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holo 6on 0e. Gnote Butg:
tLe.ddzn wo,t uL to
Merkwaardig genoeg voor een
straat met zo'n rijke his-
torie ligt de Grote Berg er
tegenwoordi g ver'l oederd bi j .

Haveloze gebouwen,schuttin-
gen en een algehele
sfeer van verpaupering be-
dreigen de Grote Berg.

Al vóór Eindhoven bestond moet er al
dat stuk weg hebben bestaan dat nu
de Grote Berg heet. Het was de stads-
uitgang in zuidel ijke richting, naar

de Belgische grens bij Reuzel.
Aan de Grote Berg staat geen be-
bouwing meer die stamt uit deze oude
tijden, ze is eeuw na eeuw-steeds
weer vervangen en aangepast aan de
eisen der tijd. In de vorige
eeuwen lagen er nog vrij vee'l arbei-
dershuisjes maar zeker ook een aan-
tal herberqen en paardenstallen,
zoals dat hoort bij zo'n invalsweg.
In het begin van deze eeuw werd op
de Grote Berg wekelijks een Veemarkt
gehouden en werden hier tal van
slachterijen gevestiqd, totdat
Eindhoven zijn gemeentel iJk slacht-
huis kreeg.
Rond de 20-er en 30-er jaren moet

BERG?PÍ.IA RTS i^ de buutrÍ-
knanÍ van "0e Bengen" en
v erus cln Lj nÍ ttteena"andQ.LLj lz^ .
De oyil-age bednaagt 1000
,stuh,s.

REDAKTIEAORES
BuututlznanÍ EERG0P0AARTS
)nanje$noa.Í 1

Eindhoven.
t-el.: 437279 o( 441836.
voott advetutenÍiot 43871 4.

ME'EOERKERS
PQ,tuL Haafz, Ja,ctz v«n llani^,
ManLan van den Nieuwenhof,,
EL,s So.L, Linda AanÍs.

TYPE(I)ERK

Connq On A,son.

F0ï0, s
kLehand GijrbenÍ,s.

ADVERTENTIËS
Ua advenÍenÍ.Le in de brurtÍ.-
lzna"nÍ. betsihÍ 1500 buutÍbe-
uJonulÀ van de Eengzn, en
nog ta.L van andenen die et
wetlzen.
Een advenÍ.ent)e. 'rten gnooÍ-
te van e.enduLdz. tzoLoml tzo,st
I 35,- pon lzeot.
(:JanneeÀ eehÍei voon dvíe
heest voonuÍ.t wondÍ betaa.(-d,
lzo,tt het ó 30,- patL hee,z.
En wanneetl u voorL een hoel-
ja.an voona)Í beÍdnl-t (vijl
tzeeL, lzo,st he,t 6 25,- pen'
advuÍenÍie.
Voon opgave van wu advenÍ.en-
tie hunÍ u bellen naa)L:
Linda AahÍÀ 438714.

KOPV SLUïTINGSDATUI'I
'lnLevenen van lzoptl voot de
voLgendo buuntktant on op-
gave van aytec,LaLe advenÍen-
LLe- bo o d,s chaytyten lzayt Ío t.
UITERLIJK 10 docemben '87.

Hoeh Bug,sÍ-nnaÍ.
Gnote Bettg

Dit eigendom van de familie Ponjee
staat al jaren te verkrotten. Pogin-
gen van de gemeente orn de zaak aan te
kopen stranden steeds. De eigenaar
eist een exorbitant hoge prijs, ter-
wijl de gemeente niet meer wil bieden
dan de grondwaarde. De opstallen heb-
ben namelijk weinig waarde meer.
0e laatste weken lijken in een van de
winkels weer wat aktiviteiten te be-
speuren te zijn. Al s tijdelijke op-
Iossing zou dat de situatie in elk
geval enigzins te verbeteren.

AchÍu de
be,sehjldude
schu"thLng
Tussen de Grote:-Berg nr. 20 en 48
'I igt een braakliggend terrein. Bouw-
bedrijf Sanders heeft -na vergeefse
pogingen van anderen om iets van de
grond te krijgen- van de gemeente toe-
stemming gekregen om hiervoor een
bouwplan te ontwikkelen.
Na een zeer lange voorbereidingstijd
is het plan voor 11 3-kamerappartemen-

ten enkele maanden geleden in de ver-
koop gegaan. Tot nu toe met matig suc-
ces. Realisering van het plan is on-
zeker vanwege de financiëie risico's,
aldus de bouwer. De gemeente is er
toch veel aan geiegen om de nieuwbouw
eindelijk eens van de grond te kniJgen.
Met de bouwer gaat de gemeente kijken
of de realiseringskansen verbeterd
kunnen worden.

V o onnal)cge
Tutluz ALeguL
Dit pand, een winkel met 2 woningen,
zal gesloopt worden. 0p deze plek pro-

,'
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verbetering in zicht gaat komen.
Voor een aantal huizenblokken is tot
renoyatie besloten. In één open gat
is nieuwbouw gekomen. Maar op ver-
betering van het uiterst verwaar-
Ioosde Ponjee-bezit (hoek Bergstraat
- Grote Berg) is nog steeds weinio
uitzicht als gevolg van een jaren
oud konflikt. En keer op keer moeten
plannen voor open gaten worden afoe-'last omdat ze te duur of onverkoop-
baar bl ijken.

He geven hieronder een overzicht van
de ontwikkelingen en plannen op de af-
zonderlijke plekjes van de Grote Berg.

hayen en op te knappen. De opknapbeurt
staat voor volgend jaar op het pro-
qraÍnma.

