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Nieuw Buuilcomité.
Op29 moorl 1994 is er wederom
een nieuw buurtcomiié geko-
zen.2 Leden hebben ons verlo-
ten: lgnoce Op de Mocks en lyo
Dirkx. Ook zijn er 2 nieuwe leden
gekozen: Hons Weemoos en
Willem von de Posch. Onder-
sloond zullen olle buurtcomité-
leden zich qqn u voorstellen.

Tiny Somers,
Julionqstroot:
Al sinds 

.l972 
woon ik in de buurt. ln

het buurtcomité ben ik ol oktief sinds.I984. Vqnof die tijd ben ik ook be-
trokken geweest bij het beheer von
het buurtcentrum. Jorenlong ben ik
voorzitter geweest von het buurtco-
mité, Voor mij is het von belong dot
de rust ln de buurt gehondhoofd
blijft. Dot beÍe-kenÍ dot er geen uit-
breiding moor kon plootsvinden von
horecoinstellingen en dot de cof-
feeshops wegmoeten. De ofsluiting
von de Kleine Berg biedt geen op-
lossing voor de verkeersproblemen
oldoor, ik ben dus voorstonder vqn
een vrije doorgong op de Kleine
Berg,

Corrie von de Heuvel,
Pr. Hendrikstroot:
lk woon ol sinds l98l in de buuri. Dit
is het derde joor dot ik lid ben von
het buurtcomité. lk heb me kondi-
doot gesteld omdot ik vond dot het
tijd werd dot er eens nieuwe men-
sen in het buurtcomité kwomen, niet
omdot ze hun werk niet goed zou-
den doen, moor omdot ik vond dot
ook onderen (ik dus) een bijdroge
konden leveren voor een leeÍbore
buurt. Wie weet, willen meer men-
sen mijn voorbeeld volgen en zich
inzetten voor die leefbore buurt.

(vervolg op pog . 2)
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SUPERSTRIP
SPECIAAL

Kleine Berg 33
5ó11 JS Eindhoven

040- 441889

Morion Slotmon,
KIeine Berg:
Buurtbewoner sinds 197ó, lid von het
buurtcomité sinds i 989. Dqornoost
ben ik betrokken bij heÍ beheer von
het buurtcentrum ols bestuurslid.
Sinds 2 joor probeer ik een bijdroge
te leveren oon de buurtkront. lk vind
het belongrijk om het bewonersbe-
long in de buurt noor voren te
brengen. Noost de economische
bedrijvigheid dient er qondocht te
zijn voor het wonen. Onze buurt
hoeft geen buurt te zijn woor olle
jonge gezinnen uit wegtrekken.
Wonneer we zorg hebben voor de
leefboorheid don bliift de buurt leeÍ-
boor voor een gemengde groep
bewoners: von studenten tof
ouderen en jonge kinderen. En kon
er bovendien ruimte zijn voor een
economische bedrijvigheid.

Hons Weemoos,
Pr. Hendrikstrool:
Mijn noom is Hons Weemqes en
woon sinds november .'l992 

in deze
buurt. lk ben nu ruim een joor lid von
het buurtcomite en vind dot de
buurl woorin we wonen uniek is voor
Eindhoven en dqt er zoveel mogelijk
door de bewoners zelf oon gedoon
moet worden om onze omgeving te
behouden en te verbeteren. lk vind
het leuk om met ondere bewoners
somen voostellen te doen oon
gemeente en qndere instellingen
om zodoende toch invloed te krij-
gen op veronderingen die onze wijk
trefÍen.

Willem von de Posch,
Wilhelminoplein:
ln 

.l970 
ben lk in Eindhoven komen

wonen en voorol no de verhuizing
noor het centrum kwom het beseÍ
hoe oontrekkelijk het is in de sÍod te

wonen. VonoÍ het moment dot ik in
de Bergen ging wonen (1 983. Willem
de Zwijgerstroot) nom de woorde-
ring voor en de betrokkenheid bij de
stod toe. 'ln de vier joor, dot ik ols
odviseur von de winkeliersvereni-
ging von de binnenstod optrod,
leerde ik niet olleen het bruisende
hort kennen moqr kom ik me ook
met de uitstroling en de inrichting
ervon bezighouden (binnenstods-
promotie, diverse evenementen en
inrichtingsplon binnenstodswinkel-
gebied).
Sinds moort mook ik deel uit von het
buurtcomite met ols belongrilkste
doel: somen met bewomers en ge-
meente vergroten von de kwoliteit
von de Bergen, Die kwoliteit kon in
een oontol meetbore zoken tot ui-
ting komen. lk hoop. dot bewoners,
ondeÍnemers en gemeente de hon-
den ineen sloon om dezre doelen te
bereiken en zol dooroon groog bij-
drogen wot in mijn vermogen ligt.

