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EERGI)flJAARIS ,o5 de bwttt-
lunytÍ van "Oe Butgen" en
v etua cl.vL j n t. tute.enaandoLi tu,
ge opLa4e bednaag* 1000
atulzt

RESAKïÍEASRES
Euutt tusnÍ. BERG0PIíMRTS
1ttanjetLruil. 1

Eíndlrov'en.
tel.r 437279 o{ 441836.
v oon a-dve-rutenLLet 4387 I 4 .

ME0EU)ERKERS t JacÍz van l,lui,s,
Unda" AuttÀ, Pe-ten Hanlz

ADVEKTENTTES:
Uw advontenÍie in de butnt-
fuLant. bene,LlzÍ 1500 bruttbe-
wonerA van de Butgen, en
nog tal van andztten d,te en
wenlzen.
Een advetttenLLe lten gnooÍ-
te van eendende tzolonl lzoaÍ
{ 35,- pzn lzzen.
Wavlneeh eehÍett voon ikie
lzeen v o ott u,í,t. wonLÍ be-toa.t-d.,
lzoat heÍ. ó 30,- puL heuL.
En wanneen u vootL een heel
joa.tt voorurt batoa,,tt {vij$
heett), lzoat he,t í 25,-
pett adveltÍ.enLLe.
Voon oytgave vut r.utt adven-
tenLLe luy.t u bellen na-o.rL:
Línda Aa^lÀ 438714.

Droortïtru.PAtFurlRtE

VERMEULEN
SCHOOXLETOS8ALON

t Orltnr. Holonr Rublnrloln* Donirl rhopr Dortundg rlvloa

EINOHOVEN . WILLEMSTRAAT 25

TELEFOON 118873

BERGOPfi]MRTS bwttfefu 0e.

Blakend van enthousiastme
ging op 12 april de kresj
"De Bibelebontseberg" van
start. Na maanden van
intensieve voorberei di ng
is het dan zover: kresj
"De Bi bel ebontseberg" 'is
een fe'it.
0p dinsdag 12 april zijn de deuren van
"De Bibelebontseberg" voor het eerst
opengegaan. Belangstellende ouders en
hun kinderen konden een kijkje nemen'in de kresj en kennis maken met de
kresjleiding en groepsgenootjes.
Iedereen die het buurtcentrum ooit
bezocht heeft kan er zich wellicht
een voorstelling van maken hoe de
sfeer verandert als er plotseling 15
mensjes het centrum'binnenhobbelen,.

dtuLe tzzeL puL tilza.h
Voor deze happening wordt 3 keer per
week een kaal leslokaal omgetoverd
in een speeipaleis voor baby's en
peu ters.

Het doel van deze kresj is een stuk
ontlasting voor de ouders, maar vooral
ook de mogelijkheid voor kinderen om
Ieeftijdsgencotjes te ontÍnoeten en met
hen te (leren) spelen.

0p maandag, dinsdag en donderdag-
ochtend wordt er met groepjes 'ge-
werkt' van 12 tot 15 kinderen in de
leeftijd van ongeveer I tot 3 jaar.
0p deze ochtenden is er een vaste kresj-
leidster die alle drie de ochtenden aan-
wezig is en die wordt bijgestaan door
enkele vri jwi 1 1 i g(st)ers.

Tijdens het eerste deel van de ochtend
kunnen de kinderen'vrij spelen', waar-
bij rekening wordt gehouden met de ver-
schi I Iende leeftijden.
Rond 10,00 uur wordt er gezamelijk iets
gegeten en gedronken.
Het tweede gedeelte van de ochtend
vjnden er wat rustigere aktiviteitenplaat zoals verven, kleien of voor-
lezen. In het programma worden zoveel
mogelijk evenementen van het jaar ge-
volgd (bijvoorbeeld Sinterklaas ).

Als het yreer het toelaat kunnen we
naar buiten met de kinderen; het
buurtcentrum heeft een eigen (veilige)
speel p1 aats.

de tozhomtt
De kresj staat nog in de kinder-
schoenen.
0p dit moment is er ruimte,
begeleiding en materiaal, en we hebben
er vertrouwen in dat we een goede
start maken.
De komende tijd za1 blijken of alles
voldoet en wat er zou kunnen en
moeten veranderen.
Na de zomervakantie zullen we dan
wellicht in een nog betere vorm verder
kunnen gaan.

Lou VenhondÍ

odnersden
Kresj "De Bibelebontseberg"
0ranjestraat 1

Telefoonnummer:. 437279
Sekretari aat;
Annet Veeneman, tei . :435533
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P op-Eí Íute.eÍt t. g ?Jfig.zen
Pop-ei mag b'ij de concerten
die ze organiseert op het
Wi I helminaplein het gelu'ids-
nivo van 90 decibel niet
meer overschri jden. Dat 'is
de besl i ss'inq di e de kommi s-
sie voor beroep- en bezwaar-
schriften vorige maand
heeft genomen.
De Stichting Pop-Ei, die 2
maal per jaar op het t'lilhel-
mi napl e'i n optredens/conserten
organiseert van regionale
pop-groepen gooide zelf de
knuppel in het hoenderhok
door protest aan te tekenen
tegen de 90 decibel-grens
die de gemeente steeds in
haar vergunningen als voor-
waarde opneemt.
In haar bezwaarschrift stelde Pop-Ei
dat met narne bekende groepen
weigeren op te treden, wanneer in een
kontrakt deze geluidslimiet wordt op-
genomen. Ze stelde dat ze daarom al
drie maal bij vorige optredens de
versterkers verder heeft opengedraait

dan toegestaan, en daarover noch bij
Pop-Ei, noch bij de gemeente of poli-
tie klachten zijn ontvangen.

Ook vindt zij dat het t'lilhelminaplein
een stedelijk karakter heeft en dat
dus af en toe de omulonenden daarvoor
wat begrip moeten hebben.