Hoeh EdeutttoaÍ.
De bebouwing die nog resteert aan de
Hoogstraat (nr. 1 t/nr 7). za'l wél
plaats moeten maken voor nieuwbouw.
Aanyankelijk was hier een parkeerga-
rage gepland voor zo'n 500 auto's, de
rest zou bijgevuld worden met kantoren,
Mede door het handhaven van Grote Berg
nr. 97 t/n nr. 99ci víordt nu bij de ge=
meente gewerkt aan een meer kleinscha-
1ige invul1ing van het terrein. Daar
is ook yanuit de buurt op aan gedrongen.
Er zul'len toch nog t-100 parkeerplaat-
sen aangelegd moeten worden. (we1'licht
'in een parkeerdek); de kantoren zul'len
gekonsentreerd worden aan de Edenstraat;
langs de Hoogstraat"irïl men hoofdzake-
lijk woninoen. Over de uitwerking van
de plannen wil het buurtkorÍnitee over-
Ieg net de gerneente.
Het is echter waarschijnlijk dat dit
terrein nog enkele jaren braak-zàl
liggen. De uitvoering van de plannen
wil de gemeente overlaten aan parti-
kulieren.

l,lanLavt

na-dden valt
er voor het laatst flink wat ver-
nieuwd zijn, getuige de hoge rood
bakstenen gebouwen met vlaggenmasten
en elementen uit de toenmalige stromino
van de Amsterdamse School. Alleen het
Eindhovens Dagbiad en het Sociale
Dienstgebouw zijn van na de oorlcA.

De Gemeente stond lange tijd een
grootschalige aanpak voor. Ze wilde
ook woningen langs de gaten tegen
de grond trekken om proJektontwik-
kelaars fl inke projekten aan te kun-
nen bieden. Daar heeft het buurt-
komitee de laatste jaren fe1 tegen
geagee rd.
Het lijkt alsof er voor de Grote Berg

I
t

beert Peels Bouwmij een aantal kleine
appartementen te realiseren, waarÍee
ook het naastliggende open gat gevuld
moet worden.
Ook bij dit plan loopt de verkoop
slecht. l.lel1icht Iigt dit type woning
gezi'en de prijs niet goed in de markt.
Peels wacht de ontwikkelingen voorlo-
pig af.

)phnapbzustÍ
geme.evÉu)oruLngen
Naast de ïurkse slagerij staan enkele
gemeentepanden die oorspronkelijk ook
op de slooplijst stonden. Door
acties van bewoners en buurtkomitee
werd door de gemeenteraad besloten de
panden te behouden. Dit najaar wordt
er een groot onderhoudsplan uitge-
voerd.

Aan de overkant staat ook een blok ge-

meentewoningen, nr. 87 tot en met nr.
91 e. 0p de benedenverdieping is nu
nog een toneelrepetitieruimte. Die
gaat echter verdwijnen en het geheel
wordt verbouwd tot 17 wooneenheden
voor kamerbewoners.

Eén open gat verder staan nog enkele
panden die gemeente-eigendom zijn:
nr. 97 t/n 99 c. Boven wordt gewoond;
beneden is een galerie en een bedrijfs-
ruimte gevestiEd. Ook hier zou, vo'l-
gens oorspronkel ijke plannen van de ge-
meente, de slopershamer zijn werkmoeten
doen. De kwaiiteit van de panden zou
te slecht zijn (elis inderdaad sprake
van veel achterstallig onderhoud) en
zouden een stedebouwkundige invul I ing
van de hoek Edenstraat-Hoogstraat-
Grote Berg in de weg staan.
Bewoners en buurtkomitee hebben gepro-
beerd deze argumenten te weer'leggen
-en met succes. Begin oktober besloot
de raadsconrnisje om de panden te hand-

Ulof.
vínd.t
u?
0p meerdere plekken langs de Grote
Berg is te zien hoe lanq dat kan duren.

Het buurtkomitee De Bergen probeert na-
tuurlijk zo goed mogelijk de ontwikke-
lingen op de Grote Berg te volgen en
bekommentarieren.. Maar het zou beter
zijn als de direkt betrokken bewoners
ook hun mening gaven.
Bent u bewoner van de Grote Berg of de
Hoogstraat, en wilt u meer weten van
deze ontwikkelingen of hebt u ideeën
over de toekomst van de Grote Berg dan
wil het buurtkomrltee dat graag van u
horen. Indien er interesse voor ber .

staat, zou er zelfs een bewonersgroep
voor de Grote Berg gevorrnd kunnen wor-
den, die zich intens'iever bezig gaat
houden met de Grote Berg, in overleg
met de gemeente, architecten en pro-
jektontwikkelaars. Bent u geïntersseerd,
neem dan kontakt op met het Buurt-
centrum 437279 en yraag naar de stads-
verni euwi ngsondersteunster:
Marian van de Nieuwenhof.
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ZONDAG 1 NOVEHBER

16.00 uur doorlopend avondvullend pro-
gramma "B-Have", met o.a. kappen als
podi umkunst.
22.30 uur: afscheidsconcert van 'Tear-
drops & Memories', een B-persoonsband
met muzi ek ui t de 50' s en 60' s. ( f1 . 5,

ZONDAG B NOVEMBER

16.00 uur: doorlopend avondvullend pro-
granÍna met mogelijkheid om te eten.

