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De Bergen herbergt

allerlei verschillende mensen. Sommige wonen er al bijna een eeuw,
anderen'pas' entge tientallen jaren en weer anderen nog maar net. Maar ze hebben een
ding gemeen: allemaal vinden ze De Berqen even prachtig.
»

BuuÍtmrffirr*mtie hegint lansrafrígl uCIrm t8 ftrlissn

Ook de problemen verschillen aanzienlijk.

Het project buurtpreventre in De Bergen
krijgt langzaam vorm. Dat bleek eind vori-

spreiding van de meldingskaarten voor het

ge maand op een bijeenkomst van de
straatcoórdinatoren voor buurtpreventie.

ln de ene straat komt drugsoverlast wel
voor, in een andere niet. En in sommige

vastleggen van klachten. Sommige coórdi

straten worden auto's regelmatig open-

natoren hebben de kaarten snel verspreid,

gebroken, maar een paar straten verderop

De opkonrst was behoorlijk, maar niet

anderen pas vlak voor de vergadering.

niet. Verder blijken stappers's

overweldigend: slechts negen van de zes-

Ook de manier van verspreiden verschilde.

behoorlijk baldadig te zijn en een spoor van

tien coórdinatoren waren aanwezig.

Sommigen hebben ze gewoon overal in

vernielingen achter te laten. En alle straten

de bus gestopt, anderen hebben ze

hebben last van zwerfvuil.

Een

rondgang Iangs de verschillende straten
leverde een divers beelci op. Zo was er

nogal een verschil van aanpak bil de ver-

vrijwel iedereen persoonlijk afgegeven.

bij

nachts

ln december een uitgebrerd verslag.
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ln studentenhuis 'Het llorstig lliilpaaÍd'
is nel goed loGuen
'Verboden Toegang,

Art.46l

Wetb. V. Strafr.'staat er dreigend op de voordeur van

Stage

Heilige Geeststraat 28. Op een officieel bord met witte letters op een blauwe
ondergrond. Maar dat is maar een grap, op het adres zit namelijk een stud€nten-

"Wij lopen het hele vierde jaar stage", legt
Jeroen uit. "Dat is niet gebruikelijk, maar wij

huis. Waar de sfeer binnen volstrekt in tegenspraak is met de dreigende taal op de
voordeur. Het is er rommelig, maar gezellig, en de zes bewoners zijn allemaal even
vriendelijk, hoffelijk en beleefd. Maarten, Eric, Daan, Bart, Jeroen en Pieter heten
ze, zo blijkt uit de in krijtletters geschreven tekst op de muur naast de voordeur.
"Oh, dat hebben we er's nachts een keer op geschreven toen we dronken waren",

hebben daar bewust voor gekozen.

vertelt Bart nuchter.

het toch voor elkaar gekregen."

Normaal loop je namelijk stage in de tweede

helft van het derde en de tweede helft van
het vierde jaar." "Op school waren ze daar niet

zo voor", vult Bart aan. "Maar we

hebben

Bart is de oudste bewoner. Niet in leeftijd,

Vrijetijdskleding

want hij is 'pas' 23, maar in woonjaren. Als

Bart heeft geen

tijd gehad om zich om te

Bart is drieënhalf jaar geleden als eerste van

Bart binnenkomt, hebben zijn huisgenoten

kleden, maar zit nog strak in het pak aan de

de groep in het huis komen wonen, en heeft

al gegeten. Alleen Daan (26) niet, die is er

keukentafel. Overdag dragen ze dat alle

zijn huidige huisgenoten er later één voor

vandaag niet. Bart schiet snel de kleine woon-

zes, omdat ze stage lopen en een pak dan

één bijgehaald. Onder meer omdat er daar-

keuken in, en eet al pratend aan de keuken-

verplicht is. Zowel Jeroen als Bart heeft een
zware dag achter de rug. Bij Jeroen kwam

voor ook drie meisjes in huis woonden, en
dat klikte niet zo. "Meisjes zijn zo bazig",

een klant veel te laat, bij Bart kwamen twee

weet hij. "En ze kunnen zo zeuren", merkt

klanten helemaal niet opdagen. Dat leverde

Jeroen bloedserieus op.

tafel een hapje na. "Macaroni. Mm, lekker
hoor. Smaakt goed", zegt hij tegen Jeroen
die drie jaar ouder is.