Peter de Ronde,
Prins Hendrikstroot:
ln 

.l990 
ben ik in de buurï komen

wonen, Al direkt ben ik noor de
vergoderingen von het buurtcomite
gegoon. ln eerste instontie omdot
het een mogelijkheid bood kennis te
moken en kontokt te houden met
mensen uiÍ de buurt. Voor mij wos
dit von belong vonwege mijn werk
ver buiten de stod. Loïer ben ik er
von overtuigd gerookt dot het
lidmootschop von het buurtcomite
doqdwerkelijk mogelijkheden biedÍ
om te sturen oon de ontwikkeling
vqn de buurt, Genoeg redenen dus
om me oktieÍ op te stellen. Sinds
twee joor ben ik voozitter von het
buurtcomite.
Voor mij stoqt de leeÍboorheid von
de buurt voorop, dooroqn wil ik een
bijdroge leveren. Dit wilik doen
door het, somen met onderen, no-
denken over de ontwikkelingen in
de buurt en het zonodig tegengoon
von óngewenste ontwikkelingen.
Omdot de leefboorheid niet olleen
bewoners rookt, vind ik het overleg
en de somenwerking met de onde-
re geledingen binnen het Buurtover-
leg (horeco, winkeliers en combi,s)
von groot belong.
Een vqn de eerste dingen woor ik
me (mede) hord voor heb gemookt
is de herijking von het integrole plon
De Bergen.
De zorg om de stedebouwkundige
ontwikkeling von de buurt, het te-
rugdringen von de verkeersoverlqst
in het olgemeen, en de porkeero-
verlost in het bijzonder, woren
doorbij de belongrijkste drijÍveren.
Ook het komende joor blijf ik me
hord moken voor een goed woon-
klimqqt en een goede sfeer in de
buurt.

@W
Eke deg vanaí ts.OO @í levendig dsssleím oi o«erloos
zEmmen h h6l brulGle Éíe van ElndEven..-

Z@orgotd ml@agm on:wto amoÍavffd€n ondeÍde luiíel
aan h€t pleln.--

@
Pltes 9@len op e6n van d€ vLr daÍtbo.do oí vogelplktd h
le.meeÍband ret wedsk{d6 op diGdaà ol wcdagàvqÉ...

l€doaa rondag 6 t6.00 uí do akfueol frc kce.l ol sessie
d@. b€k€íds edrrsts...

Sloèdr o9 maa.dag vena, Zt.00 w oplÍ€dons vàn bdldffi
ba(b ol @tiruat yemaÍde lazrlo@ths...

-

Op dqdeídag-. vrïd.g-. at€Ídeg- m roodag.Etden vanaÍ
22.00 @í rwiírgff bt lo d bl n.otral...

wltllH,MIt{ApHtil 0 HNDII0I,IN Itt.0{0.{{72 86

instituut,&ír{RLOU,S voor huid- en totaalverzorging

prins heudrikstraat 36 5611 hk eindhoven tel. 040 - 45511g

e s theticienne /vis agiste, M arlous
* gezichtsbehandelingen
* gespecialiseerde lichaamsbehandelingen
* onth2lings_bshandelingen
* voorlichtingsaktiviteiten
* koÍte kursussen o.a. huidverzorging/make-up

c hi ro p e di s t e / refl ex th e rap e ute, J anine
* pedicure-behandelingen
* voetzoolreflex-behandelingen

yogalerares, Dorien
* yogalessen/-kursussen

afspraken tclefonisch op dinsdag-woensdag{onderdag en/of, tijdens
hct dagclijksc tclefonischc spreckuur van 18.00 tot 19.00 uur
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Notionqle
strootspeeldog.
ln de vorige buurtkront hod ik een
oproep gedoon voor plonnenmo-
kers voor de notionqlestrootspeel-
dog. Op de bewuste qvond wos eÍ
slechts één buurtbewoneÍ die op de
uiÍnodiging wos ingegoon. De
dqtum kwom wot vervelend uit
omdot de gemeente op diezelfde
ovond een vergodering hod uitge-
schreven voor de buurt. Moor ook
direkte benodering von buurtbewo-
ners leverde weinig op, Men wil wel
groog, moor door drukke werk-
zqomheden, binnen- en buitenshuis,
wos er geen tijd om een steentje bil
te drogenoon de orgonisqïe von
deze dog. We hebben toen moor
besloten om de zook of te blozen.
Wie weet zijn er volgend joor meer
geïnteresseerden.
Wqnneer u toch op 8 juni iets zou
willen doen oqn de notionole strqot
speeldog don kunt u terecht in het
vonderkwortier.