Wilhelmina plein 7 tel. 43 25 87

WOENSDAG 11 N0VEMBER 16.00 uur: doorlopend avondvullend pro-
22.00 uur: Sharpwood Percussion, met gramrna met moge)ijkheid om te eten. gratis

:i:';.3?niï[|.?:,ïl;nn:l,ufili!;.!l frliilI zoruone 22 NovEMBTR

uit vele werelddelen, op zoek naar het 16.00 uur: doorlopend avondvullend pro-
oergevoel in drums en metaal. (fi. 5,-) gramma met mogelijkheid om te eten. gratis

ZATERDAG 14 NOVEMBER WOENSDAG 25 NOVEMBER

12.00 uur: Platenmarkt voor de hot-item- 22.00 uur Magic Frankie E the Blues 0is-
jaser en de verzameraar' sratis' llii',l'lníil;: ;i:13'li'Í.'1.ïï:'ïl::ïï,.,
ZONDAG 15 N0VEMBER op veler verzoek terug in Berlaqe. (6,50)

KLEINE tsER( 16 5A1 )Y EINDrlOVEl.l T[1. O1O - 1571,81



hjsLot&L- 5

Van tzazelLne. tot
wQtLzldutirlhQl
Ín de laatste 'Bergopwaartsl
stond een leuk en leerzaam
antikel onder de titel
"wandeling door de Bergen".
Grappig om als toerist
door je eigen buurtje te
lopen en allerlei opval
lende en eigenaardige
dingen te öntdekken.
Alleen miste ik tijdens mijn
wande'l tocht de i nformati e
over het gebouw op de hoek
Grote Berg-Paradi jsl aan.
Is dit over het hoofd ge-
zien, of was er njks over
te vinden wellicht?
Daarom een aanyulling op
het vorige artikel.
Het gebouw Grote Berg 9 stamt uit de
vorige eeuw, 1824 om precies te zijn.
De gemeente kocht indertijd voor 300
guiden een terrein aan wat toen nog
op den Berg heette, om er een mare-
chaussee-kazerne te laten bouwen. Het
ontwerp hiervoor is van architect p.
van Driel en voor 5825 gulden werd
het gebouw neergezet.
Over het optreden van de Brigade Ma-
rechaussee in het distrikt Eindhoven
is weinig terug te vinden. Soms werden
ze ingeschakeld door het gemeentebe-
stuur, wanneer er.maatregelen werden
genomen tegen de verkoop van slechte
of half bedorven vis op de markt in de
zomer. De kermis was ook een jaarlijks
terugkerende zorg voor de marechaussee.
Zo werd in 1866 tijdens de kennisweek
6 keer proces-verbaal opgemaakt: drie-
maal voor personenl die 'rustverstorende
nachtgeruchten' veroorzaakten, twee-
maal voor overtreding van sluitings-
tijd der herbergen (elf uur) en eèn-
maal voor het afsteken van vuunverk.
l,legens dit kordate optreden van de ma-
rechaussee werd door de gemeenteraad
een gratifikatie verleend van tien
gul den I I
Het eerste grote herstel van de kalerne
betreft een nieuw dak; Iater gevolgd
door de verbouwing van de zolder bóven
de staï1ing die a'ls fourage-magazijn
wordt ingericht. l,leer een aantà) 5àrenlater volgt de aanbouw van twee eitra
kamers en een paardenstal aan de
kazerne.
Achter op het pleintje, dat via de pa-
radijslaan te bereiken.is, zijn de
staldeuren met luchtgaten en ringen in
de muur waaraan de paarden werden
vastgebonden, nog goed te zien.

Begin 1900 krijgt het gebouw er nog een
funktie bij: er komt een patronenofi-
slag voor de Landweer. Ondanks ver-
bouwingen raakt de kazerne langzamer-
hand steeds meer in verval.
In 1923 betrekt de marechaussee dan
ook een nieuwe kazerne in Gestel, en
wordt de ruimte aan de Grote Berg in-
gericht tot drie woonhuizen en ais zo-
danig bewoond.
Dan maken we een grote sprong in detijd. Het gebouw staat een 1ànge tijd
periodes leeg of wordt tiJdelijk ge-
bruikt voor o.a. een metselkursus.
Een heel raar muurtje in een van de
ruimtes en afgrijselijk lelijke tegel-
tjes in het keukentje waren hiervan
de stille getuigen.
In 1984 wordt de benedenverdieping in
bruikleen gggeven (door de Gemàenie)
aan de Hereldwinkel, d.ie in een van'de
verkrotte werkmanshuisJes .in de Berg-
straat gevestigd was. De gerneente
zorgde voor een nieuw dak, de rest
van het interieur werd tegen een
materiaalkosten-vergoeding door de
eigen vrijwilligers-he1emàal opgeknapt.
Na een jaar van keihard werken [an in
oktober '85 de deur van de nieuwe l,le-
reldwinkel eindelijk open.
Van het oorspronkelijke interieur is
janrnergenoeg weinig terug te v.inden,
wegens allerlei verbouwingen in de
loop der tijd. In het wooÀgedeelte is
echter nog een ruimte met tralieraam tezien, en ook de waterleiding is reuze
antiek (en dus vaak kapot).-Aan de bui-
tenkant kun je iets meer van de oudeallure van dit pand ontdekken. Vandaar
dat de wereldwinkel geen toestemming
kre-eg om een prachtige muurschilderíng
te laten maken.
Via het pleintje achter de Wereldwinkel
kun je het Eindhovens Journalisten
Kollektief, theater ,t Klein en Kom.i-
tee Vrouwen in de B.ijstand bereiken.

Bij nrcoi weer organiseren 't Klein en
niet-te-vergeten de llereldwinkel bui-
tenactiviteiten op dit knusse pleintje.
Een leuke tip om dit eens in de gaten
te houden,
l.lie weet zien we elkaar daar dan wel
0f loop anders gewoon eens de l,lereld-
winkel binnen. Dat kan van maandag
t/m vrijdag van 3 tot 6, en zaterdag
van 1 tot 5.

