
April 2002. Het buurtbulletin van de Bergen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1 100 stuks.

De oude Cathainaschool is gesloopt, uitgezonderd de karakteristíeke gebouwen op de Mauritsstraat en

de hoek van de Van Egmondstraat. Die blijven staan. Bínnenkort begint op de vijgekomen ruimte de

bouw van zestig apparÍementen en stad^swoningen. Al díe tiid, een kleine twee jaar, wordt de Van

Egmondstraat tussen Mauitsstraat eil Oranjestraat helemaal afgesloten. Auto's kunnen dan alleen via

het Wilhelntinaplein de buurt in riiden. En al die tiid ziin op het plein ruim tien extra parkeerplaatsen

beschikbaar ter competlsatie van de weggevallen plaatsen rondom de bouw.

Weer overal in Bergen wekelijks vuilnis- Op Koninginnedag

zaHsen opgehaald veel muziek en rorrmel
in De BergenDe gemeente gaat vanaf begin mei weer

overal in De Bergen elke week vuilnis-
zakken ophalen. Ook bij mensen die
deze zakken in grijze bakken moeten
stoppen. De gemeente haalt deze grijze
bakken terug, evenals de groenbaken
voor groente- en tuinafual. De huidige,
nog maar net ingevoerde ophaalregeling
voor huisluil werkt namelijk niet. Veel
bewoners zetten hun afual te laat buiten,
of op de verkeerde plaats, de verkeerde
dag of de verkeerde week. Ook slingert
er veel vuil op straat rond. En bijna
niemand gebruikt de groenbakken.
Vandaar de nieuwe regeling, het resul-
tàat van serieus en intensief overleg
tussen gemeente en bewonerscomité.
De ophaaldag blfft dinsdag.

Binnenkort verschijnt een gemeentelijke

wijkinfo over de nieuwe ophaalregeling.

Koninginnedag belooft ook dit Jaar
in De Bergen weer een gezellige
happening te worden. Met een
rornrnelrnarkt, en veel muziek en
vertien Net als in veel andere steden
beginnen de feestelijkheden al een
dag eerder:

Op maanda g 29 apríltreden vanaf vijf
uur's middags op het Wilhelminaplein
diverse bands op. Dat zijn onder meer
Glenn, Shannon (uit ltalie) en Huub,
Henk& Harrie, woeger bekend als

Toon en de Toontjes. Ook de Amster-
damse saxofonist Hans Dulfer zal een
deuntje wegblazen. ) pagina 8
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In het novembernummer van de
buurtkrant stond een fel pleidooi
van buurtbewoner Sylvain Vriens
tegen de horecaplannen van wet-
houder en buurtgenoot Jan van
den Biggelaar voor De Bergen.
Vriens' felle antihorecapleidooi
ontlokte in de decemberkrant bij
Leon Hamers en Frans Thijssen
van café restaurant Berlage weer
een pittige tegenreactie. En daarop
reageert Vriens nu opnieuw Met
een positief gebaar en een hand-
reiking naar de zittende horeca.
Inclusief café restaurant Berlage
en zijn eigenaren.

Het gezamenliike strel)en is te komen tot een

b u urtvri en delijke horeca

Voorstander van bestaande buurt-
vriendelijke horeca
De plannen van wethouder Van den
Biggelaar voor De Bergen in het juli-
nummer van de buurtkrant vond ik
slecht onderbouwd, weinig doordacht
en te vrijblijvend. Daarom was de toon
van mijn reactie op die plannen in het
novembernummer van de krant soms
wel wat cynisch en gechargeerd. Maar
dat was bewust. Om aandacht te trek-
ken en er op te wijzen dat Van den
Biggelaars zienswijze simplistisch is
en zijn streven kan leiden tot een
ongebreidelde groei van de horeca.
Een gevaarlijke ontwikkeling in een
richting die noch de zittende horeca
noch de bewoners wensen.