Morion Slotmon,

Dringende oproep
De buurtkront heeÍt dringend
behoefte oon nieuwe redoktie-
leden, mensen die een column
willen verzorgen oÍ gewoon re-
gelmotig stu kjes willen schrijven,
Op die monier wordï de buurtkronï
meer een kront voor de buurt.
Wot vindt u bijvoorbeeld von de
verkeerssituotie in onze buurt?
Vindt u ook dot het Prins
Hendrikporkie er niet uitziet?
En wilt u ook dot er iets gebeurd in
het buurtcentrum voor de
buurt? Wij plootsen gÍoog uw
reqktie in de kront.
(red.)

Oud pqpier en chemisch
otuol
Doto voor oud popier:
7 en 21 iuni
5en 19juli
2. I ó en 30 ougustus
13 en27 september

Doto voor chemisch qfvol:
2l juli, 13.00 uur
20 oktober, .l3.00 

uur

Zo'n heerlijke
zomerovond....
Wonneer het weer eens zo'n lekker
woÍme zomerovond is gonst het von
genoegen op de terrosjes in De
Bergen. Voor menigeen is zo'n
terrosje bittere noodzook. er ziln
immers moor weinig woningen met
een fijne tuin. Bovendien heb je op
zo'n terrosje ol gouw een beetje
oonsprook. Op je bolkon kom,ie niet
zo voqk een bekende tegen.

Overdog zijn die terrossen voor veel
voetgongers echter een
belemmering in de veilige door-
gong. Over het voetgongersgebied
kun je niet meer verder en wordt le
gedwongen over strooÍ verder te
goon. Het buurtcomiïé heeÍt hier ol
vook op gewezen bij de tenoshou-
ders en bij de gemeente.
ln november vorig ioor heeft de
gemeente een brieÍ verzonden
oon olle houders von een terrosver-
gunning. Hierin wordt het
volgende gesteld: er zijn vergunnin-
gen verleend voor'terrossen tot een
oontol meters uiï de voorgevel'en
'er dient noqsÍ de rijboon een meter
vrijgehouden te worden voor voet-
gongeÍs' en tot slot: 'de gemeente
Eindhoven zol stringent ïoezicht
houden ....... bij overtreding von
vergunningen zullen nodere voor-
schriften gesteld worden om de
voorwoorden of te dwingen i,c, dot
door u (= vergunninghouders, red.)
fysieke mootregelen dienen te
worden getrofÍen,'
Nu heeft ook de Griek oon de Kleine
Berg een ïerrowergunning oonge-
vroogd. Het buurtcomité is hier niet
zo'n voorstonder von gezien de
slechte noleving von de vergunning
door de ondere terroshouders. ln
hoor bezwoqrschrift oon de ge-
meente heeÍt het buurtcomiïé don
ook gesteld dot, indien de
gemeente over wil goon toi het
oÍgeven von een terrosvergunning,
de voorwoorde gesteld moet
worden dot de vergunninghouder
zelÍ fysieke mootregelen treÍt zodot
de vriie doorgong voor voetgongers
gehondhoofd wordt.
Soms zijn het niet de terrosstoelen en
-toÍels moqr de reclomeborden met
menu's en qndere oonkondigingen.
Nu moeten we eerliikheidsholve wel
opmerken dot er een oontol tenos-

BERGSTRÀAT 40
EII,IouoveN cENTRUM

Bakkerij
HARTOGS
Het beste brood kooPt U

blJ uw warme bakker

Klelne Berg 74A' 5611 JW Eindhoven
Teleíoon 040 - 44 93 88

otteralleirn
makelaarskantoor in onroerende 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
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Wilhelminaplein 4
Postbus 688
5600 AR Eindhóven
Tel. 040 - 448991
Fax 040 - 439823
Bank ABN-AMRO 4266W375
Postbanknr. 1 159246

---,---

Kleine Berg 54

561 I JW Eindhoven
Tel.:040-453515

Stichti ng D ommel stroo m

vergunninghouders ziln die wél zorg
drogen voor een vriie doorgong.
Met stip wordt genoemd De Boron.
Een primo zook, l0 puntenl
Ook op het Wilhelminoplein is er
vook sproke geweest von een
slechte doorgong. Over Wilhelmino
bereiken ons verschillende berich-
ïen: de een zegt dot de vrije door-
gong goed wordt nogeleefd, de
qnder zegt dot men er nog steeds
niet longs kqn. Doorom voor
Wilhelmino slechts ó punten, Alle
overige terrosvergunninghouders
krijgen von de redoclie een dikke
onvoldoende,
(red.)