'Meisjes bazen en zeuren'

nogal wat stress op.
Ondertussen loopt Eric (22) de keuken uit,

Het zestal doet veel samen. Elke dag thuis

om even later weer terug te komen met een

Beiden

zijn net als hun vier huisgenoten

eten bijvoorbeeld. Op de deur naar de bij-

pakje sigaretten in z'n hand. Maarten (22)

vierdejaarsstudent op de faculteit Manage-

keuken hangt een kook-, afwas en schoon-

schuift ook aan, maar vertrekt al snel naar z'n
eigen kamer. Al die tijd is Pieter, met 20 jaar

ment, Economie en Recht van Fontys Hoge-

maakschema, maar daar houden

scholen. Maarten heeft als afstudeerrichting

niet meer aan. "We bellen elkaar altijd even

Banken & Verzekeringen, de anderen hebben

om te vragen, wie er mee-eet. En dan spreken

voor Vastgoed gekozen.

we ook af wie er kookt. Caat altijd goed",

de benjamin van het stel, aan de afwas.
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Bart resoluut. "Sanneke en ik hebben al een

paar jaar verkering, en willen dan onder-

hand wel eens gaan

samenwonen."

Bovendien wil hij na zijn afstuderen rustiger

en ruimer gaan wonen. Want heb je

een-

maal een baan, dan is zo'n studentenhuis
toch te beperkt. De keuken meet amper drie

bij drie, en de kamers zijn niet veel groter.

Hartstikke leuk en gezellig, maar niet
geschikt voor iemand met een drukke baan,
vindt

Bart.

En

dat hij snel werk zal vinden, daarvan

hU

overtuigd. "Aanbiedingen genoeg." Jeroen

is

heeft nog geen concrete toezeggingen,
maar verwacht via zijn huidige of vorige
stages ook vlot aan werk te komen. "Geldt
niet voor al onze medestudenten", verklaart

hij. "Dat hangt af van je contacten,

met

name op je stageplaats." ln tegenstelling tot

maken levert zelden gezeur op. "lk kook op

maar vooral op het Stratums Eind. Eten
gaan ze wel vaak in of aan de rand van

dit

De Bergen. "Maar nu is dat uitgaan een stuk

zeven werken, in Den Bosch. Dus ik ben pas

minder, hoor", zegt Bart. "We hebben het
allemaal veel te druk met onze stage",

rond half acht à acht uur hier. Soms eet ik

voegt Jeroen eraan toe.

aldus Jeroen. Ook het afwassen en schoon-

moment helemaal niet", erkent Bart.
"Kan niet door m'n stage. lk moet tot half

Bart ziet Jeroen zichzelf nog niet zo snel

vertrekken. Hij denkt zeker nog wel een
jaartje of anderhalf te blijven.

Ook gaan ze vaak samen uit, in wisselende

Nog ruim een half jaar en dan zit de studie

De studenten van Heilige Ceeststraat 28
vinden De Bergen een prachtige buurt.
"Daarom zijn we hier ook komen wonen",
weet Jeroen. Zelf zou hij best in de buurt
willen blijven, mocht hij gaan verhuizen.

samenstelling. Om te stappen, en lekker te

er voor iedereen op. Als ze slagen tenminste.

Maar of dat lukt?

eten. Stappen doen ze ook wel in De Bergen,

Valt de groep dan uit elkaar? "Beslist", stelt

dan een hapje na, zoals nu. Maar

vaak

kookt mijn vriendin voor me."

En na de studie?