Nu is het gebruik van het p)ein voor
mu4iekaktiviteiten enkele jaren gele-
den uitvoerig besproken itussen buurt-
komitee, pleinbewoners en vertegen-
woordigers van de horeca op het plein.
Men kwam overeen dat regelmatige akti-
viteiten op het plein heel wenselijk
zijnmaar dat de bewoners beschermd
i:toeten worden tegen a1 te extreme
overl as t.

Daartoe werd een lijst van afspraken
overeengekomen, waarin geregeld werd
hoe vaak per jaar er optredens zouden
kunnen plaatsvinden. 0ok werd vastge-
Iegd dat ornvonenden van alle optredens
tevoren op de hoogte werden gesteld,
waar zij bij klachten naar toe kondpn
bellen, en dat het maximale geluids-
nivo 90 decibel zou mogen zijn.

Toen Poo-Ei de qemeente vroeg om een
onbegrensd geluidsnivo toe te laten,
heeft het DuuriKomltee snet gereageerd
door omwonenden om het plein hun
mening te vragen. Zonder veel moeite
ondertekenden 27 omwonenden van het

TREFFINATERRE IN BIJNA
Sinds het Treffinaterrin omheind is
met een hek, is de vervuiling door
honden er enorm afgenomen, zodat er
eindelijk gespeeld en gezond kan
worden. 0p de eerste zonnige dagen
dit jaar werd er al flink van ge-
bruik gemaakt. Toch moet de gemeente
haar werk nog afmaken door de hekjes
zelfsluitend te maken. tJant nog steeds

plein een verzoek aan de raadskom-
missie om Pop-Ei niet ter wille te
zi jn.
Ook zette het buurtkommitee nog eens
haar argumenten uiteen waarom zij een
onbegrensd geluidsnivo onaanvaardbaar
vi ndt,

Het buurtkomitee benadrukt nogmaals
dat zij evenementen op het plein een
positieve zaak vindt voor een gezellig
buurtleven, maar dat dit niet tot zo-
danige overlast voor omwonenden mag
Ieiden dat zij niet meer normale
dingen in hun woning kunnen doen,
zoals telefoneren, naar de radio
luisteren, een gesprek voeren of
afstuderen. 

-,,
Het komitee wijst en ook op dat het
plein ligt in de dichtst bevolkste
buurt van Eindhoven, en dat er juist
a1 jaren veel moeite wordt gedaan om
een aantnekkeiijk woonklimaat te
scheppen voor veel verschillende
bevolkingskateqorieën. liaast jongeren
dus ook voor ouderen en huishoudens
met kinderen.

De raadskonmissie besloot dat Pop-Ei
zich voortaan moet houden aan de ge-
luidslimiet van 90 decibel en dat
-wanneer ze dat onmogelijk vindt-
er uitgekeken dient te worden naar een
andere p1ek, waar het geluidsoyerlast
minder problemen oplevert.

SCHOON
doen loslopende honden er hun behoef-
te en glippen honden die op het honde.
toilet worden uitgelaten het terrein.-
op. Omdat de gemeànte erg laks rea- \/
geert op verzoeken haar werk af te
maken heeft de werkgroep Treffinater-
rein besloten voorlopig. het hekje
bij het hondetoilet af te sluiten,
totdat de gemeente haar werk afmaakt.
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phetÀLn op hozh Hoog6tÀtra.t.

Het braakliggend geb'ied rond
café Arie op de hoek van de
Hoogstraat en de Eedenstraat
wordt een steeds grotere o-
pen vlakte. Het ene na het
andere pand is er de afge'lo-
pen jaren gesloopt en de ge-
meente beweert ook steeds
dat het café hier snel moet
wijken. Arie houdt echter
als rots in de brand'ing
stand. En zijn er dan al
plannen voor nieubouw d'ie
op korte termijn worden uit-
gevoerd? Tot voor kort niet,
maar onlangs is de gemeente
met een stedebouwkuhdig p'lan
voor dit terrein gekomen,
waarmee zij hoopt snel het
geb'ied te kunnen 'invullen.
Jan Bunn'ik van de Werkgroep
Grote Berg vertelt er hier
wat meer over.
In juni 1985 verscheen het "bestennings-
plan K" van de Dienst Stadsontwikke-

ling, dat geldt voor het terrein op de
hoek Hoogstraat-Eedenstraat en het daar-
aan grenzende deel van de Grote Berg.
Even los gezien van de succesvolle
aktie van het buurtkomitee om enkele
panden aan de Grote Berg voor sloop te
behoeden, bleef het daarna akelig stil.
De l,lerkgroep Grote Berg die eind 1987
van de grond kwam, wil op een kriti-
sche doch konstruktieve manier een bij-
drage Ieveren aan de invulling van dit
voor onze buurt zo belangrijke terrein.

Onlangs verscheen een vervolg-notitie
van de Dienst Stadsontwikkeling: 'Ge-
detail leerd Stedebouwkundig Plan De
Bergen K", waarin nader uiteengezet
wordt wat de gemeente met dit terrein
wi l.
Kort samengevat komt het erop neer dat
aan de kant van de Eedenstraat kantoren
gepland worden, en aan de kant van dé
Hoogstraat woningen.
Voor het gat ietsje verderop aan de
Grote Berg met de (open gemaakte)
schutting, is eveneens een woonfunk-
tie voorzien; naar alle waarschijn-
lijkheid zal het Bureau voor Bouwmarke-
ting Eindhoven hier: appartementen
bouwen.
Achter deze schil-vormige bebouwing
za'l een parkeerterrein worden aange-
legd ten behoeve van de kantoren en
de woningen, plus 100 openbare par-

keerplaatsen. Inrit vanaf de Grote
Berg en uitrit op de Hoogstraat. In
het pian zijn ook ekonomische aktivi-
teiten voorzien. De plannen zul'len
binnenkort met geïnteresseerden uit
de buurt besproken worden; een uitnodi-
ging daartoe zal aan de buurtbewoners
worden verzonden.