Verslog lnsprookovond
Beleidsplqn De Bergen
d.d. I4 opril 1994
Deze ovond werd gehouden nct
de behqndeling von het stuk in
de roodscomissie Stedelijk
Beheer, en hod ols doelde buuí
ols geheelle loten reogeren op
het tot don toe bereikle resul-
loqt. De opkomst uit de buurt wos
heloos beperkt, slechts zo'n 20
mensen nomen deel. Dit wos deels
te wijten oon de kombinotie met de
verkeersqvond in de zelÍde week,
deels qqnde lote uitnodiging en
mogelijk zelfs qon een stuk desinÍe-
resse voor een wot obstrqkter
beleidssïuk. Opvollend wos de oÍ-
wezigheid von studentén en/of
jongeren uit de buurt.

De inleiding von de heren Nuyten en
Bredschneider vqn de gemeente en
het voorgelegde stuk leverde de
volgende punten von kritiek op:
- uit de stukken von de gemeente
spreekt weinig visie op, en enthousi-
osme vooÍ de buurt De Bergen, De

indruk bestoot dot men niet goed
weet wot men met de buurt oon-
moet.
- dit bleek met nome uit het niet
oongeven von een genuonceerder
woningmorkt beleid, en het niet in
positieve zin (kunnen) qongeven
von de ontwikkelingsmogelijkheden
von de buurt ols het west-corridor
projekt wordt gereoliseerd,
- de discussie over de gewenste
doelgroepen bij nieuwbouw wordt
ontlopen door te vluchten in olge-
mene en nietveggende termen
zoqls "het bouwen voor mensen die
gÍoog in de buurt willen wonen"
- gezien de slechte ervoringen
met het beheer von de buurt
(oÍgifte bouwvergun ningen etc.) is
de voorgestelde constructie woorbii
de ofwegingen in "de lijn" von de
gemeentelijke orgo nisotie worden
gemookt niet occeptobel. Dit ligt
extro gevoelig omdot in het beleids-
stuk een sterkere menging von funk-
ties wordï voorgesteld (het
"bergstrootmodel").

lnmiddels is ook een verslog von de
ovond door de gemeente beschik-
boor gesteld dit is voor geinteres-
seerden beschikboor op het
buurtcentrum. Bovengenoemde
kritiek komt door moor ten dele in
tot uiting. Reden voor het buurtover-
leg om bijde definitieve behonde-
ling von het beleidsplon de Bergen
in de roodsvergodering (wordt
woorschijnlijk eind ougusÍus, juni is
niet gehoold) onze ideeen nog-
mools uiïeen te zetten. Voorof zol
nog een gesprek met de veront-
woordelijke wethouder (von der
Spek) plootshebben. (red.)

Verslog verkeersqvond
De Bergen d.d. I I oprit
Ondqnks de loie uitnodiging
werd deze ovond redeliik be-
zocht door geinteÍesseerden uit
de Bergen, er woren zo'n deriig
mensen oonwezig. De drie onder-
werpen, te weten het reconstruktie-
voorstel Hoogstroot, de dertig
kilometezone, en de ombouw vqn
de binnenring werden door verschil-
lende ombtenoren von de ge-
meente toegelicht. lk wil hier niei
uitgebreid op de strekking von de
voorstellen ingoon, omdot een ie-
der die ontvongen zou moeten
hebben. Wel wil ik de reoctie von
oonwezigen op de voorstellen
weergeven en zlcht geven op de
vervolgprocedure.

Ten qqnzien von de 3Gkilometerzo-
ne voor de buurt wos het olgemene
gevoel von oonwezigen dot de
voorgestelde mootregelen nouwe-
lijks eÍfect zullen hebben op het
gedrog von de weggebruikers; het
merendeel von de voorzienigen
(drempels) ligl ol in de stroten en

i DE GEHELE MOORDLIJST
* IN. EN VERKOOP 2E HANDS CD'S
r MÀANDAG I/M ZATERDAG VANAF 12,00 UUR OPEN

c,,re
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TtLtF0oN 048-45t 557
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deze blijken niet bilzonder eÍÍectief,
ook de plootsing von gebodsbor-
den zol moor een beperkt effect
hebben.
Teleurstellend wos het gebruikte
presentotiemoteriool (onjuiste
koorten) en de Íouten die door
slordigheid in het voorstel zoten.

Ook de presentotie von het recon-
struktie voorstel von het kruispunt
Hoogstroot, Willem de Zwijger-
strootwos nlet overtuigend. Volgens
het voorstel zou veel geld geinves-
teerd worden in een oonpossing die
in Íeite de stotus quo zou hondho-
ven; geen strukÍurele oonpossing
von de verkeersoÍwikkeling, moor
olles net iets ruimer gemookt. Voor
de qonwezigen uit de buurÍ wos dit
volstrekt onocceptobel en zijn
suggesties gedoon om de
hoofdstroom von het verkeer niet
meer vio de Willem de ZwijgerstrooÍ,
moor vio de Hoogstroot te leiden
woordoor er minder conÍlictueuze
siïuoïies onÍstqon. E.e.q is voor de
gemeente oonleiding om nog eens
grondig op deze plek te studeren.