'n mondiale buurtbewoner.

Dobbe]Àteen
op ztn horlÍ.
Vanaf oktober start l{ereldwinkel
Eindhoven opnieuw de kursus 'dobbel-
steen op z'n kant', na het succes van
afgelopen seizoen. Deze kursus gaat
in op allerlei wereldproblemen die we
dagelijks tegenkomen in de krant, op
de radio en t.v. 0nderwerpen die aan
bod komen zijn o.a.: wereldhandel,
bewapening en onderontwikkeling, ont-
wikkelingssamenwerking en zelf poli-
tieke keuzesmaken lle doen dit met be-
hul p van verschi l l ende spel vorÍnen zo-
als kwartetten, bord- en simulatie-
spel en.
De kursus bestaat uit zeven bijeenkom-
sten op de donderdagavond van 20,00
uur'tot 22.30 uur, eenmaal per twee
weken.
Hou je van spelletjes en wil Je d'r
nog wat van opsteken ook, geef je dan
snel op. Iedereen kan meedoen, want
speciale voorkennis is niet nodig.
De kosten zijn 10 qulden en opgeven
kan bij Theo Claasen, p/a wereldwinkel
Eindhoven, GRote Berg 9, te1. 438265.
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PARANORMALE GENEESWIJZEN
ESOTERIE

NIEUWE WETENSCHAP
NEW AGE MUZIEK

DE HEREMIET
KLEINE BERG 28 . 561I JV EINDHOVEN

TELEFOON 040.{17714

T)t,l (t)EG

Een jarenlange medewerker Tom Veeger,
heeft eveneens met ingang van het
nieuwe seizoen de buurtkrantredaktie
verlaten. Tom kwam in oktober 1982 bij
de redactie en "debuteerde" met een ver-
slag van een kroegentocht door onze
buurt, enkele kranten Iater gevolgd
door een tocht langs de toen opkomende
eetgelegenheden,in de sfeer van Hina
Born. Hij kon er maar drie bezoeken
want toen was het geld op. Tom heeft
ook een tijd het advertentiebeleid
verzorgd, dat ruim de helft van de
kosten van "Bergopwaarts" dekt. Hij
heeft de "kulturele agenda" bedacht
waarin al-le kulturele evenementen in
onze buurt staan aangekondigd. Hij
heeft regelmatig meegewerkt aan de
vormgeving van de krant. Na het ver-
trek van onze eerste vormgever, Edde
Pre l l er, ontwi erp Tom de i nvu l I i ng van
de toenrnalige ronde stempel-achtige
vignetten op de voorkant die steeds
anders het thema "Bergopwaarts" ver-
beeldden. En Tom heeft ook een aantal
mooie voorkanten voor de buurtkrant
ontworpen.

Door zijn drÈkke bezigheden in de
theaterbouw en ruimtel iJke vormgeving,
moet Tom zich nu terugtrekken uit de
buurtkrant. Bedankt voor je bijdragen
en de sezel l ige samenwerorB!,"]iïi.r".

BERÏ WEG
In het voorjaar kwam Bert Tromp de
buurtkrant yersterken met de hedoeling
de foto's te verzorgen. Voor we het
goed en wel beseften, was Bert fu11-
time in de weer met het yerbouwen yan
een loze opslagruimte i'n het Buurt-
centrum, tot werkruimte voor de huurt-
krantredakti e.
Die ruimte is nu af, en er zit een
complete donkere kamer hrlj. Hoofdza-
kelijk het resultaat yan Berts ijyerige
arbeid, mogen we wel zeggen.
litaar Bert heeft weer werk gekregen dat
al zijn energie nu operist, Daardoor moet
de redaktie met enige spijt a1 weer
vroegtijdig afscheid nemen van Bert.
Jammer voor de buurtkrant, Bèrt, maar
veel ge1ík met je nieuwe werk.

De redaktrle,$van der
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motiyatie om dit werk te doen halen zij
uit eigen enthousiastme en voldoening.
Maar eens per jaar organiseert het
Buurtcentrum voor die vrijwilligers
toch een speciaai feestje. Dit jaar
was dat op zondag 5 september.
's Middags was er een letke fietstocht,
die in een café onderweg werd onder-
broken voor verfrissingen. Bij terug-

deel namen.
Tevens werd bij deze gelegenheid af-
scheid genomen van Machteld Settels,
die het afgelopen seizoen veel werk
heeft verzet in het Buurtcentrum, bij-
voorbeeld bij de organisatie van film-
weekends en het kindercafé. I'iachteld
kreeg a1s bedankje een knuffeldier,
waarmee ze enorm in haar nopjes vras.
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)vanLhnaÀtz a,6bnaa"h
tzoaat?Í,ul,U LLe.he g Lv el g aÀ,Lo o pt
"Heel verdacht, dat de ge
rneente pl otsel i ng zo onge-
looflijk snel een vergun-
ning tot sloop geeft." Dat
was de mening bij veel
buurtbewoners die zich er-
gerden aan de razendsnel I e
sloop yan het pand van
meubelpaleis Heuyelmans
aan de Klein Berg. De
geyel van dit pandr pFB:
cies tegenover de uitgang
van de Prins Hendrikstraat,
werd door yel e beschouwd
a'l s gezi chtsb.epai end el e-
ment, dat nooit had mogen
worden afoebroken.

dat nooit had mogen
afgebroken.