De llerkgroep Grote Berg streeft ernaar
dat:de gemeente bij de uitgifte Van i
grond voor de verschillende deien van
het terrein bepalingen opneemt die \-/'
garanties inbouwen voor een verant-
woorde stedebouwkundige invul I ing, die
recht doet aan het karakter van De
Bergen. De werkgroep hoopt dat archi-
tekten worden aangezocht die getuigen
van visie en durf. Interessante stede-
bouw in het centrumgebied is toch niet
enkel voorbehouden aan de Randstad of
wel soms? En wanneer er over het cen-
trumgebied in de gemeenteraad wordt
gediscussieerd, lijkt de aandacht te
zeer bepaald tot het gebied rondom
de Markt. Eindhoven wijst regelmatig
op zijn positíe als 5de stad van het
land. De (toegangs)poortfunktie tot
het centrum, zoals de notitie van
Stadsontwikkeling zelf vermeldt, be:
hoeft derhalve een uitwerking dle ..:
recht doet aan de verbale ambities
van het gemeentebestuur.

Jan Bunni[z

VERKLAR I N6
o

BESTAAN0t BtB0UWtN6 o

ONÏWORPTN WOONBEBOUWIN6
BEOANT 6RONO EVÍ OETAILH,ANOEL
O NTWORPIN KANTORTN

oNTwoRPEl FAnKEERaLAÀTSEN .ë
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Het ziet er naar uit dat on-
ze buurt de theaterwijk van
E'indhoven gaat worden. De

afgelopen jaren zijn er al
veel partikuliere'injtiatie-
ven geweest van met name
café-eigenaren, die hun ej-

Í .n beschei den muz'iek- of
--neaterpodi a opbouwden : zo-

als Wilhelmina, Bommel, Ber-
1 age en de Karseboom.
Vorige maand is echter in de
gemeenteraadskommi ss'i e voor
Kultuur het voorstel bespro-
ken om. zowel het Filmhu'is
als twee theaterzalen in on-
ze buurt te vestigen. De ge-
dachten gaan met name ui t
naar een koncentratie rond
het .hui di ge Theater Het Klej n

aan de Paradijslaan.
De problemen van de'Kleine Podia'in
de stad (podi a voor lnarge-theater' ,
dans en beweging enderge'lijke en ook
voor de zgn. kunstzinnige film) zijn
in een stroomversnel'ling geraakt door
versch iIlende akute öntwikkelingen.
Het theatergezelschap Het Klein krijgt

'nds vorig jaar geen subsidie meer
y-n het Rijk. En de Stichting de DUtl

moet in de zomer zijn huidige pand
aan de Stuiverstraat verlaten omdat
daar nieuwbouw moet komen.
Bovendien presenteerde het Filmhuis de
Krabbedans begin dit jaar een nota
,waarin het betoog-t dat het een grote-
re en moderner geoutilleerde vestiging
nodig heeft met twee filmzalen, om
goed te kunnen funktioneren. En ten
slotte zijn er onduidelijke ontwikke-
lingen gaande rond de opheffing van
toneelgroep Globe en het toekomstig
gebruik van de repetitieruimte De
Bergruimte aan de Kleine Berg. Hier
moet het komend jaar een nieuwe 'Zuide-
1i jke Toneelvoorziening' worden opge-
zet, en een klein theater daaraan ge-
koppeld, behoort tot de mogelijkheden.

De raadskonunissie kreeg een aantal
voorstellen gepresenteerd door haar
ambtenaren en in grote lijnen heeft
de kommissie al een aantal voorkeuren
uitgesproken, waarop nu moet worden
verder gestudeerd.
Zo is er sprake van uitbreiding van
het huidige theater Het Klein op de
hoek Paradijslaan-Grote Berg, En wel
zo, dat hier zowel toneelvoorstellin-
gen als dans en bewegingsuitvoeringen
kunnen p'laatsvinden. Tevens moet hier

de verhuur worden ondergebracht van
muziek- en theaterapparatuur zoals
die nu vanuit de DUl,l gebeurt, evenals
vol doende repeti tieruimte.
Daarnaast is er sprake van om ook
op deze plek het Filmhu'is een n'ieuw on-
derkomen te geven met twee za1en, zo.
dat het kan meedoen met de landelijke
premieres van het filmhuiscircuit en
ook de gelegenheid heeft om goed 1o-
pende films in een tweede zaal te pro-
1 ongeren.
Een andere moge)ijkheid om een thea-
terzaal onder te brengen is de Berg-
ruimte. Maar omdat er van de plannen
van de Zuidelijke Toneelvoorz'iening
nog niets konkreets bekend is, wilde
de raadskommissie zich hieraan niet
verbi nden.
Voor het Filmhuis zijn er ook nog an-

dere vestigingsmogelijkheden. Een daar-
van is het pand Kleine Berg 12 in de
bocht vooraan op de Kleine Berg (waar
vroeger het Eindhovens Daglad haar
drukkerij had), vlak naast Berlage.