De ombouw von de binnenring
(eenrichtingsverkeer en vrije busbq-
nen) is voor de buurt voorol von
belong von wege de extro verkeers-
drukte die hierdoor op zowel de
Grote - qls de Kleine Berg wordï
veroorzookt. Gegevens hierover
ontbroken op deze ovond, moor
ombtelijk werd ingeschot dot de
velkeerstoenome zeeÍ beperkt zol
blijven. Vonuit de buurt wordt hier
sterk oon getwijÍeld; de Grote Berg
zol weer volledig in twee richtingen
berijdboor worden, en de Kleine
Berg wordt de snelste verbinding
tussen de Binnenring en rondweg
(Vonderweg, Mouritsstroot, etc.).
Het belongrijkste uitgongspunt t,o,v.
verkeer in het overleg met de
gemeente over de herijking von hei
lntegrole Plon de Bergen is de terug-
dringing von het oontol verkeersbe-
wegingen in de buurt t.b.v. minder
overlost en extro verkeersveiligheid.
Voor eventuele oplossingen zol no-
gedocht moeten worden oveÍ se-
lektleve toegonkelijkheid von de
Kleine Berg en het ofschoffen von
bereikboorheid von het porkeerter-
rein Fens vio de Bergstroot. De
ofdeling veíkeeÍ heeft toegezegd
noder te studeren op mogelijkhe-
den om het gestelde doel Íe berei-
ken.

Duidelijk mog ziin geworden dot de
stemming op deze ovond zeer ne-
gotieÍ wos ten oonzien von de kwo-
liteit von de voorstellen. Deze
onderwerpen zullen dqqrom
opnieuw door de gemeente wor-
den bezien, en opnieuw worden
voorgelegd oon de buurt. M.i. zou
dit moeÍen gebeuren voor de deÍi-
nitieve besluitvorming in ougustus
over het beleidsstuk De Bergen(Hlp).

Het door de gemeente gemookte
verslog von deze ovond ligt ter inzo-
ge op het buurtcentrum in de Oron-
jestroot. Mocht iemqnd noor
oonleiding von het verslog von mij
oÍ de gemeente vrogen en/of
oonvullingen hebben, don kun je
die op de eerst volgende buuÍtco-
mitevergodering (zie vergoderlijst) oÍ
vio de redqctie von dit blod inbren-
gen. (ed.)

Netwerkqmbtenqqr,
een nieuwe funktie
binnen de politie.

Met de reoÍgonisotle von de
politie is er binnen de regiopoli-
iie Brobonl Zuid-Oost een nieu-
we funktie ontstoon. De tunktie
von'netwerkombtenoor'. Onge-
veer geliiktijdig is de funklie von
wijkogenÍ verdwenen. Wot bele-
kent dii ollemool?

lk ben Peter von de Wol, 4ó joor. en
sedert l9óó bijde voormolige
gemeente polÍtie Eindhoven
werkzoom. lk ben in surveillonce-
dienst, wijkdienst en verkeersdienst
werkzoom geweest in zowel
uitvoerende, coöÍdinerende en
beleidsvoorbereide nde werkzoom-
heden, lk zeg bewust'voormolige

KUNSÍIlANDEL

fir,lrrrr",

Lijstenmakerij . kunstschildeÍs
maleriaÍen - woning-, kantoor-

en bedrijÍsinrichlingen

Kleine BeÍg 14 - 56ll JV Eindhoven - Tel. (040)-441381

geopend . van 17 tot 22.30
* Woensdag en donderdag {<

soep (oÍ salade) & pasta &ijsje ÍZ2,SO
* Maandag en dinsdag *

diverse pasta's en pizza's f 10,-
Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461514
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TEKENEN & SCHILDEREN

HOPPENBROUWERS

§(iILLEMSTRAAT 39
5611 HC EINDHOVEN
TEL:040 - 444574

gemeente politie'omdot die per i
opriljl. -net qls de Rijkspolitie- niet
meeÍ bestoot. Nederlond is ver-
deeld is regio's wqqrvon Brobont
Zuid-Oost eÍ een is. De regio's zijn
verdeeld in ofdelingen en deze
weer in wijken. ln iedere wijk is een
'netwerkqmbtenoor' werkzoom op
olle tookgebieden von de poliiie,
zools milieu, criminoliteit. openbore
orde, etc.. lk ben een vqn de 5 net-
werkombtenoren von de ofdeling
Binnenstqd en oqngesteld voor het
gebied "De Bergen".
lk inventoriseer de (dÍeigende)
problemen in de wiik en vertool doï
noor politiewerk. Aongezien het niet
oltijd zo is dot de poliÍie de enige
instontie is die oplossing kon bieden
leg ik kontokten met ondere inston-
tie zools gemeente. welzijnsinstellin-
gen, iustitie, etc, (een netwerk). Voor
ieder (dreigend) probleem probeer
ik een netwerk op ïe zetten dot een
probleem voorkomt of oplost. Dit is