Derhalve was er geen sprake van dat
ik stemming zou maken tegen de
gevestigde horeca en de wijze waarop
deze opereert, zoals in de reactie van
de Berlage-eigenaren werd gesugge-
reerd. Integendeel, ik ben altijd een
warïn pleitbezorger van de zittende,
buurtvriendelijke horeca geweest.
En ik ben ookvoorstandervan een
gezonde verantwoorde ontwikkeling
en versterking van de horeca zoals die
zich hier tot nu toe op een enkele uit-
was na heeft ontwikkeld.

Uiteraard moeten we daarbij de vinger
aan de pols houden, alert blijven voor
bedenkelijke ontwikkelingen en zorg-

vuldig de randvoorwaarden bewaken.
Om te voorkomen dat ongewenste
ontwikkelingen het woonklimaat te
ver aantasten. Het was slechts mijn
bedoeling dat in mijn vorige bijdrage
te benadrukken.

Tot slot, ook ik ben voor goede com-
municatie en zinnig overleg tussen
bewoners en ondernemers. Want ik
ben er van overtuigd dat alleen een
goede onderlinge samenwerking tussen
beide groepen de buurt levendig én
leefbaar kan houden.

SylvainVriens,
Heilige Geeststraat

Bergse ME-patiënte zoekt praktische hulp, sociale
contacten en nieuwe woning
Als ME-patiënte ben ik aan bed gebonden, en ook ben ik allergisch voor parfums
en andere chemische geurstoffen. Daarom zoek ik hulp van iemand in De Bergen
om bijvoorbeeld af en toe kopieën te maken, iets te typen of een brief te posten.
of om een boodschap te doen, een babbeltje te maken of mij in de rolstoel rond
te rijden. Helaas moet ik door mijn handicap naar een gelijkvloerse woning ver-
huizen, maar ik wil graag in De Bergen blijven wonen. Want in zo'n twintig jaar
tijd heb ik hier goed wortel geschoten, ben een echte Bergenbewoner geworden.
Dus zoek ik een benedenwoning in deze buurt. Met een huur tot 360 euro. Ruil
met mijn leuke huisje in Heilige Geeststraat 54 is mogelijk. Reacties via telefoon-
nummer 2432947 (in verband met rust niet tussen 12* -0 en 14.00 uur).

Julienne (55 ja.ar)

Heilige Geeststraat
'=;rMl/L'u
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Heilige Geeststraat heeft weer eigen straatgroep
Om concrete zaken aan te pakken én onderlinge betrokkenheid te verhogen

Ooit was De Bergen een zeer actieve
buurt. Met een sterk buurtcomité,
druk bezochte buurtvergaderingen,
een goed draaiend buurthuis en
veel werk- en straatgroepen. Maar
die tijd is niet meer: Zo zijn
bijna alle straatgroepen
verdwenen. Sinds kort
heeft de Heilige Geest-
straat echter weer een
straatgroep. Een gesprek
met beide initiatiefnemer§,
'nieuwkome/ Patsy Smit en
'oudgediende' Sylvain Vriens.

Patsy is initiatiefneemster
van de straatgroep, en heeft
Sylvain er bij gehaald. Patsy
woont al haar hele leven in
Eindhoven, maar pas een

kleine twee jaar in De Bergen.
"Eerder heb ik altijd in een

flat gewoond, dus zo'n huisje
op de begane grond is nieuw
voor me. Nu ben ik vaak op
straat bezig m'n stoepje
vegen, onkruid wieden, dat
soort dingen. En dan maak ik
regelmatig een praatje met
mensen uit de straat."

Zo kwam ze er achter dat
daar veel problemen, frustra-
ties en irritaties leven. En
ontstond bij haar het idee een

straatgroep op te zetten. Dat wilde ze

echter alleen met hulp van anderen
doen. Diverse straatgenoten verwezen
haar vervolgens door naar Sylvain die
al 25 jaar aan het andere eind van de

straat woont. Patsy: "Ik kreeg te horen,
dat hij erg veel wist, en vroeger heel
lang actief is geweest."