Hoe de plannen precies zullen uitval-
len valt dus nog niet te zeggen. I\íaar
duidelijk is wel dat a1le plannen
zich rond lokaties in de buurt DE Ber-
gen bewegen.
De raadskommissie heeft bovehdien
alvast een voorlopig bedrag van een
half miljoen gulden gereserveerd, zo-
dat er snel aan uitvoering van plannen
kan worden gewerkt, wanneer alles pre-
cies duidelijk is.
Een raadslid judelde al, over onze toe-
komstige buurt als de 'Gouden Bergen'
ofwel het 'Montmartre van Elndhoven'j
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nodig
A'l het typewerk gebeurt op een elektri-
sche typemachine die in het Buurtcen-
trum staat: een IBM met het lettertype
'letter gothic' waarin ook de tekst die
je nu leest gezet staat. Een lettertype
dat erg geschikt is om te verkleinen en
dat niet u'itziet als een echte 'typema-
chine-letter' maar wel voldoet voor
drukwerk.
Ook de koppen in het schuinschrift r .l
den op die machine getypt, en wel in-
het lettertype 'script'. 0p een kopieer-
nachine worden ze vervoigens drie a
vier keer vergroot.
Dit is een van de sterke punten van de

l§c. fut*{.f,;

BERGOPWAARTS, de buurtkrant
van de Bergen, die je nu z'it
te lezen, heeft dringend
n'ieuwe medewerkers nodigl
Mensen die stukjes willen
schrijven over a1 het nieuws
dat in de buurt gebeurt.
Maar ook mensen die willen
meewerken aan de vormgeving
van het blad. 0f mensen die
il lustraties wi I len verzor-
gen, mensen die teksten wil-
len uittypen en iemand die
het advertent'iebel e'id wi I
verzorgen.
[,le zijn er zeker van dat er
voldoende geschi,kte mensen
in deze veelzijdige buurt
aanwezig zijn. Heb je al
eens eerder gedacht 'i k zou
eens aan vrijwilligerswerk
moeten doen' of 'misschien
kan ik ook wel eens een
stukje schrijven', stel het
dan ditmaal niet uit maar
reageer op deze oproep. Je
hulp is nu hard nodig.

Dit is BERG0PHMRTS, de buurtkrant van
de Bergen, een van de best verzorgde
buurtkranten van Eindhoven.
Dit is tevens het 30e nummer van BERGOP-
WAARTS. Maar als niet snel de redaktie
wordt versterkt met nieuwe leden, kon
het wel eens een van de laatste nummers
zijn. Door een samenloop van a'llerlei
toevalligheden, zijn de afgelopen maan-
den plotseling erg veel medewerkers ver-
trokken, waardoor er nu nog maar drie
medewerkers zijn. Voor een goed draaien-
de krant hebben we er zeker zes tot acht
nodig. Daarom doen we nu een dringend
beroep op iedere bewoner van het gebied
de Bergen.
In dit artikel willen we een wat uitge-
breider beeld geven van de manier waar-
op de redaktie te werk gaat, en hoe nu
zo'n krant tot stand komt.

me-UL dan allzen
dnoog vieuwa

A1 6 jaar lang verzorgt de redaktie van
BERGOPWAARTS met een ijzeren regelmaat
iedere twee maanden (behalve in de zo=
mervakantie) een nieuwe uitgave van de
buurtk rant.
Daarin is ruimte voor allerlei soorten
bijdragen. De redaktie gaat er namelijk
van uit dat in een buurtkÈant niet al-
leen zakelijke berichtgeving hoort over
stadsvernieuwing, woningverbetering en
opgeknapte straten en pleinen. Nee, het

is evengoed belangrijk dat dit soort
items wordt afgewisseld met andere stuk-
ken zoals: korte verhalen, annekdote's,
sfeerschetsen, kinderpagina, aandacht
voor de vele kulturele gebeurtenissen
in de buurt, ingezonden br.ieven, humo:
ristische stukken, boze reakties enzo-
voort.
Denk daarom niet te snel: dat is n.iets
voor mij, dat kan ik niet. lJant het is
leuk te ontdekken op we)ke manier jij
in staat bent jouw bijdrage te leveren.
A)s je om je heen kijkt bijvoorbeeld
zie je in je dagelijkse omgeving a)1er-
lei dingen, die vragen oproepen, waarje jeboos over maakt of die komisch zijn.
Ook zitten we in een heel gemeleerde
buurt vol interessante menien, met elk
een éigen boeiend verhaal , wanneer je
er maar naar vraagt. Meewerken aan de
buurtkrant kan ook een alibi zijn om
die verhalen nu eens op te rakeien of
om op onderzoek uit te gaan naar Ce ach-
tergrond van bepaalde zaken.

nedalzLLe-

0m tot goede ideeën te komen, is err ook
de redaktievergadering. Deze wordt ge-
houden, helemaal aan het begin van de
produktie van een nieuw nurmer, ruim
een maand voordat de krant gereed moet
zijn. 0p de redaktievergadering rakelt
iedereen ideeën op. Soms wordt er zelfs
gewoon gepraat over van alles wat ieder-
reen in de buurt heeft gezien en meege-
maakt de afgelopen maand. Daar komen dan
ideeën uit voort. Besproken wordt ook,
hoe je dingen het best kunt uitzoeken
of in welke vorm je je verhaal zult gie-
ten.
In principe resnt ieder schrijvend redak-
tielid één opdracht mee naar huis. Je
maakt een afspraak voor het intervieuw,
je gaat zelf het probleem in ogenschouw
nemen, je gaat op zoek naar achtergron-
den, of je vraagt meer informatie bij
mensen die er meer van weten, bijvoor-
beeld van de gemeente, een instelling
of een advokaat. 0f je gaat de eigenaar
van die gekke winkel of galerie inter-
vieuwen. Vaak maak je eerst telefonisch
afspraken en ga je er daarna heen voor
een nader gesprek als dat nog nodig .is.
Twee weken heb je daar voor,
Dan moet je stukje klaar zijn. Het hoeft
echt niet zo lang te zijn. Vaak is een
of twee kantjes genoeg. l,Jant nieuws mag
kort en krachtig zijn, als het maar de
noodzakel ijke informatie bevat.

X-ow budgaf. tu(ilrtaíÍ.