Jan (links) en Frits van der Wal wonen

al sinds hun

geboorte op de Kleine

Berg. Onopvallend boven een galerie
aan het begin van de straat. Jan is 87,
Frits 9l jaar. Daarmee zijn ze de oudste

inwoners van De Bergen. Hun oudere
broer Gerrit en Jans tweelingbroer Wim

zijn al geruime tud geleden overleden.
Hun vader had tot eind jaren zeventig

op de benedenverdieping een vis- en
kaaswinkel. Jan heeft daar ook altijd
gewerkt, Frits had echter zijn hele leven
een baan bij Philips.

ln het volgende nummer komen beide
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leontien en RinU uan lfleine Berg uoelGn fii
"Toen we hoorden dat de woonruimte boven de kinderboekenwinkel vrij kwam,
hebben we direct besloten om dat te gaan huren", vertelt Leontien van de Laar (38).
Zij runt al ruim vier jaar kledingzaak dot NL naast de kinderboekenwinkel op de
Kleine Berg, en woont sinds een jaartje ook schuin boven haar winkel. Samen met

Slechts sporadisch staat hU ook bij Leontien

haar vriend Riny Raijmakers (42). "Best prettig hoor,
vlak bij je werk wonen", vindt Leontien. "Loop ik

van die dagen dat het erg rustig is, en dan

in de kledingzaak. Niet om te helpen, maar
meer om haar gezelschap te houden. Want
Leontien runt de winkel in haar eentje. "Er zijn

is een beetje aanspraak wel prettig",

ver-

'klaart Riny. "Daarnaast verzotg ik trouwens

's ochtends vanuit mijn voordeur langs de
kinderboekenwinkel zo naar m'n eigen

wel de administratie. ln de avonduren."

zaak."

Droom
Met het openen van een eigen kleding-

zaak is voor Leontien een lang gekoes-

terde droom uitgekomen. Hiertoe is

ze

bewust in De Bergen gaan zitten, en niet in het

centrum. "ln winkels in de binnenstad is het
contact met klanten erg onpersoonlijk. Daar
zeggen mensen vaak niet eens gedag. Daar

kun

je hier een beroep doen

je dan ook

niets aan klantenbinding

Leontien en Riny waren al een tijd op zoek

Riny. "Ook kun

naar een ander huis omdat ze hiervoor veel

mensen als je ze nodig hebt", vult Leontien

ik heb meer dan
tien jaar in winkels in de binnenstad ge-

te klein woonden. En hun nieuwe woning ligt

aan. "Maar je hoeft niet van alles met elkaar.

werkt. ln Eindhoven, maar ook in Nijmegen

niet alleen ideaal voor Leontien, maar is ook

Hoeft bijvoorbeeld niet elke dag bij iemand

en Utrecht. Als bedrijfsleider bij schoenen-

een stuk ruimer. Bovendien wilden ze maar

op de koffie. En je wordt niet steeds bekeken

zaak lnvito."

wat graag in De Bergen wonen. Ook zij vinden

of in de gaten gehouden, zoals in een dorp."

Wil

het de mooiste buurt van Eindhoven. "Alleen

Bovendien zitten ze in De Bergen dicht tegen

je zoals Leontien een zaak voor jezelf
beginnen, dan heb je wel een eigen vaste

de Schrijversbuurt, daar bij de Helmerslaan,

het centrum aan, waar ze kunnen winkelen

klantenkring nodig.

trekt me ook wel", relativeert

en uitgaan. En dat laatste kan natuurlijk ook

Maar De Bergen heeft toch als enige buurt

in De Bergen zelf.

het centrum zoekt, kom je bijna vanzelf bij
De Bergen uit. "Hier zitten veel aparte, ge-

die uitzonderlijke mix van dat dorpse

en

Want uitgaan, dat doen ze gÍaag. "We gaan

specialiseerde winkeltjes en bedrijfjes."

in één, wat

je

Riny.

op

in

bUna altijd met z'n tweeën, is gewoon leuk",

Eindhoven tegenkomt. En wat hen beiden,

vertelt Leontien. "Vinden veel mensen maar

ook Riny, in deze buurt zo aanspreekt. Ze
komen beide uit een dorp - hij uit Cemert,

raar, die snappen ook niet dat we al zo lang

stadse

verder nergens

-, maar verhuisden zo'n

bij elkaar zijn. Al, eh, ... bijna twintig jaar.
'ls dat niet saai', wordt ons vaak gevraagd.