In de vorige buurtkrant, net voor de
bouwvakkersyacantie mèldden wij a1 dat
de sloopplannen voor deze gevel op de
buurtvergadering aan de orde waren ge-
steld, Ze hadden voorgesteld te onder-
zoeken of de gevel tot monument yer-
klaard kon worden.
De buurtkrant was goed en wel uit, of
de eigenaar yroeg met grote haast een
sloopvergunning aan bij de gemeente.
Vijf dagen later -ongekend snel voor
de ambtelijke molen- kwam het monde-
Iinge bericht dat de vergunning zou
worden verleend, en werd begonnen met
het slopen yan de karakteristieke top
met het stenen wagenwie'I. Let wel, de
schriftelijke yergunning was nog nrlet
eens binnen. Bóvendien moet volgens
de houwverordening een eigenaar
-ookal heeft hij een vergunning tot
sloop- wanneer hij daadwerkelijk aan
de sloop wil beginnen, dit 8 dagen van
teyoren aan de gemeente mede te delen.
Al deze "formaliteiten" werden echter
door de eigenaar en de gemeente dit=
maal in de wind geslagen,
Het Buurtkomitee heeft middels een
telegram nog yan het gemeentebestuur
geeist dat ze de sloop onmiddellijk
zouden stoppen om minstens de normale
regels in acht te nemen, maar B&l,l
weigerden dit, met a1s argument, dat
er geen juridische argumenten tegen de
sloop in te brengen waren, en dai de
versnelde procedure wel toelaathaar zou
zrJn.

Ook een gesprek over de gang van zaken
later met wethouder van de Baar,
leverde niet vee'l meer op. Het pand

was toen al net de grond geiijk ge
maakt.

Eigenaar Heuvelmans heeft een plan voor
voor nieuwbouw'laten maken, waarbij
een heel andere §evel opnieuw een mar-
kant element moet gaan vormen op het
eind van de Prins Henderikstraat. Het
bevat beneden nieuve winkelruimte voor
het meube'lpaleis. Daarboven komen drie
lagen, met in elke laag drie koop-
appartementen, waarvan de vraag 'is,
gezien de slechte indeling, of ze ooit
wel echt voor gegadigden gebouwd zul len
kunnen worden.
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ln de atad meuL mogaLLjhtnzdzn dan

dagvurbUi I HQlutica
Alweer drukke bouwwerk-
zaamheden op het einde
van de Prins Hendrik-
straat. Ditmaal van
Dagverbl ijf Henrica,
dat een grootscheep-
se verbouwing uitvoert
die in juli '88 klaar
moet zijn.

cil 10 iaut ytlannen
Sinds 1973 huist er in de Prins Hen-
drikstraat op numner 56 en 58 een
dagverblijf voor oudere, geestelijk
gehandi capten.
Sindsdien heeft het zich voortdurend
moeten uitbreiden, Er zijn panden
aangekocht op de KIeine Berg, van de
familie Priems. Er kwam een dagver-
blijf bij in lloensel: 'De Spaken,.
En er zijn nu ook al enkele dag-
verblijven in de regioi Dagverblijf
Henríca heeft daardoor al l0jaar plannen Iiggen voor verbouwing.
De panden wordei-nu dus aangepast
aan het intensieve gebruik,
Het hoofd van het dagverblijf ver-
telt hoe het zover gekomen is.

tzlunpotloodj ers

zn pahjz AoLp

Vroeger was er voor geestelijk ge-
handicapten na de 8.1.0.-school
eigenlijk geen zinvolle dagbesteding.
Daarom besloten zuster Heniica en
zuster Anstruda in 1967 om een dag-
opvang op te zetten voor meisjes.
Dit gebeurde in een kelder ergens op
de Vestdijk. Een en ander werd gefi-
nancierd door de opbrengst van oud
papier en alles wat de meisjes zelf
bij konden verdienen met onder an-
dere tapijtjes knopen en kranten
vouwen. Van dat geld kochten ze dan
wat kleurpot'loodjes en een pakje
soep voor in de pauze,

in de dtad
ln 797? werd de Stichting Dagverblij-
ven opgericht en kwam er subsidie
van het AWBZ.
Men kocht de panden aan de Prins Hen-
drikstraat en begon met 40 groepsle-
den, jongens en meisjes.
Inmiddels verb'lijven er 54 groeps-
I eden .

Ze zijn onderverdeeld in 7 groepen
vanSàl0personen.
Het dagprogranma beqint om 9.00 uur
's morgens en eindigt om 16.00 uur,

gir;;:,w,t

van 's maandags tot en met vrijdaqs.
De groepsleden zijn afwisselend bezig
met sport, zwenmen, handenarbeid,
koken, produktiewerk, muziektherapie,
taalverwerving en schaatsen,
En dan zijn er nog de keuze-aktivi-
teiten zoals paardrijden, fitness,
koor, trommelen, muziek en orkest.
Het daoverblijf heeft ook een fysio-
therapeut, logopediste en pedicLre.
Verder zijn er nog allerlei aktivi-
teiten in de groep zelf rond thema's
als verkeer, radio, vriendschap en
v{ordt er veel individuele aandacht
besteed aan iedereen.
A'l Ie akti vi tei ten worden aangepast
aan het nivo van de groepsleden,
zodat ze het kunnen begrijpen en
er plezier in hebben.
De meeste groepsleden wonen nog
thuis bij hun ouders, of in een
gezinsvervangend tehuis. Ze worden
iedere dag gebracht en opgehaald
met de busjes die iedere buurtbe-
woner vast wel eens door de buurt
heeft zien rijden. Maar er zijn er
ook veel die alleen reizen. Dat
hebben ze op het dagverblijf ge-
i eerd -