Dan is de tweede redaktievergadering,
ongeveer twee weken voor de krant af
moet zijn. Alle stukjes worden ingeïe-
verd en eventueel opgedoken problèmen
kunnen daar nog doorgenomen worden.
Dan wordt er een eindredakteur aangewe-
zen. Deze heeft de taak om alle stukken
goed door te lezen en te verbeteren op
bijvoorbeeld spelfouten, zodat de teki-
ten definitief klaar zijn om te typen.
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lay-out van Bergopwaarts: met een gewo-
ne typemachine en gebruikelijke kopi-
eerapparaten wordt een haast professio-
nele lay-out bereikt: 1ow budget-kwa1i-
teit dus.

u o nngzvíng
- Met de vergrote en verkleinde teksten'. gaan de vormgevers een iaggi( lang aan het:u werk, meestal 's avonds. De buurtkrant

heeft in het Buurtcentrum een eigen
werkruimte met een speciale lay-out

. tafel. Daarop worden de teksten, de
koppen en -niet te verqeten- de adver-

tenties tot bladzijden geplakt. tenvijl
ruimtes worden opengelatenvoor de foto's
die later nog komen.
Intussen weet de fotograaf, welke art.i-
kelen er in de krant komen- Hij of zij
bespreekt met de eindredakteur en de
vormgevers welke foto's er nodig z.ijn.
Dan gaat de fotograaf erop uit om ze
te maken.
Dat is leuk en spannend werk. Vooral
a1s je probeert om van die foto,s
iets bijzónders te maken. Want je
kunt gewoon kiekjes maken. Maar het
kunnen ook foto's met een 'lading'
worden. Je kunt bijvoorbeeld proberen
om mensen op de foto enigzins te 'regis-
seren', je kunt echte close-ups maken
(iets wat veel mensen in eerste instan-
tie afschrikt) of je kunt de persoon
plaatsen in een voor hem of haar type-
rende situatie. Ook met beelden in de

. buurt kun je zo te werk gaan. Het kun-
nen kiekjes z.ijn, maar het kunnen ook
sfeerbeel den worden.

I
o

De filmro1letjes en de foto's worden
ook ontwikkeld en afgedrukt in het
Buurtcentrum, waar naast de werkruimte
van de buurtkrant, een donkere kamer
is. Daardoor kan de fotograaf ook in
vlotte samenspraak werken met de vornge-
vers.

advuutenLLers

Tot slot zijn er natuurlijk nog de ad-
vertenties. Die leveren het geld o.p

waarÍnee de materiaal- en drukkosten van
de krant betaald moeten worden.
Gelukkig wonen we in een buurt met veel
winkeliers die graag in de buurtkrant
willen adverteren.
Een keer per jaar gaat de advertentie-
acquisiteur bij winkels en café's langs
om ze liefst voor een heel jaar te abbo-
neren. Sommige winkeliers hebben specia-
le wensen. Ze willen bijvoorbeeld rond
de feestdagen een grotere advertentie,

tu*furm§'t"* $'r c" * $* liï c"d *LtJe"rïtre cfi/§
ír#*rg J
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of elke keer een andere tekst met de
speciale aanbieding van de maand. De
acquisiteur moet ervoor zorgen dat
al die kontakten met advertèerders goed
worden afgewerkt en de informatie op
tiJd bij de vormgevers bekend is.

dnuhhen

Nadat alle pagina's 'ge-'lay-out' zijn,
gaan de geplakte vellen eh de fotors
naar de drukker.
Daar worden de foto's eerst rgerasterd'
(dat wil zeggen dat er een afdruk van
wordt gemaakt die helemaal is opgebouwd
uit kleine puntjes, zodat de foto ook
gedrukt kan worden zonder kwalèitsver-
Iies). De gerasterde foto's worden op

de piaatsen die ervoor zijn uitgespaard
in àe lay-out ingeplakt. Dan is het werk
verder voor de drukker.

vUt^prLa:L&Lng
De gedrukte pakken papier komen enkele
dógen later terug van de drukkerij: van
elke bladzijde 1000 stuks.
Maar die bladzijden moeten nog vergaard
worden en doormidden gevouwen, voordat
een echte buurtkrant ontstaat.
0m dat te doen komen alle medewerkers
van de buurtkrant nog eenkeer bij el-
kaar op een avond. Het duurt meesta'l
een uur of twee.
De gevouwen kranten worden in pakket-
jes verdeeld van 100 à 150 stuks en
iedereen bezorgt die in het hem of haar
toégewezen huizenblok van de buurt.
Dat duurt niet langer dan 20 minuten.
Dan is het werk ten einde, Er is een
maand rust voordat er aan een nieuwe
krant begonnen zal worden.
Tijd genoeg om met voldoening de buurt-
krant te 'lezen waaraan je zo hard hebt
meegewerkt: een produkt om tevreden
over te zijn.

hom ucbí! !
Misschien heb ie a] vaker gedacht 'ik
wil wel eens vriiwil'ligerswerk doen',
of 'misschien kan ik ook wel eens een
stukje schrijven'. Stel het dan ditmaal
niet uit, maar neem kontakt oP met de

buurtkrant. l'le hebben ie hu'lp hard nodigl
Bel naar het Buurtcentrum de Bergen,
telefoonnumíner 437279' of naar Peter .l
Haak 450373 of Jack van Maris 44i836.

