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Dit is de eerste editie wan het
bulletin.
Het is de bedoetd om de
inr"roners wan de buurt op de hoogte
te hrouden van onturikkelingen rondom
de uijk en actiwiteiten
in het
btrurthruis. AIs zodanig zijn r.rij de
opwolger wan de eerder werschenen
buurtkrant.
In dit nuÍlmer besteden r,re aand.acht
aan de ontwikkeLi-ngen rond d.e
herijking wan het Integraal plan_
Dit is het richtinggevende
beleidsstuk voor de buurt_ Dit is
nu achterhaaLd en gaat herzien
r.rorden- hJe zullen i-ngaan op de
inhoud wan het eerste ontr.rerp
hierwoorDaarna zullen we d.e
reacties hierop binnen de urijk
!Éreergeven- Hierbij zaL ook r.rorden
ingegaan op het nieur,r opgericht
buurtplatform,
dat als
owerlegorgaan gaat dienen woor de
diwerse belangengroepen bi-nnen d.e
wijkDe redactie stelt zich op geen
enkele urijze aansprakeLiiik woor de
inhoud wan advertenties en
ingezonden stukken- publicatie
houdt niet in dat de redactie het
er mee eens is.
OPROEP.

E\,/EN

\./OOÍ<S

-f EL L Et{

.

Wie is de redactie wan dit
bulletin? Wij stellen ons e\zen
- voor.
Harr5r wan Rijkom is reeds sirrds
1946 actief in het buurtcentrum als
behe;erder. In de begintijd net eerr
coIIega, nu echter alleen. Met
grote inzet woert hij het behreeren
de coördinatie wan het centrum,
r"raarnaast hij actief is in de
redactie wan het bulletin.
Hijzelf=
"Ik doe het met veel p.lezier, maar
hulp is aLtijd roelkom en l-rard
nodig. Iedereen met hart rzoor de
buurt, is meer dan urelkom,'.

Joop tíoerkens heeft onderzoek
gedaan in de r.rijk en is er later
actief in geblewen- Naast
redàc'tie-r"rerk woor hret butletin'ís
hi.i actief in het buurtplatform en
Iewert hij inhoudelijke bijdragen
aan de herijking wan Lret Integraal
PIan.
Mieke l.Ialschot hrad tre] zin om
eens iets nieuurs te begi rrrrerr. Zi a
gaàt dug met het krantje rreeu'erkerrPiet btrurtplannen of r.ri jllr*rerk heeft
zii geerr erwaring, zij gaat zich
met berichtg("vi_ng over akj;iwiteiten
in hret btrr-rrtcentr-um bezighouden.

I^Iij zoeken mensen voor
redactier"rerk. I'Ietdt u zo spoedig
mogel ij k-

cot_oFoN.
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Het bulleti-n De Bergen Lreeft a1s
doel informatie te verstrekken over
de ontwikkelingen in de r.rijk en de
actiwiteiten
in het buurtcentrum.
De redactie stelt zich als doel om
haar berictrtgewing zo objectief
mogelijk te doen zijn.

Het Integraal Plan
De relerzante beleidsdocumenten.
Het buurtowerlegNieutrs wan Lret Buurtkornité
De roeper.
Helden door Sanne Ni-es.
Opheffing initiatiefgroep
Akt iwitei ten Buurtcent rum
Mededel i ngen
[! rankd uu.j we: l
Zangles

SamensteL l ing redactie

:

Joop Iíoerkens
Harry wan Rijkom
Ilieke Walschrot

Redactie-adres (ook woor
adwertenties ) :
Buurtcentrtrm De Bergen
Oranjestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
tel- 040-4372?3-

ËF?(JKI^,EFIK
"'it i cht i rrg L)i-errs bwerl eni ng

j nsurerk, Dornmel-:ltraat SJ,
5ii00 LIE Ei ncthorlen., t,el . 44 4? j 4
tnie.l,zi