"Een dagverblijf in de stad biedt

'b.
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veel meer mogelijkheden dan op het
p1atte1and", zegt het hoofd" Er zijn
h i er wi nkel s, bi b'l i otheken, restau-
rants, voorzieningen en dergelijken
waar de groepsleden van leren ge-
bruik te maken. In plaats van in
een isolement te raken leren ze be-
ter mee te draaien in de maatschap-
pij.
En ondanks dat het dagverblijf mid-
den in de stad li9t, beschikt het
over een fl i nke tui n.

tz,Lj bdag
Met de renovatie wordt het Dagver-
blijf meer aangepast aan het inten-
sieve gebruik. Grotere ruimtes, een
sportzaaltje, meer sanitair, aanpas-
singen voor rolstoelen enzovoort.
De verbouwinq is zoyeel moqeliik
inpandig gehouden. De gevels blijven
i denti ek I

In juli moet de totale renovatie
klaar zijn, tenminste als alles vol-
gens plan verloopt.
Het Dagverblijf yer"ontschuldigt zich
bij dezen voor eventuele oyer'last
tijlens de werkzaamheden, en belooft
bij deze om een kijkdag voor
al'le qeïnteresseerden te houden, als
het zover isl

WIJIIHAilDEL
Willem de Zwijgerstraat 2 bis
5611 JL Eindhoven

vootL Lehvíce en kwaljÍeiÍ
voon a.U-e dnanhje,s en Apecia,UÍeiÍ

vootL een mooíe dLe,S uJijn
voorL tu)Lpn ue,t grLoot en wein

vootL aL ut nelaÍiegQ_|cllenhen
voorL íemand d,Lz u tpecitol wílÍ gedenhen

vootL da.t. allet bunt u eeh.t.
in onze zaah Í.etechÍ!

'tgnabbeltje
V()OR AL UO SÍAJÏFOPSURPRTSES
EN VOORAL VOOR VUURí|ËRK.

St. Catharinastraat 73, 5611 JB Eindhoven
nulveert igtu u u u u u u utviervieréénviervijf nu I

lil je wel eens wat anders?
|bu je van stevige, sw'ingende muziek?

Vanaf 30 september open en nu
al 30 verschillende soorten bier.
l{i.j zijn ieder€ dag vanaf 15.00 uur
open. Vrijdags van 17.00 uur tot
19.00 uur pils en fris f.1,50i1 

1

Kom dan eens langs bij:

Prins Hendíikslíaal 38
5611 HL Eindhoven
Tel.040{/t9232
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Dat het gebouw echter zomaar 60 cm. op
de stoep was gebouwd, was nieuw. Toen
ernaar geínförnreerd werd bij qemeente
(die tenslotte moet toezicht houden
op het naleven van regels), bleek dat
niemand daar deze onregeïmatigheid had
opgemerkt. Maar het zou worden uitge-
zocht.
Normaal geldt in iedere straat een
' rooi 1 i jn' , waarvddr ni et gebourvd mag
worden. In de prins Hendrikstraat liqt
die 'rooilijn', naar je zou aannemen,
heel duidelíjk in dc lijn waarop a1le
andere gevels staan. Maar nee, de
gemeente kwam met een ander verhaal.
De bouwer, van Montfort, had de grond
'inclusief die 60 cm. in eigendom gehad,
en die geheel bebouwd. Omdat op oude
kaarten niet met grote preciesie kon
worden vastgesteld waar de'rooilijn'
precies zou liggen, viel hiertegen
volgens wethouder van de Baar niets in
te bren_oen.
Een vreemd verhaal vindt het buurtko-
mitee. Temeer daar bleek dat de gemeen-
te het verschil niet eens zelf had op-
gemerkt. Het lijkt erop dat ze de bou-
wer wi l dekken tegen a1 te grote ge-
volgen: afbraak van het hele gebouw
omdat de'rooilijh' werd overschreden.
Maar een doorgewinterde bouwer kan nu
zijn conclusies trekken. Je kunt bot-
weg op de stoep bouwen. De gemeente
dekt je we1 in tegen lastige vragen
achteraf. Het buurtkomitee heeft de ge-
meente gevraagd om te onderzoeken waar
noE meer in de buurt onduidelijkheden
bestaan over de ligging van 'rooi-'
lijnen', en daar onmiddellijk wat aan
te doen.

Íotortudlo
gortcnÍmlt
Willernstrr aat' 43

5611 HC Eindhoven
Tel: 445 446

Rane boQl
gzme.LnÍ.L
de* bruÉ.aLz bouNUL
Toen de schuttingen ver-
dwenen rond de nieuwbouw
op de hoek Pr.i ns Hendri'k-
straat-Kleine Berg, bleek
tot de verbazing van de
yoetgangers daar, dat dit
gebouw domweg 60 cm. op de
yoormalige stoep is ge-
bouwd. 0m een luifel aan
te kunnen brengen moest
zel fs een I antaarnpaal
schuin gedrukt worden. En

tussen de parkeerplaatsen r

en dit gebouw, bliift nu
een yeel te smalle stoep
oyer, waarover Je bijvoor-
beeld niét met een kinder-
wagen kunt lopen.

Een schandalige zaak dat op deze manier
de leefbaarheid van dit stukje buurt
nog verder afneemt. En dat nog afqezien
yan het feit dat door het niei.lle ge-
bouw de l ichttoetreding tot een aantal
achterliggende woningen en tu;nen is
afgenomen, dat de parkeerdrukte onver-
antwoord is toe-oenomen, omdat er niet
in extra parkeerplaatsen voor de nieuwe
woningen was voorzien. Maar hiertegen
had het buurtkomitee al eerder verqeefs
bezwaar gemaakt.