Stoute schoenen
Dus heeft Patsy op een dag de stoute
schoenen aangetrokken en bij Sylvain
aangebeld. Maar die reageerde aan-
vankelijk terughoudend. "Jaren heb ik
me voor de straat en buurt ingezet, en
dat heeft me veel tijd en energie
gekost. Op den duur is me dat opge-
broken, en heb ik besloten dat anderen
het maar moesten overnemen. Ik stond

dan ook niet meteen te popelen om
Patsy te helpen." Haar enthousiasme
trok hem echter over de streep.
Inmiddels hebben ze ruim tien mensen
gestrikt en zijn er drie straatvergade-

Patsy en Sylvain zetten zich in voor de Heilige Geeststraat

ringen geweest. Hier kwam al een berg
punten aan de orde, maar Patsy en Syl-
vain willen daar nog geen prioriteiten-
volgorde in aanbrengen. "Zoiets moet
groeien. We moeten eerst de tijd
nemen om te zien wat belangrijk is en
wat minder belangrijk."

Verkeer, parkeren, groen en graffiti
Toch kunnen ze een paar belangrijke
zaken noemen. "Het verkeer natuur-
lijk. Auto's rijden te hard, soms meer
dan tachtig kilometer, rijden regel-
matig tegen het verkeer in of blokkeren
de straat tijdens het lossen van goederen.

Dal 966l een keer mis. Het is slechts
een kwestie van tijd tot er een kind
wordt aangereden." Ook het parkeer-
beleid van de gemeente is een steen

des aanstoots. "Er schiint een leven-
dige handel in bezoekerskaarten te
zijn", vermoedt Sylvain. "Zo sÍaat er
elke dag een vrachtwagen in de straat
waar een bezoekerskaart in ligt. Daar

is die kaart toch niet voor?!"
"Nou, over deze en andere

vragen moeten we duidelijk-
heid van de gemeente krijgen",
vult Patsy aan.

Toch heeft de straatgroep ook
al het nodige bij de gemeente

voor elkaar gekregen. Zo krij-
gen ze voor het verwijderen
van graffiti gratis reinigings-
middel en kunnen ze twee
hogedrukspuiten lenen. En
voor het verhogen van de

veiligheid en leefbaarheid
komt er geld uit een speciaal
gemeentepotje. "Dat gaan we

met name voor extra groen
gebruiken."

"Verder we willen de sociale
contacten en onderlinge
betrokkenheid verbeteren",
benadrukken Patsy en
Sylvain. "Door'n praatje
te maken, ergens op be-

zoek te gaan en een straat-
feest te organiseren."
In principe vinden straat-
vergaderingen elke tweede

donderdag van de maand plaats.

Inforrnatie: Patsy Smit, tel. (040)
2430459, e-maiL petpat@iae.nl en
Sylvain Vriens, tel. (040) 2439478.



Kledingontwerpster Loes Dellevoet uit de Heilige Geestst

'De Bergen zinleve:
Ze is net veertig geworden, kleding-
ontwerpster Loes Dellevoet uit de
Heilige Geeststraat, maar ze heeft
haar verjaardag voor het eerst in
jaren niet gevierd. Bewust. "Ik vind
het niet leuk, veertig jaar worden.
Datzalwel komen, omdat ik een
rrouw ben. Maar vanaf volgend jaar
vier ik mijn verjaardag weer wel."

Loes woont vanaf 1990 in de Heilige
Geeststraat, eerst op nummer 40 en
sinds een jaar of zes in een woon- en
werkruimte daartegenover. Formeel
woont ze op het Spijndhof, maar haar
voordeur ligt aan de Heilige Geest-
straat. Loes voelt zich dan ook een
bewoonster van de Heilige Geeststraat,
en van De Bergen. Een leuke en leven-
dige straat, vindt ze, in een leuke en
levendige buurt.