mijn belongrijkste took.
lndien zich problemen voordoen
zools een plotselinge toenome von
heÍ oontol woninginbroken, outo-
dieÍstellen, etc., wordt dot meteen
duidelijk uit de ropporten, cijÍers die
ik dogelijks krijg.
ln principe is het zo dot u in de no-
bije toekomst steeds voker politie-
mensen door uw wijk ziet lopen. Al
deze politieogenten voelen zich ver-
ontwoordelijk voor de leef boo rheid
in uw woonomgeving en trekken
zich uw persoonlijke problemen oon
qls de oplosing doorvon, ol don
niet deels, op het terrein von de
politie ligt.
lk zie mijn nieuwe Íunktie ols een
uitdoging en ik hoop don ook een
positieve bijdroge te kunnen leveren
in "De Beígenu.
Voor strukturele problemen ben ik
telefonisch bereikboor op

tel:332382.
Voor de dogeli.ikse problemen,
wooÍvooÍ u vroeger de wijkogent
benoderde, kunt u kontokt
opnemen met de
wochtkommondont
Binnenstod tel: 332323.
UiÍeroord is er 0ó-l I voor de nood-
gevollen,
Peter von de Wol,

Brqnd
Als ie door de Bergslroot rijd zie
je een gezellige, knusse stroot.
Er zijn nieuwe zqok es bljgeko-
men die in de oude pondies ziin
gevestigd en er ziin nog mooie
portieken in de oude stiil. Heloos
ls er in een von deze portieken
een brond uitgebroken.
ln het weekend wos er in het betreÍ-
Íende portiekje een stel dozen bii
wot onder korton neergezet, Het is
belochelijk moor woor, dot kon te-
genwoordig niet meer. Als ie zoiets
doet kun je er zeker von zijn dqt een
oÍ qndere dwoos eí een vuurtje von
wil moken. Dit wos dus ook hier het
gevol.

Donkzij het oqnsteken hiervon is niet
qlleen geholpen qon nog meer
vervuiling moqr eÍ is ook een kopi-
tole voordeur in vlommen op ge-
goon. Ook zijn er uit de voordeur
nog een stel metolen hengsels weg-
gehoold. Eerlijk gevonden heet
zoiets don.

Dit zijn von die dingen die le niet
tegen kunï goon, moor wel kunt
voorkomen, Hod het popier er niet
gestoon don hqd het nog kunnen
gebeuren moor het wcrs nu wel erg
oonlokkelijk.

Besle buurtbewoners denk er dus
voortoon oon qls u spullen buiten
zet. Zorg dot dit niet in uw stroqt kon
gebeuren.
(red,)

Pqrkeren motoren
Hoe zil het nu met hei porkeren
voor motoren werd mii een tiidie
geleden gevrqqgd. Omdqt lk
die percoon toen het ontwoord
schuldig ben gebleven heb ik
het even voor u uitgezocht.
No het telefoneren meï enkele
mensen werd ik doorgestuurd noor
de porkeerpolitie. Hier heb ik de
informotie gekregen die ik horen
wilde. Wot betreft de vergunning,
die heeft u ols motorrilder niet no-
dig, Als u een brede stoep heeft
don heeft men groog dot u uw
moÍor op de stoep zo dicht mogelijk
tegen de muur plootst. ls uw stoep
niet breed genoeg don mog u hem
op dezelÍde plootsen ols een outo
zetten.
Hopelijk bent u hier genoeg mee

m_**,§w,ïffi|

0peningstijclen:
Ea. 12-6
di. 10-6
vo. 12-6
do. 12-6
Tr. 10-9
za. 12-5

Yerkoop van voeilinge- eD niJver-
heid.Eprodukten vaa kleinechalige
projekteD in ontvikkelingslaadeu;
InforEatie-uitleea over monilialè
vraagstukken;
Àktievoerlng rond.on al-ternatieve
haEile1.
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geinfoÍmeerd. Mocht dit niet het
gevol zijn dqn kunt u voor verdere
inlichtingen de porkeerpolitie bellen
tel. :332408.
(red.)