Willem de Zwiigerstraat 2 bis

Proef de lente in uw glas

Voorjaars - aanbieding

1986 Bereich Bernkasteler Riesf ing
Nu per fles van 5.95 voor 4.95

6.flessen voor 28.50
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' ilbour op Gnote. Buzgvtl%ut
Eindelijk lijkt er schot te komen bij
de opvulling van de 'gaten' van de
Grote Berg.
0p de tekening is te zien hoe het
braakliggende stuk waarop voorheen het
pand van de Turkse slager gesitueerd
lras, nu zal worden ingevuld. 0p het
eerste gezicht een goed p1an. Nu de
volgende gaten nog. l.lij houden U op de
hoogte,

Jan Bunni k

CTVAARLIJK
PAND
Sinds de brand twee jaar geleden ligt
het pand Heilige Geeststraat 26 er ha-
veloos, en iedereen kan er binnen, Onr--

wonenden en buurtkomitee hebben de ge-
meente gevraagd te zorgen dat het ten-
minste goed wordt dichtgetirmerd.
Bouw- en woningtoezicht heeft inmid-
dels toegezegd er wat aan te doen.
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^cLnQfi,Lng 
v en varLvwilde- TtL,

Tot zo'n 15 jaar geleden
kwam het woord sanering
alleen voor bij het weer
gezond maken van het gebit,
de binnenstad of een be-
dri jf.
Door de milieuproblemen
die hierna onder de aan-
dacht kwamen, komt sane-
ring .tegenwoordi g zowat
dagelijks in de pers in
een andere betekenis:
"het zuiveren van een ver-
ontreinigd gebied". 7o
ook in deze krant.
deze maand zal namelijk dei
sanering van het voorma-
lige terrein van drukkerij
Gestel aan de He'ilige
Geeststraat

vutvw(l)<ng
Drukkerij Gestel is jarenlang op het
terrein aan de Heilige Geeststraat
gevestigd geweest. Toen de drdkkerij
onlangs verhuisde, verrachtte men
al dat op het terrein vervuiling aan-
wezig zou zijn en men liet het ter-
rein dan ook onderzoeken. 0p twee
plaatsen troffen de onderzoekers ho-
ge concentraties aan mi lieuvervuilen-
de stoffen aan. Vooraan op het ter-
rein is het grondwater verontreinigd
met vluchtige aromaten. Doordat de
benzinetank die de drukkerij daar
vroeger in de.grond had lek was, sij-
pelde de benzine uit de tank en kwa-
men de aromaten in het grondwater.
Benzine bestaat voor 25 % uit vluch-
tige aromaten.
Achteraan op het terrein is de grond
verontreinigd met zware olie, ter-
wijl in het grondwater hoge concen-
traties tri- en tetrachlooretheen
gevonden zijn. Deze stoffen worden
vaak gebruikt als ontvettingsmidde-
len. Ook hier hangt de verontreini-
ging direct samen met de voormalige
bedrijfsactiviteiten. In de buurt
van deze verontrein,igde plaats had
de drukkerij namelijk een vatenop-
slagplaats, waar de olie en de che-
mische stoffen bewaard werden. Bíj
het overschenken van de vaten is
waarschijnl ijk gemorst. De mi lieu-
dienst trof hier ook ethylaceraat
aan, een stofje dat ook in hoge con-
centraties in thinner voorkomi. Dezestof heeft een zeer doordringende
9eur.

I

o
J
I

waalLom a cl,ndel,L! lz?

De vervuilende stoffen die op het ter-
rein gevonden zijn, kunnen u'it het
grondwater verdampen en zo in de
lucht terechtkomen. Voortdurende in-
ademing van deze vluchtige stoffen
levert gevaar op voor de gezondheid
van de mens. Bij een goede sanering
worden de concentraties zover terug-
gebracht, dat ze niet meer in de lucht
kunnen worden aangetoond en er geen
direct gevaar meer bestaat voor de
volksgezondheid. Daarnaast bestaat
het gevaar dat de mens in direct con-
tact komt met de vervuiling en dat

KLTINE 8ER6

de stoffen zo opgenomen worden in het
lichaam. Bij afgraving van de grond
en sanening van het grondwater kan
ook dit risico verwijderd worden.
Naast deze gevaren voor de mens, ziin
deze stoffen gevaarlijk voor het leven
dat zich in de bodem afspeelt; plan-
ten, insecten, wormpjes, etc. Het
zÍjn namelijk stoffen die normaal
niet in de natuur voorkomen.

Een bijkomend probleem bij vervuiling
van het grondwater is de verspreiding
die optreedt door de grondwaterstro-
ming. Gelukkig stroomt het grondwater
slechts zeer langzaam onder het ten-
rein, zodat de verontreiniging zich
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niet snel verspreidt. 0ok naar bene-
den zal de vervuiling zich niet kun-
nen bewegen, omdat zich onder het ter-
nein een slecht doordringbare ieemlaag
bevindt. 0p de plattegrond van het
terrein is met een arcering het gebied
aangegeven, waar de onderzoekers de
mi I 'i euvervui I ende stoffen aangetrof-
fen hebben.

adgnavzn zn u)a-gpompun

r de slooo van net voormalioe terrein
Yan de drullerij bijna klaar is, staat

de mi I i eud i ens t te trappel en om te
beginnen met de sanering. Hierbij i s
haast geboden, want de woningbouwver-
eniging wi'l zo snel mogelijk beginnen
met het bouwproject. De milieudienst
heeft dan ook een saneringsplan ge-
maakt, waarbij met de bouw begonnen
kan worden, terwijl de sanering nogjn volle gang is. Na de sloop worden
de verontre'inigde plaatsen tot zo'n
anderhalve meter diep afgegraven en

komt er n'Íeuwe schone grond voor in
de plaats. De grond wordt naar een
ti jdel ijke opslagplaats afgevoerd,
die als tussenstation voor de uit-
eindel ijke verwerking dient.
0m het grondswater te saneren, zi.jn
de twee vervui lde plaatsen de afge-
lopen week voorz'ien van drainage6ui-
zen, die op vier meter diepte zijn
geplaatst om het grondwater op te
pompen. 0p deze manier zal schoon
grondwater de plaats van het ver-
vui I de water i nnemen.
De milieudienst verwacht dat door
de grote aanzuig van water, het op-
gepompte waten op de riolering ge-
loosd mag worden. ten stru'ikeÍUÍot<