OROOltÏEIIJ.PARFUTERIE

VERMEULEN
SCHOOTHEIO§SALON

r G)rlrno - H.lan. Rublnrtoln
* Oontrl rlpp
* Dolkundlg Ívla

EINOHOVEN . WILLEMSTRAAT 25

TELEFOON 148873



?op-al- veQl Íe ln$Ld!
0p 20 september j. 'l . i s er
weer een Pop-e'i " festi val "
geweest. De omwonenden
hebben weer vooraf een
briefje ontvangen waarÍn
zij geïnformeerd werden
over hetgeen hun te wach-
ten stond. In de praktijk
van die zondag (20-9)
bl eek een en ander toch
anders uit te pakken.
De 23.00 uur afspraakwerd ferm over-
schreden maar ook de 90 dB(A)-grens
werd"Iosge1aten".
De organisatie, dat is Pop-Ei en de
(drank)horeca op het llilhelminaplein
(en dus niet Pop-Ei en de "buurt",
zoals de organisatie zich presen-
teert), beweert hiervoor toestemming
te hebben gekregen van milieuzaken.
In de tekst van de verleende vergun-
nig is hierover niets terug te
vi nden.
l,lat is er dan wel gebeurd?
De organisatie, m.n. dhr. Son, is er
door milieuzaken op qetrezen dat het
Iaatste "hard-rock-festival" bij
Dynamo, tegen a1le bezwaren van
milieuzaken in, ook met onbeperkt
vermogen mocht "werken".
De gemeente Eindhoven heeft hiermee
een precedent geschapen waardoor het
in de toekomst heel moeilijk, zo niet
onmogelijk, zal worden om op te treden
tegen groepen die met vergunning wer-
ken en waarvan bekend is dat "lawaai"
een onmisbaar onderdeel van hun pre-
sentatie vormt.
Begrijpelijk dat de mensen van milieu-
zaken alles behalve gelukkig zijn met
wat zij noemen "deze stomme zet van de
gerneente".
Het is o.a. hun werk om de Eindhovense
burgers te beschermen tegen ontoelaat-
bare geluidsoverlast en juist als de
nood aan de man komt worden zij door
de pólitiek buiten spel gezet.

Slagerij speciaalzaak
Groothandel in vlees
en vleeswaren

LngozondLn 11

l.lat kunnen nu de gevolgen zijn voor
onze buurt?
Een voorproefje hebben we 20-9 j.l. al
aan den lijve ondervonden.
Vragen om handhaving van de 90 dB(A)-
grens (die op zich ook al veel te hoog
ligt, zie p.s.) is zinloos omdat met
voorgenoemde precedent in handen
'iedere "muziek"-groep door de rechter'in het gel ijk gesteld moet worden
indien ook zij harder gaan dan welke
afspraak dan ook.
het enige dat ons rest is bij de ge-
meente duidelijk maken dat 00K het
t,Jilhelminaplein en omgeving bewoon-' baar moet blijven.
Dit l ijkt al leen mogel ijk bij een
strikte toepassing van de diverse

' regels zoals mil ieuzaken die kent op
woongebied. Een deel van de horeca
op het plein zàl dit niet leuk vinden.
Het was echter ook dit deel dat op
de hoogte lras van het voornemen vàn
Pop-Ei om de afspraken met het buurt-
komitee aan de laars te laopen.
ondanks het feit dat men mede-organi-
sator was (zelfs sponsor) werd niet
l ngegrepen.
Hie ook niet ingrepen waren de
slachtoffers die, ten alle tijden en
ongeacht welke afspraken er met an-
deren mogen bestaan, het recht heb-
ben klachten in te dienen bij het
daarvoor bestemde adres t.w. gemeen-
te politie Eindhoven, afd. bijzon-
dere wetten.
Dit artikel is natuurl ijk niet be-
doeld als aanval op Pop-Ei.
Pop-Ei voorziet in een behoefte
en ontvangt dan ook een gemeente-
lijke subsidie waarvoor zij 2 keer
per jaar een optreden moet organi-
seren -

Pop-Ei wordt hier gebruikt, inklu-
sief de subsidie, om ten koste van
het leefmilieu van de omwonenden
te komen tot een betere drank-omzet
op het I,Ji I hel mi napl ei n.
Veel bewoners ondervinden ook zonder
Pop-Ei a1 dagelijks op een of andere
manier over] ast.
Indien we als buurt niet drormels

goed oppassen wordt ONS t.Iilhel-
minaplein één groot uitqaanscentrum.
Hoeveel in de ogen van de kastelijns
het woonmilieu waard is hebben we

niet alleen bii het laatste PoP-Ei
"festival" maar ook bij de vergader-
'ingen over de herindeling van het
[,lilhelminaplein kunnen Proeven.
Hier wisten ze de aanwezige ambte-
naren volledig in te pakken en de
enkele buurtbewoner die iets in
"durfde" te brengen werd door hun
vazallen vakkundig de mond gesnoerd.
Natuurlijk komen de kasteliins voor
hun belangen op maar enig begrip en
respect voor de belangen van de

buurtbewoners mogen we toch wel ver-
wachten, Van de gemeente moeten we

dit begnip EISEN.

P.S.
Als norm van milieuzaken geldt dat aan
de gevè1s yan de betrokken woonhuizen
een-niveau mag optreden van 55 dB(A).
(algemene geluiden)
In geval van muziek wordt een zogn.
"strafcorrectie" toegepast van -10d8
(A) zodat een waarde van 45dB(A) over-
blijft.
Bij een Pop-Ei optreden met een boven-
grens van 90 dB(A) wordt aan de gevels
een niveau van ruim 65 dB(A) gemeten,
dus meer dan tien keer zo hard als ei-
genlijk is toegestaan.