Frqns vcln de Hurk
Woorschijnlijk heeft u ollen wel
de beelden gezien die biide
concierge in het buurthuis stoon.
Deze kunstwerken zijn von de
buurmon von hel buurthuis,
Frons von de Hurk. Wie deze
buurmon is en hoe die beelden
door ziin gekomen zol ik u nu
vertellen.
Onze buurmon is een drukke mon.
Niet wot beïreft de monier von hon-
delen moor quo bezigheden. Toen
ik bij hem in de hol binnen kwom
sïuitte ik op ollerlei dingen.
Versteende zee-egels, schedeís von
dieren, vlinders, dieren op sterk wo-
ter etc. Even vroeg ik mezelÍ oÍ oÍ ik
inderdqod bij een kunsÍenoor over
de vloer kwom of bij een bioloog.
Verder de hql in lopend leek hij
weer een toolkundige. No over veel
von deze onderwerpen wijzer te zijn
geworden gingen we door noor de
keuken, woor ik op nog twee bezig-
heden von Frons sïuitte. De ene wos
muziek en de qndere, jowel, beel-
den.
Hoe hij oon ol deze bezigheden
kwqm is eenvoudig te verkloren.
Voor Frons is begonnen meÍ zijn
beelden wos hij leroor biologie.
ondertussen volgde hij de opleiding
voor leroor hondvoordigheid en
tijdens die opleiding is hij begonnen
met het ontwerpen en moken von
beelden. Ziin interesse in de muziek-
instrumenten von de middeleeuwen
brocht hem er toe om een muziek-
groep op te richten genoomd, "Au
Joly Bois", met deze groep heeft hij
nog steeds optredens.
Ook wilde hij groog Turks en Spoons
leren, dus door kreeg hij les in. Zools
u ziet een octief mon.
En dqn zijn beelden. Overol in huis
kom je ze tegen, zelÍs in de tuin. Mu-
zikonten, medoilles, kerststollen etc,
in ollerlei verschillende molen. De
meeste zijn von klei moor er zijn er
ook enkele von brons bij. Allen in ziin
eigen still, eenvoudig en strok mqor
juist door die eenvoud zo mod. Ook
de grote beelden,
Donkzil een expositie die Frons in het
buurthuis hield bij de opening von
het buurthuis is de kerststol door be-
lond. No deze opening bleek nome-
lijk dot hij niet genoeg ploots meer
hqd om ol ziin beelden thuis te
plootsen woordoor hij zijn kerststol
heeft lqten stoon. Donkzij het ploots-
gebrek bij hem thuis kunnen wij
dqorom nog ten volle genieten von
een vqn de kunstwerken von
Frons von de Hurk.
(red.)

Mogelij ke herbestemmlng
HEAO
Twee bouwkundige studenten
von de HTS Tilburg zijn in ver-
bond met hun ofrtudeerop-
drocht bezig in een deelvqn on-
ze wiik. Het goot om de huidige HE-
AO-school oon de Juliqnostroot die
medio '95 hoor huidige functie zol
verliezen.
Hierop vooruitlopend hebben zil ge-
keken noor een mogelijke herbe-
stemming von dit pond. Zijzijn tot de
conclusie gekomen dot het pond
het meest geschikt is voor een
woonfunctie.
Uitwerking von het plon resulteerde
in een 25-tol wooneenheden die
veelql bestoon uit Íuime 2 en 3 ko-
merwoningen, Gezien de monu-
mentenstotus von het pond blijven
vooÍ- en zijgevel ongewijzigd. Wel
zol er een compleet nieuwe ochter-
gevel worden gebouwd. Verder zql
de houten noodschool worden ge-
sloopt en op deze ploots is ruimte
v00r nieuwbouw.
Morcel Jonssen en Johon von Diik.

Nqschrift von de Íedoclie:
Dit project stoot los von de plonnen
dit ontwikkeld worden door studen-
ïen vqn de IU op het zelÍde terrein.
Het betreft hier uitsluiiend een stu-
die.'
(red.)

Vergoderdoto von hel
buurtcomite:
2 juni, themo buurtbeheer
7 juli , themo verkeer
ougustus, vokontie
8 september, themo onbekend

Vu alie fotorr s tweede afilnrk gntis.*

FRANK/HARDESMEETS
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í suMMEn tN nMEBtCn ut
Dat boekt u toch bij dé speciatist. tuij hebben
uoor elk uat uils. oa. Budget motets (Motet 6),
eenuouclige cabins, stacarauans, luqe uilla,s,
camper§, cruises, auto,s en uiteraard utuchten.

Bel uoor het uitgebreide programma
of loop eens binnen !

U.de Zuijgerstraat tJ
561 I JK EINDHOUEN
Tel. 040-455629
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DE ACHÏERPAGINA
De ochterpogino is de'puzzle-
pogino', een pogino met ollerlei
leuke roodseliies en ondere
spelletjes, voor jong en oud!

Oplossingen puzzels uit de
vodge kront:
Tien komerbewoners, welk hubdier:
Hondje, Muis. Konijn,,Poedel, Konori,
Mormot, Popegooi, Goudvis, Poes, Koter.