zeven jaar geleden naar Eindhoven. En ze

Helemaal niet dus. We doen wel veel samen,

zouden geen van tweeën meer terug willen.

maar ook genoeg apart. lk ga bijvoorbeeld

Anderzijds zijn steden als Amsterdam en
Rotterdam voor hen een paar maten te

in mijn eentje sporten, dan mag Riny echt

groot. Eindhoven is, met al z'n beperkingen,

reageert hij. "Maar dat interesseert Leontien

net de ideale stad, en daarbinnen De Bergen

weer niet zo eÍ9."

zU

uit

Beek en Donk

doen. Weet ik uit ervaring,

En als

je dan iets buiten

niet mee." "En mijn grote hobby is muziek",

de ideale buurt.

Beetje aanspraak
Uitgaan
"Hier vind

Ook hun werk houden ze bijna volledig ge-

je de gemoedelijkheid van een

dorp. Veel mensen groeten elkaar op straat,
en maken regelmatig even een praatje", zegt

scheiden. Riny werkt

al geruime tijd

als

bedrijfsleider in muziekwinkels, de laatste
jaren bij het filiaal van Van Leest in Breda.
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Dh GÍg op hun gcmafi

in lle BeÍgen

Ook haar winkel heeft het karakter van een
kleine speciaalzaak, met kwaliteit en een
zekere exclusiviteit. En met een eigentijdse,

eigenzinnige uitstraling.
Leontien heeft veel verschillende merkarti-

kelen in huis, zij het van elk merk steeds
maar een paar. Je kunt er een complete out-

fit krijgen, waarbij de kracht zit in de

com-

binatie van merken. 'Je koopt gewoon in wat
jt_7

leuk vindt, en kennelijk slaat dat aan bij

anderen", vat Riny bondig samen. Leontien:
"Een nadeel van deze locatie is wel dat het

tamelijk lang duurt voor je een naam hebt
opgebouwd. Hier heb je nou eenmaal minder
aanloop dan in het centrum." Maar inmiddels

draait de zaak goed.

Contact belangrijk
Contact met klanten vindt ze minstens zo
belangrijk als omzetcijfers. "Als mensen die

elkaar helemaal niet kennen, in de winkel
enthousiast met elkaar aan de praat raken,

is mijn dag goed. Dat vind ik het leukst.
Daarom vind ik sigarenzaak Piet van Kuyk
ook zo'n mooie winkel, daar zie je dat con-

uit de winkel te stelen. Vaak gaat dat er

komen dat ze ook iets zouden meepikken.

nogal knullig aan toe, vertelt Leontien laconiek.

Met mijn handen strak op mijn rug. Want als
je die naar voren beweegt, loop je het risico

"Zo was er een keer een jongen die stiekem

dat

geslagen. Vrouw of niet, maakt niets uit."

het contact met medebewoners is nog mini-

een T-shirt wilde meenemen, maar dat in
een doorzichtige tas had gestopt. Heb toen

maal. "Maar we wonen hier nog maar net."

net gedaan of ik dat niet had gezien, en heb

Leontiens kordate optreden droop het viertal

hem gevraagd of hij dat shirt misschien in

zonder buit af. Maar geschrokken was ze wel.

Zelden bang

het kleedhokje had laten hangen. 'Oh ja' zei

Doorgaans voelt ze zich erg op haar gemak

hij geschrokken,'ik zal het even pakken.'

"Niet toen die jongens nog in de winkel
waren, in dat soort situaties blijf ik altUd

stant gebeuren." Het contact met andere
ondernemers beperkt zich vooralsnog tot
de eigenaars van enkele kledingzaken. En

je

meteen helemaal

in elkaar wordt

Uiteindelijk werkte het wel. Want mede door

in De Bergen. Als bewoner en als ondernemer.

