze-
ven uur, stond de gemeente op
haar achterste benen. Veront-
waardigd riep ze uit dat Geerrs,
de aanvrager van een kapver-
gunning voor de boom, op dit
stukje cenrum een nieuwe zou
moeten planteà. Daarvan is het
- drie jaar na het alom betreur-
de verscheicl,in van de kastan-
je - nog steeds niet gekomen.
Directeur Joost Geens van
Geerts & Parmen Bouwprojec-
ten zegt niet onwelwillend te
staan tegenover de herplant van
een stukje groen in de binnen-
stad. Maar volgens hem moet
dat dan wel deel uitmaken van
een heel pakketje van maarege-
len, dat de Bergstraat moet
opkrikken. De gebruikers van
het parkeenerrein achter de
Sint Jansgalerij worden al tijden
geplaagd door vandalen en au-
tokrakers. ,,Ruiten worden in-
geslagen, auto's leeggeiat. Het
is een beetje een ramp", zegt
Geens.
En als daar niet iets aan wordt
gèdaan, heeft Geens eigenlijk
niet zo veel zin het parkeener-
rein op te fleuren. De boompies
(voor een grote paardekastanje

zouden. in een mum van tijd
weer verdwenen zijn, is zijn
stellige ovemriging. Eerst zou
de Bergstraat - ,,Eigenlijk een
heel mooi stukje Eindhoven', -
opgekalefaterd moeten worden.
,,Nieuwe bestrating, betere ver-
lichting, beveiliging of afsluiting
voor onbevoegden van het par-
keerterrein. 's Avonds is het
Bergstraatje nog aldjd een beet-
je griezelig", vindt Geens.

Op de wagen of de gemeente
Eindhoven stappen gaat onder-
nemen tegen Geerts en of ze
wellicht welgevallig staar regen-
over de ambideuze plannetjes
van de projectonnvikkelaar, kon
de gemeente gisteren (nog)
geen antwoord geven.

O)\rE rgenotrEln \ran

gindhorrens nagbtad-

G
sg
fri

,

I

€

I

Bltre lrlan Èn **.J.i;1"ïl'3,W

Tendgldae tz-nt";-"
. emtry-ínvloeden

Big Berd Tre lícodie

a Kerst Qen Pcdrm

ilafKFoggo ardiiE *irs "* !:,!,:;:n?[

:E?i!
'IIil

Jo King ardThe J6 o-4H!,",'#';::f::

Oud op NtetrY hYrHmira W:E:':i&?:,
C=É lí::.\e:=:n. W:Èéffiè.: --: = =-s ;_ fr:--<.=i2 tailró-fgOet

SHOARI,TA TAXI

BROOOJES
Su@r.................,.--l3.::. Sho.rma ......./1O,OO
Shoaíma ........._ .. ,/ r. lC Sare . ......... / lO.m
Sterik . .. . - .-... /?.@ Íurk* przra ........ -/ &CO(ecab ........-... .. /;.J:
Kigtilet......--.....-.... /?.uu ORAHXEN
Yayuz ...........--... / : .aa CaE -.... ...... I Z@
HafrbuÍger ....-...... / 5.w Sinàs .___-_._-_..... I 2.AO
Tuít*kàas ......... I 5,AO 7-Ug .............._......ÍZCrt
Ge:ond ................ / 4.50 Spa rood .. .... ..... / Z6
Kàa..................._.. / 3.00 Bier (.ltèn v@Í ... / aso. thuisb.:or9an)

g
0+0-4ó1619

SCHOTELS
MixgrÍt Atadrn....... / 2O.C0
Lanskoietet ......_ / 18.50
Shoa.mà ............. / llco
Siasirk ................. / 15.C0
BieÍsruk................ / 15,00
Sate .................... / t5.0o
KipÍlet ...-..--........ / 15,C0
Keàab ........---....... / 15,C0

- Hebirser..:.: / iAso

GEOPENO:
maandasit/m doíderdag l6.Co-1.0O uur, vrijdag Um zondag i5.OO-5.00 uur

Beslellingen boven de ./ 20,- gÍatis bezoígd, v@. bestallingen beneden Í 20,-
brengen wij / 3,50 bezorgkosten in rekening.

SHOARMA ALADIN DOET \P'ONDEREN
wEKEt IKS VARTIRENDE SCHOTELAÀNBIEDTNGEN

Kleine Berg 3ó, Eindhoven ' Tel: 0-t0 - 4óló19

Ifr,Lr4L *MA«<ET4KETEN
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Spel: Hoogkar

Spelregels: - Er wordt een zin gegeven c.;e aangermld. raoet r,,ord.en
nat een plaatsnaam.
Grammaticaal hoeft het niet helemaaL te klcppenr
maar d.e klark moet jltlst zt1lrr. .

ï'anoaar ook d,e naam van het spel: ',H0OGKA-B.SPEIJ.'

Voorbeeld.: ze scheld.en me ult als dief , ond.at ik weleerr§........

oplossing: Wassenaar.
: - : - : - :.- 3 - : -:: ! - : - : - 3 - 3 - 3 - 3 - :

1. Ili jn schaakkracht is in het klooster temggelopen, omd.at
:'.I)-egn nog mgt ..........\z

2, Ze hoeft. slechts even in d.e zon te liggen ea ..........
3. Ik hou a11eeu va:'r zoiic:'s» lr?'tlaar d&t ik voor ........,.
4. De burgeaeester zcu een bocs, -:lant'.n, :::ea:' het gs.t ltet il::t dout' z'Tt.
5, tsild.e 'U net d.it stuk spelen of ze'a'ie .. . . o... ..
6. Natuurlijk offerd.e hij zljn paard: wie zou er in zotrr ste'l1ing orn een
7. In zorn steliing zie j-k r:-lets genl..........
8. De koekoek !.roeg zich af, ïraar zal.:Lk n:ijn ..o.......
9. T:rrus trouwd.e met Graaf lfugo: het hele hof was hei: d.aarmee eens,

want TIUUS was ......o...
fk schaak slecht, maar ik weet dat
U moest bijna f,rad.oube zeggen, wa-n'i

ïUin secretaresse Louse had. een te
viX tegen hae.r zei t rfMaak je bLor.se

Toen in d.e filn öe boef het mele je
Je moet die kleine lage sporeplan:'u
want a^rrd.ers vat d.at ... . o. .. ..

15. De ene kgni-baaI verorberd.e vingers, de and.er ......r..r
16. De dove twentse boer zei tegen ieder d.ie tnaar witde luisteren,

tllk kan nigt goed. r...... r.. rl

1'l . Dat neisje lijkt weI een prostituerí, het is echter een...........
18. f\rssen d.e witte kerk en het bmi-n cefé staat een ..o.......
19. Eerst d.ronken nijn gasten a1 mijn koffie op en d.aarna ging nijn .o.......
20. Toen Beethoven weigerd.e d.ie synphonie te componeren, d.eed. .... e..,. t.
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10,

11,

12.

'13,

14.

ik nog ...r....o.
U zette Uw stuk . i........

gewaagd. decol.letë, waarop
at..aaaaaa 

-

kwaad wiIöe èoea nas nrt cpti jci , o o . . ,
goed. toed.ekken met dit weer,