Loes heeft vanaf haar derde altijd in
Eindhoven gewoond, laatstelijk in
Tongelre. Maar ze zat al lange tijd te
vlassen op een woning in De Bergen.

Hele dagen in haar eentie Titten werken in het

atelier. "Heerliik, kan ik tennTiilste opschieten."

"Een vriendin van me woonde in dat
pandje op Heilige Geeststraat 40, en
ging daar op een gegeven moment uit.
Toen kon ik dat mooi overnemen."

Bewust
Loes is bewust in De Bergen gaan
wonen, omdat ze graag vlak tegen het
centrum aan woont en omdat ze mooie
jeugdherinneringen aan deze buurt
heeft. "Als je in de binnenstad wilt
wonen, zoals ik, zit je hier het best",
meent ze. In het echte stadshart wil
ze niet wonen, en aan de randen is dit
de enige plek waar ze zich veilig voelt.
"Als ik hier's nachts door het donker
loop, ben ik helemaal niet bang. Op de
meeste andere plaatsen in en rond de
binnenstad wel. Vanaf hier tot aan V&D
voel ik me veilig, daarna niet meer."

Als kind krvam Loes al veel in De Bergen,
omdat haar opa en oma in de buurt
woonden en ze daar vaak naartoe ging.
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ndig, sfeervol en afrÀrisselend'
er regelmatig jongeren in de straat
rond, veelal afkomstig uit de coffee-
shop om de hoek. Ook staan die bijna
dagelijks voor het raam van Loes'
kledingateliet maar daar zit ze niet
rnee."Ze doen niks, hoo4, ze proberen
niet eens naar binnen te kijken."

Haar contacten met medebewoners
zijn goed, maar niet uitbundig. "Je hebt
hier een bepaald soort sociale controle,
maar niet vervelend, niet dwingend.
Mensen houden van elkaar in de gaten
of het goed gaat. En ze zijn er als je ze
nodig hebt. Dat geeft me een prettig
gevoel. Maar ze laten je ook met rust,
als je dat wilt. Zo heb ik het althans
eryaren."
Bijvoorbeeld toen Loes' ex-wiend een
paar jaar geleden wegging. "Best een
moeilijke tijd. Dan kwam Arie
die vroeger aan de overkant twee
pensions had, even kijken hoe
het met me ging. En ook van
andere straatbewoners had ik in
die tijd veel steun."

Open sfeer
De sfeer in de straat is erg open,
vindt Loes. "Je kunt makkeldk
even een praatje maken, maar
het hoeft dus niet. Zelf klets ik
wel eens met mijn buurman
Stephan Roberts, die in de
muziek zit. Of met Rik van
Iersel, de kunstschilder die hier pas in
de straat is komen wonen en waar ik
ook wel eens langs ga." Dal doet ze
echter zelden, bij iemand in de straat
op bezoek gaan. "Ik ben best open,
maar ben ook graag op mezelf. Kan
hier de hele dag in m'n eentje
zitten werken. Heerliik, kan ik ten
minste opschieten."

Daarom gaat Loes niet naar vergade-
ringen en zil ze niet in allerlei buurt-
groepen. Alleen sinds kort in de ouder-
groep. Ze heeft namelijk een zoon, de

zesjarige Starksy. Vernoemd naar een
van de twee hoofdrolspelers uit de
populaire TV-serie Stars§ & Hutsch
uit dejaren zeventig. Loes houdt van
het sfeertje uit die tijd, blijkt ook uit
haar extravagante kledingontwerpen
en het soort muziek waar ze melhaar
meidengroep Lucy Dee's Angels op
danst.