Cauw schoot hij het kleedhokje weer in, deed

rustig. Maar erna heb ik het wel even moei-

"Als Riny en ik 's avonds uit gaan, ga ik wel

het gordijntje dicht en trok snel het shirt uit

lijk gehad."

eens eerder of later naar huis. Dan loop ik dus

zun tas. lk kan hem de rits open en dicht

Gelukkig kreeg ze tijdens en vlak na het

midden in de nacht alleen door De Bergen.

horen trekken. Was eigenlijk wel schattig."

incident hulp van klanten en voorbijgangers.

Maar dan heb

ik helemaal niet gevoel dat

Maar niet van de politie. Ondanks herhaal-

het er onveilig is. lntegendeel."

Minder schattag

delijk bellen door klanten en haarzelf naar

Ook in de winkel is ze zelden bang. Van de

Soms krijgt Leontien echter te maken met

het bekende 0900-nummer. Naar wijkagent

zwervers, junks en alcoholisten die vaak bij

minder 'schattige' voorvallen. Zo gingen
een keer vier potige jongens dreigend om

"Kun

haar in de buurt rondhangen, heeft ze niet
echt last. "Hun aanwezigheid kan natuurlijk
klanten afschrikken, en dat is minder leuk."

haar heen staan, terwijl een vijfde er met
een trui vandoor ging. "Daar kon ik niks

Toch vinden er soms vervelende incidenten

tegen beginnen, maar die andere jongens

plaats. Zo wordt er wel eens geprobeerd wat

ben ik recht aan blijven kijken om te voor-

Peter van de Wal heeft ze echter

je die ook

niet gebeld.

bellen? Dat wist ik niet. Zal

ik voortaan toch maar doen. Want die komt
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Mantelzorg in De Bergen

Corry en rÍudy willcn gehandiGa[IGn in lle
Corry van den Heuvel - van der Kooti (60)

lei vrijwilligerswerk. Ook helpt ze

Halina

Zoals gezegd, doet Trudy alleen aan mantel-

en Trudy van der Grinten (69) willen

thuis met de verzorging van haar man Paul
Glimmerveen wanneer hij begin jaren

zorg buiten De Bergen. Onder meer bij de
CGD, waar ze voor de Cezondheidswijzer

negentig ernstig ziek wordt. Corry sluit zich

aan de telefoon zit. Ook heeft ze een paar

daarbij aan, nadat Halina haar op een dag

jaar voor haar zoon Paul in Verpleeghuis

gehandicapten en ouderen in De Bergen

graag een handje helpen. Of daar behoefte aan is, weten ze niet. Maar ze
kunnen zich voorstellen dat buurtbewoners met een gebrek of handicap
best wat praktische hulp kunnen
gebruiken. Of gewoon een beetje aanspraak willen, alleen bij iemand thuis
of juist samen met anderen. Of met
elkaar problemen in de buurt willen
inventariseren en oplossen.

lichtelijk in paniek op straat om hulp heeft

De Weerde gezorgd. Bij hem was tien jaar

gevraagd. Ze zullen dat blijven doen tot

geleden een snel voortschrijdende vorm van

Pauls dood een paar jaar later. Sindsdien

de'zenuwaandoening' MS geconstateerd.
Hieraan is hij begin dit jaar overleden.

helpen beiden Halina met allerhande klussen
en klusjes in en rond het huis.

Rasechte Eindhovenaren

AI heel lang mee bezig

Veel concrete ideeën en plannen zijn er nog

langdurige vrijwillige zorg en hulpverlening

Corry komt van oorsprong uit Den Haag,
maar woont inmiddels al weer tientallen
jaren in De Bergen. "Even denken, hoor. Ja,
ik weet het weer. ln l98l zijn we vanuit

niet. 'Je zou met elkaar in het buurthuis

aan mensen in de directe omgeving, zoals

Oirschot hier naartoe verhuisd." Sindsdien

koffie kunnen drinken", oppert Corry. "Of er

ouders, kinderen, vrienden en bekenden. Ze

woont ze met haar manJohan (60) - geboren

een spelletjesmiddag organiseren", vult

houden zich daar al heel lang mee bezig.