Lttd/s\JULYioWixg

hierin vormt de lozingsvergunning,
die nog afgegeven moet worden.
Het opgepompte water wordt tussen-
tijds onderzocht en wanneer de con-
centraties in het water niet meer
teruglopen en overeenkomen met d'ie
van niet vervuilde gebieden in de
omgeving, zal het pompen worden
gestopt.
Daarna worden de grond en het grond-
water een maand met rust gelaten,
waardoor de toestand weer stabiliseert.
Nu wordt het water nogmaals onderzocht
en als de concentraties dan niet ver-
hoogd zijn, wordt de sanering be-
ei ndi gd.
Hoe lang de sanering van het grond-
water gaat duren, is echter moeilijk
te voorspel len. De mi I ieudienst
schat dat het een half jaar gaat
duren. Het is de bedoeling dat tijdens
het afpompen van het grondwater de
bouw al zal gaan beginnen. 0m te
voorkomen dat straks blijkt dat er
te weinig voorzieningen zijn ge-
troffen, zal de mi l ieudienst verti-
cale bu.izen plaatsen om eventueel
ook dieper grondwaten op te kunnen
pompen.

Ik hoop dat de mil ieudienst Eindhoven
haar goede naam n'iet in de waagschaal
zal stellen en het milieubelang van
een gezonde woonomgeving voor het

belang van de bouw zal
stel len. 0p een vraag hierover rea-
geerde de milieudienst door te zeggen
dat ze in ieder geval geen concessies

aan de kwaliteit van de sanering za1
doen. Gelukkig maar, want door kort-
zichtige belangen te laten prevaleren
zijn de huidige nrilieuproblemen ont-
staan. En de ervaring leer t dat
achteraf opruimen van vervuiling
vele ma'len duurder is dan het voor-
komen ervan. Drukkerij Gestel kan
daarover meepraten, ze za1 namelijk
de sanering gaan betalen. Het
pri nci pe van de vervui I er betaal t
begint te werken, het voorkómen
van vervu i l i ng i s de voi gende stap.
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BrJMttcfu 0e. BuLgarL w
A1 3! jaar zit ons buurt-
komitee De Bergen gekraakt
in het voormalige school-
gebouw 0ranjestraat 1.
Na jarenlang onderhandelen
wordt d'it gebruik nu ge-
1egal iseerd. In september/
oktober hopen we het ver-
nieuwde buurtcentrum fees-
tel ijk te kunnen openen.

doott gandalg lt. de ba.cben

Begin 1984 werd stadsvernieuw.ings-
winkel De Bergen, aan de Prins Hen-
drikstraat 43, gesloten. De gemeente
moest bezuinigen en alle stadsver-
nieuwingswinkels in de buurten werden
sarnngevoegd tot I stedelijk buro.
Het buurt(bercners)komitee De Bergen
kwam daarmee ook op straat te staan.
Zoals iedereen Ííeet zijn wij echter
een van de langstlevende en aktief-
ste buurtkomitees in de lichtstad
en omdat we ook nog lang niet klaar
war€n met onze plannen voor een

beter Yíoon- en leefklimaat in de
buurt, gingen we op zoek naar andere
ruimte. In juni 1984 kwam het gebouw
0ranJestraat I leeg door nieuwbouw
van de School voor Konsumptieve
Beroepen in woensel. De gemente had
geen andere bestenming voor het ge-
bouw en wilde het gaan slopen.
Maar voor de aanleg van een 'groen-p'lein' of voor de bouw van.nieuwe
woningen daar was zeker tot 1989
Eeen geld.... Dus zou er weer zo'n:leiijk braakliggend gat in onze
buurt bijkomenl
Ons buurtkomitee heeft het gebouw
daarom in september 1984 gekraakt
en dankzij de inzet yan stadsver-
nieuwi ngsambtenaar Piet Nuyten
bleek de gernente vervolgens bereid
om een tijdelijk gebruik te gedogen.
De gemeente bood een bruik'leen- :

overeenkomst aan, waarin alleen maar
rechten voor de gemeente en plichten
voor het buurtkomitee stonden. Dus
hebben we geweigerd dat te onderte-
kenen. Zodat we eigenlijk tot de dag
van vandaag hier gekraakt zitten.,.
ons eruit zetten zou de gemeente I

echter niet gauw doen, want dan zou
het gebouw een mooie prooi voor van-
dalen worden. Bovendien is ons

buurtkomitee altijd van harte
ondersteund door de buurtbevíoners
en waren wij toen op het hoogte-
punt van de anti-betaald-parkeren
aktie.
Het buurtkomitee heeft in het
eerste jaar 0ranjestraat 1 nieuwe
onderzoeken bij de geneente afge-
dwongen, die aantoonden dat het
gebouw nog een zeer degelijke
hoofdkonstruktie had en zeker op-
geknapt kon worden om nog voor
jaren dienst te doen,
Voor eigen verantwoordel i jkheid en
geheel op eigen kosten heeft het
buurtkomitee het gebouw toen van
binnen zelf helemaal oDqeknaDt en
gedeeltelijk onderverhiríra. be r
feestel i jke her-opening vond plaats
in oktober 1985.