Loes heeft nooit overwogen om van-
wege Stars§ te verhuizen. "Hij heeft
het hier naar zijn zin. Vermaakt zich
goed, binnen in het atelier en buiten
op de parkeerplaats naast ons huis.
Ook als vriendjes hier komen spelen.
Alleen kent hij weinig andere kinderen
in de buurt, omdat de meesten op een
andere school zitlen. Maar daar ga ik
iets aan doen."

Loes Dellevoet antwerpt in haar atelier veelal

iaren Teventig kleding

Over het verkeer in de Heilige Geest-
straat maakt ze zich wel zorgen. Met
name over de veel te hard rijdende
auto's en de achteruit stekende vracht-
wagens. Dat houdt ze haar hart meer
dan eens vast "Maarja, dat soort zorgen
hebben alle ouders. Dat hoort erbij,
denk ik."
Loes is dan ook vastbesloten om nog
lang in De Bergen te blijven wonen.

"Die hadden een huis in de Edenstraat,
vlakbij het park waar tegenwoordig
het gebouw van de Technische Dienst
staat. Àls ik bij mijn opa en oma was,
ging ik dikwijls in dat park spelen,
maar ook in de wijde omgeving. En
zwierf dan regelmatig door De Bergen.
Hartstikke leuk en spannend was dat."

Social.e controle
Loes noemt De Bergen sfeervol, afwis-
selend, leuk en fijn om in te wonen en
werken. Maar ook wat rommelig. "Dat
komt met name door de studenten en
kamerbewoners waarvan er in deze
straat veel meer wonen dan in de rest
van de buurt. Maar die rommeligheid
stoort me niet. Integendeel, het geeft de
straat wat extra sfeer," Verder hangen



Studentenleven in De Bergen: 'Je moet wel
harmonieus met elkaar kunnen leven'
Je bLauw betalen oÍn op de eerste verdieping in de stank van een op de
begane grond gelegen shoarrna-tent te wonen. Het gebeurt, ook in De Bergen.
Nee, dan Mathijs (24'), die heeft het beter getroffen. Samen met drie huis-
genoten beschikt hij over een redelijk nieuw en luxe appartement in de
1{silige Geeststraat. Met vloerverwarrning. En zeg nou zelf, welke student
heeft zoiets in zijn huis?

Opruimen is van later zorg. Zeker als
je net terug bent van vakantie en zo
kort na de beoordelingen van je werk-
stukken door docenten van de Design
Academy. Dan ben je blij dat je de boel
in huis even de boel kunt laten. "Die
reclamelichtbak daar op het balkon
zou ik best willen hebben", zegt
Mathijs tegen zijn rriend en studie-
genoot Floris die bij hem op bezoek
is. "Een huisgenoot heeft die lichtbak
daar tussen de rotzooi gedropt, maar
wil'm niet aan mij geven."

Opmerkelijk wat je op zo'n balkon-
netje met een oppervlak van nog vier
vierkante meter allemaal kunt opslaan.
De bestuurdersstoel van wat ooit een
deux-chevaux moet zijn geweest, vormt
de top van een behoorlijke berg troep.
Mathijs baalt er wel van. "Toen ik op
vakantie ging, was het nog oké. En dan
nu dit. Daarom zou ik wel weg willen,
liefst naar een eigen appartement."

Huisbqas spelen
Zo'nvier jaar geleden vertrok hij uit
een studentenhuis in Tongelre. Daar
moest hij min of meer voor huisbaas
spelen doordat het huurcontract op
zijn naam stond. Geen lolletje wanneer
je huisgenoten niet betalen. Alleen
door te verhuizen kon hij daar vanaf
komen. Binnen twee weken vond hij
deze woning. "Pure mazzel" , noemt
Mathijs het.

Het eerste jaar was nog leuk. "De prijs
is netjes. Ik betaal zo'n tientje per
vierkante meter voor een kamer van
zeven bij drieëneenhalve meter.
Het is hier goed wonen. De Design
Academy ligt om de hoek, en de kroeg
en winkels toevallig ook. Veel contact
met omwonenden hebben we niet.
Je kunt de volumeknop hier vol open
zetten en dan nog zullen de boven-
buren niet klagen. Het is hier goed
geïsoleerd."