en getogen in Oost-Brabant - in de flat op de

Trudy aan. Maar liever laten ze mensen zelf

Corry deels ook bij een paar mensen in De

hoek van de Prins Hendrikstraat en de Smits-

vertellen wat ze nodig hebben. Om daar

Bergen, Trudy alleen daarbuiten.

straat.

achter te komen, willen ze een bijeenkomst

Zo zorgt Corry al weer een jaartje voor
Julienne uit de Heilige Ceeststraat die aan

Trudy en haar man Paul zijn rasechte

organ i seren.

Corry en Trudy ontmoeten elkaar zo'n acht
jaar geleden voor het eerst bij Halina Witek

het 'vermoeidheidssyndroom' ME lijdt

geleden

daardoor onder meer slecht ter been is. "lk

in de Prins Hendrikstraat. Trudy kent Halina

doe van alles voor haar.

dan al veel langer, al vanaf de begindagen

halen, een brief posten, haar in een rolstoel

corrigeert Paul even later. "Ach, maakt ook
niet zoveel uit. Zo belangrijk is het niet",

van Halina's Theater halverwege de jaren

door de buurt rijden. Maar ook gewoon een

relativeert Trudy. De Van der Crintens wonen

zeventig. Trudy doet daar sinds die tijd aller-

beetje met haar kletsen."

aan de rand van De Bergen, in het apparte-

Dat werk van Corry en Trudy is een mooie

vorm van 'mantelzorg' in De Bergen.

Van

en

Boodschappen

Eindhovenaren, maar zijn nog niet zo lang

1

994",

in De Bergen neergestreken. "ln
schat Trudy. "Nee hoor, in 996",
1

mentencomplex op de Rungraaf. Celegen
aan de parkeerplaats op de hoek van de

Het Hoe en Wat oueÍ Mantelzolg in tindhouen
Mantelzorg is de zorg en bijstand aan mensen in de nabije omgeving die hulp nodig
hebben. Zoals een chronisch zieke partner bijvoorbeeld,

of een oude vader,

een

gehandicapt kind of een hulpbehoevende buurman of vriend. Met andere woorden,

Hoogstraat en Edenstraat, verscholen achter
een rijtje nieuwere winkelpanden. Voor veel

buurtbewoners is het dan ook een onbekend

stukje Bergen. "Maar het hoort er nog net

bij, hè?", weet Trudy.

mantelzorg is de'ouderwetse'gratis burenhulp, familiehulp, naastenhulp. Bij mantel-

zorg helpt iemand een ander, omdat hij of zij dat vanzelfsprekend vindt.

Uit

In één woord'prachtig'

genegenheid, liefde, diepe betrokkenheid, of omdat zo iemand dat als een morele
verplichting ziet. ln Eindhoven loopt het project 'Mantelzorg verlicht', bedoeld om

"Pas zeiden een paar kennissen tegen mij

mensen in de mantelzorg te informeren en te ondersteunen, en om hun werk meer

Eindhoven vinden. En dat is ook zo", verze-

bekendheid te geven. Het steunpunt Mantelzorg is te bereiken via de CCD, postbus

kert Trudy enthousiast. "Vooral in de zomer

2357, 5600 CJ Eindhoven, tel. 040-2384579 (werkdagen 9.00-16.00 uut behalve

is het hier zo gezellig. Met al die terrassen
en terrasjes op de Kleine Berg, en op het

vrijdagmiddag), e-mail: info@mantelzorgverlicht.nl en www.mantelzorgverlicht.nl.

dat ze dit echt de leukste buurt

van

Wilhelminaplein. Paul en ik lopen regelmatig
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BeÍgen de nehende hand [ieden
een rondje door De Bergen, en dan nemen

we steeds een andere route. Als het weer
het toelaat tenminste. En als Paul tijd heeft
natuurlij k!"