Twoolf spreekwoorden en gezegden:
SÍorm in een glos woter.
Kleine potjes hebben grote oren.
Bergen verzetten.
Het hemd is noder don de rok.
Door de vingers zien.
Op rozen zilïen.
Op honden gedrogen worden.
ln de wolken zijn.
De hond in de pot vinden.
Mel een lichtje ïe zoeken.
Het bijltje erbij neer gooien.
De oppel volt niet ver von de boom.

Woor nqor loe op
vokontie?
Treesje denkt nu ol oon de komende
vokqntie. Begin bij de
grootste bel en doorno de bel die
don het grootste is en zo
verder. Woor goot ze noqr toe?

Moppen
Wist je dot Hons vqn Breukelen
gestopt ls met keepen?
Hij doet nu in honenl

"Eet u groog wild, meneer?"
"Nee, liever rustig en longzoom.,,..,."

Een houtworm komt thuis en zegt
tegen zijn vrouw: ,Zeg. er is
een houtloding uit Hongkong
oongekomen, zullen we Chinees
goot
eten?"

Jontje: "Echt omo, ols u dood goot
zol er een groot muziek-
corps op uw begrovenis spelen."
Moeder: "Stil toch Jontje, dot moest
toch een verrossing voor
omo zijn!"
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Kelner: "En verder heb ik ook
kikkerbilletjes, meneer. "

Gost in het restquronÍ: "Mon vol me
niet lostig met je kwqql-
tjes, breng me liever een goed bord
soepl"

2 x GeÍopt

Leg een leeg luciferdoosje op toÍel
en zeg tegen de oonwezi
gen: "lk wed dot niemond hier in de
komer in stoot is dit lege
luclferdoosje met drie slogen kopot
te moken,"
Je nodigï doÍ de hordste
schreeuwer uit om het tegendeel te
bewijzen. Je zol zien dot deze
persoon, overtuigd von zijn
krocht, het zwokke doosje met één
slog zol verpletteren. Moor
dot mocht juist niet, wqnt er wqs
gezegd: 'Met drie slogen!"
Jij hebt weer gewonnen.

Stel je rijdt een bus door de stod. Bij
het beginpunl sïoppen
eÍ negen mensen in en bij iedere
volgende holte telkens een
minder. Als je bii het eindpunt bent is
de vroog niet: hoeveel
mensen zitten er in de bus, moor
hoe oud is de chouÍfeur?
Antwoord: Zo oud ols je zelf bent,
wont lij benï immers de
choufÍeur!

Weddenschop
Zeg tegen iemond die je goed kent:
"lk go elke weddenschop met
jou oon, dot je het niet kloor speelt
op drie vrogn met'jo'
te ontwoorden."
De tegenportij zol lochend zeggen
dot hij/zii dot wel kon en
de weddenschop dus oongoon.
Stel hem/hqor don twee vrogen
woorop men mokkelijk'jo' kon
ontwoorden. De derde vroog die ie

stelt is deze: "Ben je nu
bereid toe te geven dot je de
weddenschop hebt verloÍen?"
Doorop kqn qlleen ontkennend
geontwoord worden, en jij hebt
dus gewonnen.

Roqdsels

lk blijÍ wot ik ben, zolong men nlet
weet wot ik ben. Mqor weeÍ men
woï ik ben, don ben ik nlet meer
wol ik ben.

Wie geeft onze koningin niet boos
en ook niet lomp en zonder dot
iemond hem stroÍt, keer op keer
een stomp?

Mog ik nu eens wefen woor je
nog nooit hebt gezeten en wooÍ
je ook nooit zitten zou. ol werd je
duizend joren oud?

Zing oÍ rijm ie mee?
lene, miene mutten
Tien pond grutten
Iien pond koos
Jii bent de boos

lene, miene mqkken
Oliebollen bokken
Vrouw kookt brii
AÍ ben iij

Schuitje voren, theetje drinken
Voren we noor de overtoom
Drinken we zoete melk met room
Zoete melk met brokken
Kindertjes mogen niet jokken

Lilsie leerde Lotje lopen
ln de longe llndeloon
Moor toen Lotie niet wou lopen
Toen liet LiJsle Loije stoon

Solo zangles-stemvorming

Louise Siddiqui

Vooropleidlng vakstudies

Houd je van zíngerr?
Wil je Je stem of spraak verbeteren?
Neem dan contact op.

Lesadressen:
1) Buurtcentrum "De Bergen" Zaterdag 10.00-14.00

Oranjestraat 1 (Centrum) Maandag 18.00-22.30
Tel.040-122920
Postcode 5611 JG Eindhoven

2)Wijkcentmm"Fellenoord" Woensdag18.30-22.00
Kruisstraat 52 Eindhoven