Ke uig b alkonneti e t o ch ?

De bovenburen zijn ook studenten,
dat scheelt. Maar dat geldt niet voor
degene die daarboven woont. Toch
wordt er geen bezwaar gemaakt tegen
de fietsen in de hal. Er is geen andere
bergruimte, en de stoep voor het huis
is te smal. Bovendien mag je van geluk
spreken als je fiets daar de volgende
ochtend nog staat.

Op de studie storten
Na een onderbreking van ongeveer
anderhalf jaar pakt Mathijs binnenkort
zijn studie weer op. Dat zal wennen
zijn, want hij heeft de afgelopen tijd
niet bepaald een regelmatig leven
geleid. "Ik ben net terug van vijf
dagen Frankrijk. Daarvoor heb ik
twee weken in een koelcel gewerkt,
ben ik even werkloos geweest en heb
ik een tijd als taxichauffeur gewerkt.
En daarvoor heb ik een jaar lang
gereisd."

Maar nu gaat Mathijs het anders doen.
"Ik ga me op mijn studie storten en
misschien uitkijken naar een andere
kamer. Aan het huis ligt het niet,
maar je moet een beetje harmonieus
met elkaar kunnen leven. En dat kan
hier niet altiid. Daarvoor zijn we te
verschillend, denk ik."
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Na een onderbrekingvan twee jaar pakt Mathíis (links) ziin studie weer op



Bewoners Oranjestraat
dreigen privacy en zon-
licht"te íerliezen

Onlangs heeft de gemeente een
bouwvergunning afgegeven voor vijf
stadswoningen op het voormalig
schoolterrein tussen Oranjestraat en
Mauritsstraat. De mensen die er
vlakbij wonen, zijn daar niet blij
mee. Door de bouwplannen dreigen
ze namelijk hun privacy en een boel
zonlicht in hun luin en huis kwijt
te raken. Zij bekijken nog wat ze

moeten doen om de plannen tegen
te houden.

Voor groente- en fruitman Heimen van
den Bogert (42) is de standplaats op
het Wilhelminaplein financieel net haal-
baar. Omdat hij het kan combineren
met bestellingen aan Chinese restau-
rants in de binnenstad. Wijzend op de
in aanbouwzijnde appartementen aan
de Willemstraat zegt hij: 'Als die daar
klaar zijn, wordt het vast een stuk beter"

Naast hem staat de eveneens 42-jaige
vishandelaar John Korenhof. Elke wij-
dag komt hij helemaal vanuit Scheve-
ningen met verse vis deze kant op.
"Daarvoor moet ik wel om vier uur
mijn bed uit. Maar dat heb er graag
voor oveL over klandizie heb ik niet te
klagen."

Johns klanten komen zeker niet alleen
uit De Bergen. Zo staat er bij zijn
kraam een mewouw uit Tongelre die
iedere week speciaal voor Johns verse
vis naar het Wilhelminaplein fietst. Ook
een groepje Turken onderhandelt druk
en koopt groot in. Daarnaast komen er
bij hem en zijn buurman tevens mensen
die in de buurt werken. Hoewel John
voldoende klanten heeft, hoopt hij toch
dat er weer meer handelaren op deze

markt komen staan. "Het is zo'n mooi,
nostalgisch plein", vindt hij.

fficieel geen markt meer
Marktbeheerder Baselmans van de
gemeente Eindhoven is echter duidelijk
over de toekomt van dit marktje.
"Officieel is de markt op het Wilhelmina-
plein geen markt mee4 dan zouden er
namelijk minimaal zeven kooplui moeten
staan. Wij hebben het hier over stand-
plaatsen. Markthandelaren die in
Eindhoven een plaatsje zoeken, ver-
wijzen we zelfs niet eens meer naar het
Wilhelminaplein. De nieuwkomers waar-
bij we dat indertijd wel deden, hielden
het namelijk maar een paar weken uit.
Omdat ze te weinig inkomsten hadden."