GERARD SOMERS

lnnindLU i.a doott een vettegeruoond.L-
gel van de cadz',s, Joep (drvQ4, tpijÍ
beÍui4d ove,t de ovetuach.a,Ljd,.ing van de
gldBlA)-no^m op 20 aeptenbe,t j.t.
VoLgena hen i,t deze tugge,slie aan de
Pop-Ei- ongaaÍ,saLie do on de geneent e
gedaan, bwi-ten nedeueÍen vur de ea(ett,
Hij betueunÍ hut da.t he,t vuÍnoLtuen
in de ca(e't doon d.i.t gebeunen bij een
aan-tn!. bewonent is g?Àclurd en ateLt.
daÍ. een detge]-Ljhe ovetttehtuLjd,Lng .itr
de Íoehom,st wLe,t mee,t zaL voontzonen.
He.t but-tlzrtni.t.ee heedÍ bul,oten in heÍ
voottjaal '88 een enque.te ondei omtto-
netrden te houdur na,a,tt hun newíng ove,t
ovenla^t bii evenunentun' 
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Een ataxu op
moandagavond
van 20 tot. 22 uatt. Zowel
voon beginnetw al-t voorl gQ.-
vondenden. 0e ututu .,3
neÍ begonnen, A,U ie anel
benÍ bun le je nog opgeven.
Voon meet- ín(onnol,Le, bel
de docenÍe 449604, o( lne,t
Buusr.tcenÍ.tultr. 68,- pen Lers.
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ZELF KLEDIAJG A,IAKEru

Een Í-eube beziaheid en l+eÍ
be,sytaanÍ je getd. )ndett de
e,LvilLen LuLd,ing van Be,ts
SÍandaan Leat je de lzneep-
iu van hat valz,
1 edute d,Lrudagavond van
20 tot 22 wtt. Koaten d2,50
pen heen. Een oattnl naaina-
clt ínu zLjn in hat bwttcen-
ttun aatutezlg. Voott indonna-
tie:Be-tt Standoa,tt 441721 .
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fuild,Lurót
akLLviÍ,er:Í,eyl t#

# voorL .l*u ! ers , LurLP,
tzwlyuÀ en

opgUicltt.,

TEKEI/EN EIí SCHÍI'EREN KAARÏCtUB voa,hd,Lghed,en;

LW f;.
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I educe wo erudn gav ond van
19 tot 22 un. NieÍ. alLeen
l?AiàÍen na.o"n oolz dpelleÍ.ju
a,Lo rurung-cup en acndbbLe.
NíeÍ, lLQt, wínnen AtoaÍ voo,Lop
rnaan de gezotlighe.cd.
Loop eeru b,innen op woerudag-
avond oi bel BeÍs:441721 .

KonÍaibuÍie 'f,intzl ho$(íe o[
theel bedtrnagt. $2,= ytu. lzeut.

NeÍ gestatÍ; een (otogruep,
Híen bunnen begínnetd Lenzn
be.ten meÍ lwn $otohonena tz
wenben, A$dnubhen vAn zwad-
wÍÍdoÍ.0'A bun je Lenen en
ve-tbeÍe.,ten ín de donbene
bane.tt van lteÍ Bu.uaÍceytbzum.
Venvolgeru lzan LrcÍ geleende
in ptahS-jb geoe(end wonden
doot bijvoonbeeld ín de
pndliLLih te $otogna$e.rten
aan de ltand van opdnaehÍen.
Leden van de {otogttoeyt hun-
nen oolz índivíduee-t- gebnwLb
maben van de donhe.tte hamon.
I n$o nnaÍie: G ettand en TiwLe
Some),6, tQ,L 432947.

Mensen ruiien wat ze zelf soed kunnen.
Buurtgenoten, bi jvoorbeel d, verzorgen
elkaars planten. Els helpt Margriet
bij het behangen. Margriet verstelt
kleding van de dochter van Els.
Gino leert Kees Italiaans en Kees
geeft orgelles aan Gino.
Zo kunt u veel kenni§ en vaardig-
heden ruilen. Maar..... vaak weten we
niet eens wat onze buurtgenoten
allemaal weten en kunnen.
0m daar nu achter te komen en dus
Íneer te kunnen ruilen wordt de
RUILDIENST opgericht.

een Rwí,Ld,Leyat
Een ruildienst biedt bewoners van
een straat of buurt de mogelijk-
heid klusjes en diensten te ruilen.
De ene dienst is de andere waard.
Dit betekent dat deelnemers
alléén een dienst kunnen vragen
als ze zelf ook iets aanbieden.
Bij een ruildienst worden aanbie-
dingen en vragen genoteerd. De
ruildienst brengt de vragers en
aanbieders bij elkaar. Een
ruildienst is beslist géén zwart
werkburo. Grote klussen die de
vakman doet, worden niet bemiddeld.

uhele vootLdelen,
Voordelen genoeg. De twee be-
Iangrijkste zijn:
- de ruildienst brengt u in

kontakt rpt anderen.
- er komt geen geld aan te pas,

dus u kunt besparen.

lJiIt u inlichtingen of gebruik
maken van onze ruildienst:
schrijf of bel dan naar
BETS VAN RIJK0M tel . 441721
of het buurtcentrum 437279

BUURTCENTRUM DE BERGEN

ORANJESTRAAT 1
EINDHOVEN

RUII.EN PA§T
IEDEREEN

teï 437279
*{T

- #(