Ook Corry noemt de buurt in één woord
'prachtig'. Ze heeft het er prima naar haar
zin, en kan zich niet voorstellen dat Johan
en zij er ooit zullen weggaan. Ondanks de
al

(:,

jaren durende overlast bij en rond de flat,

met name veroorzaakt door rondhangende

junks. "Eentje heeft Johan ooit een keer in
elkaar geslagen. Zo erg dat één van z'n
ogen er helemaal uit hing. Heb ik maar weer

gewoon teruggeduwd." "Nou overdrijf je wel

een beetje, hè", reageert Trudy geschokt.
"Nee hoor, echt niet", antwoordt Corry haar.

Maar dat zijn incidenten, voor Corry blijft
De Bergen een prima plek om te wonen.

Bijeenkomst
Ervaren gehandicapten en ouderen De Bergen

echter ook als een prachtige buurt? Of
lopen ze toch tegen bepaalde onvermoede

problemen aan? Ziin die al gezellige terrassen met hun tafeltjes en stoelen voor hen

juist niet lastig? Vormen ze niet een moeilijk
te nemen barrière voor mensen die slecht
ter been zijn. En hoe zit het met de reclameborden die winkeliers en andere onder-

nemers her en der in de buurt op straat uit-

waar gehandicapten uit de buurt op een bij-

stallen? Hebben ze daar geen last van?

eenkomst zelf maar uitsluitsel over moeten

Corry verwacht van niet, maar dat is iets

geven.

Gehandicapten in De Bergen die praktische

hulp, een beetje aanspraak of nog iets
anders nodig hebben, kunnen contact
opnemen met Corry van den Heuvel, Prins

Hendrikstraat 42, tel. (O4O) 2449656 en
Trudy van der Grinten, De Rungraaf 7O,
tel. (O4O) 2445068.

Zij kijken dan wat ze kunnen doen. En
organiseren bovendien een bijeenkomst
om specifteke vragen en problemen van
gehandicapten in de buurt met elkaar op
een

)

rijtje te zetten.

Corry van den Heuvel
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Krap twee maanden na een onschuldig brandje op de Kleine Berg, verscheen de brand
weer eind oktober al weer in De Bergen. Ditmaal echter om een veel grotere brand te
blussen. ln een studentenwoning aan de Heilige Ceeststraat. De benedenverclieping ging

helemaal in vlammen op, terwijl beide bovenverdiepinqen veel rook- en waterschade
opliepen. Bij het uitbreken van de brand was een van de vier bewoners thuis, maar die
wou op dat moment net de deur uitqaan. lnmiddels is het pand onbewoonbaar verklaard en
dicht getimmerd. Naar verluidt 0aat het om het laatste authentieke pakhuis van Eindhoven
dat als monument is voorgedragen. Het schijnt echter op instorten te staan en te7en de vlakte
te gaan. (foto:

Arie Muller)

Gontact[e]sonen [uuÍm]eucntieptoicot lle Bctgen
Bergstraat: Piet Hencirici<x. Berqstraat I la. Crote Berg:-loost en Marloes Burghoorn, Crote Berg .j,1. Heilige Ceeststraat: Peter van cler- rlaqen,

Ceeststraat J4. Hoogstraat: Tom Timnrermans, lloogstraat 4..Julianahof: Connie Berencle. tuliarrahof :i. Julianastraat: _lan F,Lriles,
lLrlianastr:,iat i3. Keizersgracht: Piet Hendricl<r, Bergstraat I la. Kleine Berg: Ab de Vries. l(leine Bei'q 68. Mauritsstraat: Ceert ll.roop-r.
Hetlr.-1e

lvlaLlrtsstraat 57. Oranjestraat: llen de Vre:.. Oranjestraat 2. Prins Hendrikstraat: Liesje de l-eeuw, Pr-ins Henclril<5tra.lt 47. Rungraaf.'[itrr
Peter van cler Hagen, Herliqe Ceestsilaat J4. Wilhelminaplein: Franl< l(ouwenhoven, Wilhelmin:ii-rlern i5a. Willem de Zwijgerstraat: Thea,,,air

ttot erncl àprl 2íiil4

).
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