Visboer lohn (rechts) komt wekelijks vanuit
Scheve ningen n aar het Vrill.Lelmínaplein

Dus blijft de markt op het Wilhelmina-
plein voorlopig beperkt tot twee kraam-
pjes. En daar zal volgens Baselmans
niet gauw verandering in komen. Ook
omdat de stad al acht markten telt. Het
humeur van visboer John en groente-
man Heimen lijdt er in elk geval niet
onder. Er hangt altijd een soort dorps-
sfeertje, met tijd voor een praatje en
een grapje, vinden ze. En beide hande-
laren blijven er "dan ook gewoon voor
gaan."

Unicum op het Wilhelmina-
plein: de kleinste'markt' van
Eindhoven
De Bergen heeft haar eigen buurtrnarkt, vrijdagochtend op het wilhelrnina-
plein. Na een kort uitstapje naar de binnenstad zo'n acht jaar geleden, zijn
de kraampjes weer tenrggekeerd naar hun vertrouwde stek in De Bergen.
Maar voor hoe lang nog? want in de loop der jaren zijn er veel rnarktkooplui
vertrokken. De fnrithandel,aar; bakker; kaasboer en bloemenrrouw hielden
het al snel weer voor gezien. Ze hadden te weinig aanloop. rnmiddels zijn er
nog Íraar twee kraampjes oven één voor vis en één voor groente en ftrrit.
Daarrnee is het wel het allerkleinste marktje van Eindhoven.

De kleinste markt van Eindhoven heeft welgeteld twee kramen
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Op Koninginnedag zelf begint rond
tien uur's ochtends de vrijmarkt.
De marktkraampjes zijn inmiddels
allemaal verhuurd. Maar daarbuiten is
nog genoeg gelegenheid om de inhoud
van zolders, kelders en schuurtjes

voor schappelijke prijzen van de hand
te doen of juist op de kop te tikken.
Hiervoor is dit jaar extra ruimte vrij
gemaakt op de Willemstraat. Deze
wordt voor verkeer afgesloten vanaf
de bushalte bij het Wilhelminaplein
tot aan het Willemsplein aan de voet
van de Regenttoren.

Straathandel
Bewoners van Catharinastraat en Prins
Hendrikstraat hebben al te kennen
gegeven hun'oranjehandeltje' voor de

deur uit te stallen. Het wordt natuur-
lijk nog gezelliger als bewoners van
andere straten zich daarbij aansluiten.
De markt duurt tot ongeveer zeven
uur's avonds. Vanaf zes uur rijdt er
een kraakwagen rond waar mensen
hun overgebleven handel in kunnen
dumpen.

Op het Wilhelminaplein is op 30 april
tussen één uur's middags en elf uur
t avonds een groot aantal bands te
horen. Zoals de Wilhelminafanfare, de

Dommelaars, salsaband Sonasi, Bots,
Nachtbraker met'gespierde Neder-
swingazz' en Miracle met covers van
Queen. Ook de Kleine Berg wordt
grotendeels voor verkeer afgesloten.
Daar staan tussen twaalf uur's middags
en tien uur's avonds diverse deejays,
zanggroepen en dance-acts op het
programma. Van hiphop tot house en

breakdance. Allemaal te zien op het
podium tussen Display en Faces. En
bij het Smitje is een bruidsmodeshow
Verder zet de plaatselijke midden-
stand volop stoelen, tafels en markt-
kraampjes neer.