OOK SOCIAAL.KULTURELE
AKTIVITE ITEN
Behalve stadsvernieuwingsaktivitei ten
ging het buurtkornitee nu ook sociaal-
ku'l turele akti viteiten organiseren.
Zo kwamen er kinderaktiviteiten van
de grond, er werden aller1ei kursus-
sen georganiseerd (tekenen/schilde-
ren, jazzballet, arabische les,
toneel , fotokursus, doe-het-zel f,
sport-op-zaterdag, naaikursus, kaar-
ten e,d. ) en er waren incidentele
evenementen (open dagen, bel!ische
avond, arabische dag, filmweekeinds,
vlooienmarkt, feesten e.d. ).
Ook werd gewerkt aan een onderzoek
naar behoeften van buurtbewoners
aan sociaal-kulturele aktiviteiten.
Dit resulteerde in een advies aan
B&l.l voor het definitief vestigen
van het buurtcentrum. Maar omdat het ,
gebouw voor ons-alléén te groot is, \v
zocht de gemeente voor de rest van
het gebouw een bestenming. Voor de
gemeente was natuurlijk een vooruaarde
dat de nieuwe huurders de huur zouden
kunnen betalen en bovendien werd ge-
zocht naar niet-kommerciële huurders
die goed bij het buurtcentrum zouden
passen. Na lang plussen en minnen
besloot het vrouwencentrum, dat a1
onderhuurde van het buurtcentrum, te
verhuizen naar een andere plaats.
Daardoor kwam er voor de gemeente
ruimte vrij om aktiviteiten voor
etnische groepen onder te brengen.
Het buurtkomitee heeft de ontwikke-
lingen in de buurtbewonersvergadering
van 1987 besproken en uitgelegd dat
de keuze was tussen óf de plannen
van de gereente in hoofdlijnen
aksepteren, ófwel alsnog op straat
komen staan. De gemeente dreigde
namelijk anders weer een school in
het gebouw te gaan huisvesten.
Het buurtkomitee heeft de bewoners
toen toegezegd alles te zullen
doen om overlast tegen te gaan'

Dit is voorlopig in zoverre
gelukt dat de geÍneente heeft vast-
gesteld dat er géén horeka-/bar-
funktie in het gebouw mag komen.
Ook hebben wii als eis gesteld dat
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PARANORMALE GENEESWIJZEN
ESOTERIE

NIEUWE WETENSCHAP
NEW AGE MUZIEK

DE HEREMIET
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de buurtbewoners gespaard dienen
te blijven voor parkeer-overlast.
Hierop hebben wij nog geen duide-
I i jk antwoord gekregen.

I^JAT I,JORDT

ER VERBOUWD?

Eigenlijk kun je niet echt spreken
van een verbouwing. Het gaat meer
om een verbetering. Er wordt achter-
stallig onderhoud gedaan en er komen
verlaagde plafonds. Dat is gezelliger,
het geeft een betere akoestiek en -

het spaart energiekosten, Ook komt
er.dubbele begiazing, De gietijzeren
radiatoren worden vervangen, er komt
een keukentje en er wordt bergruimte
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,s Í-Lch,t-<ng V,LuchÍ.ahng zn- Bu.g 7t-\"\'
Spectalltelt ln\{ULh ín Bwl-tcg-n t}í.ilm Hazelnootgeb&,

S'inds maart heeft in het
buurtcentrum de St.ichti ng
Vl uchtel'i ngenwerk haar
onderkomen gevonden.
De Stjchting zit in de-
zelfde ruimte als
Amnesty International.
De Stichting Vluchte-
lingenwerk krijgt subsi-
die van de WVC, maar werkt
gehee 1 met vri jwi I I .i gers.
Haar doel 'i s: het begel ei -
den van mensen die aiiel
zoeken in Eindhoven.
Zij helpen dus mensen die gevlucht
zijn uit hun vaderland met bijvoor-
beeld het opstellen van de ofi.iciele
asiel-aanvraag in Nederland, met het
zoeken naar huisvesting, aanvragen
van uitkeringen en verwijzen zoÀodig

gemaakt door een extra tussen-nivo
.in de gang. De vloeren worden opge-
knapt en alles wordt binnen en buiten
geschiiderd, Het buurtcentrum kr"ijgt
haar ruimte in de lokalen die gren-
zen aan de buren Frans en Riek op nr.
3. Amnesty International gaat naar
boven en deelt haar ruimte met het
kantoor van Vluchte'lingenwerk.
Er komt beneden nog een lokaal dat
door alle huurders gebruikt kan
worden, al naar gelang de behoefte.
En de overige lokalen zijn voor
aktiviteiten van diverse etnische
groepen. Zij krijgen een eigen be-
heerder.
Als huurdervan het gebouw treedt
een stichting op die bestaat uit
vertegenwoordigers van a'lle ge-
bruikers van het gebouw.

naar andere instanties.
De vluchteiins;;-ii;r;;' overal vandaan:
Oost-Europa, Iran, Bangladesh, Zaïre,
Afganistan, Sri Lanka.

Ook heeft de Stichting tot doel om
voor'lichting te geven aan Neder-
landers die met asielzoekers te nraken
krijgen en daar vragen over hebben.
Bijvoorbeeld als ze vluchtelingen
tot buren krijgen en hun taal niet
begri j pen.
Want ook in Eindhoven zullen binnen-
kort vluchteiingen worden gehuisvest,
verspreid over alle wijken, die nu
nog in de tijdelijke opvangtehuizen
zitten die een half jaar geieden nog
in het nieuws waren (zoals in
Stevensbeek ).

Het spreekuur van de Stichting
Vluchtelingenwerk is iedere werkdag
van 12.00 tot 16.00 uur in het
Buurtcentrunr, 0ranjestraat 1,
Eindhoven. Tel: 040-443120.

Wilhelminaolein4
EindhovenA.qSqZ
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de sanering van het terrein Gestel,
de verbouw'ing van het buurtcentrum
verk'iezi ng van het buurtkomi tee
en vele andere zaken die u als buurtbewoner aangaan
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Tegen 'inl everi ng van deze bon
ontvangt u 500 gram gekruid
gehakt of braadworst voor Í2,95

De èchte Groenteman
fa. ïh'ijs Grote Berg

Iel 445222

Dagel iiks aanvoer verse voorjaarsgroenten

Turkse en Griekse sPecialiteiten
oa: schapenkras, feta geitenkaas

Diverse groente- en fruitsalades
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