Zie ook: www.cafewilhelmina.nl

Inbrekerc id De Beigen ",,,, ,, ,,

Buurtbewoner Frans rtan den Hurk en aijritrouw Riek Cox zagen zichzelf op 27 maart
tentg in het Eindhovens Dagblnd. Maar niel tot hun vreugde. De krant maakte die dag
meldhry van een inbraak in em woning aan de Oranjestraat, en dat was bij hen thuis.
Inbrekers hadden de nach| g,rvoor bij Frans en Riek spullen gestolen. "Ik vennoed dat ze

de voordeur mel esn telefoonkaarl of qo open hebben gekregm. Door daanttee vin een
spleet in de deur tegen het sbt.te dttwentt; legt Frans uit. Zijn advies: "Je deuren altijd
op het nachtslot daen. Dqen wij voortaan ook." Riek: "Maar ik shap sindsdien toch wel
een stuk onrustiger." De boeven lijn snel daama opgepakÍ bij em andere inbraak in De
Bergm, bleek uit het ED. En merkte Frans door een teldoontje uan de potitie. "k hadden
miin antieke horloge teruggevonden. De rest van de spullen helaas niet."

Agenda
. Gramti verwijderingactie, zaterdag 20 april,

Heilige Geeststraat. Alle straatbewoners zijn

welkom. Informatie: Patsy Smit, tel. (040)

2430459.

. Bijeenkomst werkgroep'Ons Straetje', maan-

dag22 apnl,19.30 uur; buurlcentmm De

Bergen, Oranjestraat l. Deze groep bewoners

en ex-bewoners van de Heilige Geeststraat

werlrt al rrrim een jaar aan een boek over de

geschiedenis van dit sfeervolle'straetje'.

Iedereen die de Heilige Geeststraat een warm

hart toedraagt, is welkom. Informatie: Mieke

Gosselink, tel. (040) 2125987, e-mail:

techdm@iae.nl.

Vergadering bewonerscomité, woensdag 24

april,20.15 uur, buurtcentrum De Bergen,

Onanjestraat l. De volgende bijeenkomst is op

dinsdag 11 juni. Àle bewoners zijn welkom.

Informatie: Ignace Op de Macks, tel. (040)

2442550 (zie ook voorpagina).

Koninginnedag, maandag 29 en dinsdag

30 april (zie voorpagina)

Vergadering Heilige Geest Straatgroep,

donderdag ló mei,20.0O uur, buurtcentrum

De Bergen, Oranjestraat 1. Informatie: Patsy

Smit, tel. (040) 2430459, e-mail:

petpat@iae.nl en Sylvain Vriens, tel. (M0)

2439478. (zie ook pagina 3)

Nationale Straatspeeldag, woensdag 29 mei,

Tieffinaten'ein. Dan verzamelen kinderen uit

de buurt zich om te spelen op het terrein achter

de Catharinaflat. Voorgaande jaren was de

straatspeeldag een groot succes. Hopelijk

kunnen de kinderen ditjaar nieuwe speeltoestel-

len inwijden. Voor ideeën, hulp en informatie:

Marion Slotman, tel. (040) 2442550.

. Kwaliteitskring, donderdag 13 juni,20.00 uu4

buurtcentrum De Bergen, Oranjestraat 1. Hier

bespreken gemeente, bewoners, horeca en

winleliers actuele onderwerpen. De kwaliteits-

kring bestaat uit een groep vaste vertegenwoor-

digers die zo n vijf keer per jaar bij elkaar komen.

ïbehoorders zijn welkom. De volgende bijeen-

komsten zijn op donderdag 26 september en

donderdag 2l november. Informatie: Ignace

Op de Macks, telefoon (040) 244255O. ....:.::,=

**1<>{*fl Redactie: Peter Dirkx, Peter van der Hagen, Frans van den Hurk, Ignace Op de Macks, pu..lu uu.r Overveld,
Harrie Quispel en Bas van Stokkom. Redactie-adres: Oranjestraat 1. Foto's: Frans van den Htrrk érr Ignace Op de Macks.
Opmaak: Impression, Lion Greveraars. Drlk: Repro TU/e.