2
2
3
5
5
5

6
?
7

HE]-

Vt-t'klaring varr enige terr"rlen:
anghebbenden-parkeerreg,e I- .i nt4 :
cle genrer+nte kan bepalen rj.at in r:err
helpaald. gebied alleern dj-re,::.t
be"i anghe;b'oenden mogt>n parkerr=n, dus
ni-t+t. iedt=r r,ri.f Leker-rrig ierm.-rnd.
b.inne>neitedeli jk uroonÍaebied: de:
tri "jk eel dt als ectn gurr.qt i-ge Loc;at.ie;
\/oor t,yperrr lirr-1 shouden.g clie graag
ciich.t itr de truurt riarr tret
s:,t adÉit:e nL rum l.rone n.
brrurtlrlal;form: e€)rr over-Legr:,rgaerrr
van de parLiculiere
bel-angerlÍgroeper)
onclerli.ng binnen De Ller-gc-nci.t:f-rrituaaieringszone:
ilit zi.jn
gelri-eden waari n uittrreidi rrge:n
kunnerr plaatswinclen van h+t centrum
lran Ei ndleowen.
Leefmi I ieurrerordeni ng : rle genreente
<an d.ie inwoeren om voor het Lrclrrerr
en. het miiic+u helastende
.:ct irziteiterr iL n een bepaal-d getiied
a.:n trtrncle>n te leggerr-
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Het; InLegr-aal PIan geeft u'eeÍ' Lre}ke
kernt de gemeente op t'ri-I met <le wiik
De Bergen. De nu nDg gelclise versie
datee=rt uit 1983- Inmiddt=Is ziin er
een aantal dinge,in in de uiik
rreranderd, r,raarcloor vE:randeringerr
hert Plan
(heriiki-ng)wan
zi.i n- Het 8,aat rf'an met
nood-zakeliik
name om dsi vraag in l-roewerre
irr d-e uriik mogen
centt-um-functj-eg
met het !'onen
er
r,rat
woor"komen en
Voot- al Ie
ge'beurerrj
gtiat
r,r-ik
i rr cle
iik
zakel
en
]:rer*r<-rners
belarrgtre=krbenden dus e;en belernsrriik
FIet' is ook wan groot
beleidsstuk.
rran de
betang bii cle i.nterpretatie
bepat i ngen i n he;t Best'emmi ngsplarl'
LleIke concr-ete
r:)

I-

voors'te1leln

Iiggert

:

1- Het gebiecl De Bet-gen in zi.in
i-s binnenste;<lelijk
totaiiteit
wor'r rri4eb i ed-. Wi 1 I ernst raat " KI e i ne
Ber-g, Grote Rerg en Pai-adiislaan
gelrlen als city-uituraaieringszone'
mogen zit-:h
functies
?- Zakeliike
clan tie:
ni et trerd-er uitbreiderr
zoals'
nraxi.male wl- oeropperwlakten
Bes+.'emmingsplan'
gegeven in het
3- tlet gehied r,rordt mind'er
geacht, \/o(rr ber'roning door
geschikt
gezr_nnen met k-irrctererr.
4- Een wagte bewonerslierr' dient
Le r;orden geuraarborgrL door
woningbou'"r j-n d-e koop- en d'''rurdere
huursector.
voor
5- Het gebied is; gegctrikt
echter
studenten,
ber.ronj ng cloor
binnen de t:eperkingerr wan de:
.VerordeninFl op de Kanterr'rerhruur'
- Íi- De spanrritrgen tussen L'onen en
dÍenen te r";orden
.}ent,rurn-furrcties
aangepakt mt;t alle "corrigerenfl'e"
be I e' i ds: i nst runie rrt' e: ti
is:
?- Een feerfmilieuwer-ordening
i
rrwoe=ring
de
Wel
niet noodzakeli.ikv?iir eerr belanghellbencÍenparkeer-regel i ng.
n- AlIe LrelangengroePen in het
gebied dienen te r^rorden
en betrokken woi"den
gerespecteerd
bi.j de woor-bere.iding van
ngerr in treL gebied'
hrelerclsbeslissi
t). !-.re.: rnoge, 1i jkheden tot
op r i r: ht-' .i rr g r,'a t-r ele tr bur-rr 1, p I' ar.. í' o r' m
i:trI lL"n r"rorden bekeken.
1O- Fe,s;t iviteit-,e>n oP het
I,"Ji l- lte', I nr-i, nap I e r. ri d i e ne n t e urr: rde: n
trevorriercl . Dit. onder hr=L woorbehroud
dart. he;t- aantal r-:w,erlastgeverrde
eveneÍqenten beper'kt. wor-cl.t tot
max i traa l- 6 pt-'r j aa r .
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In de loop der jaren treeft de
gemeente o\rer de r.rijk ersn aantal
gemaakt- De
bq:Ieidsnotities
bel<rngrijkste paÉis€,r€)n nrr de
rev(rc!:

Berggl- ( 1983 ) :
hierrin wordt als doelstel.li-rrg voor
de wijk genoed dat er een
errenwi-cht client te zijn trrssen
Ieefbaarheid en 1errendi-ghe1d- Een
aantal stad-srrernieur.ri rrgsproj ecten
urorden opgestart om het uronr:n in de
rli.ik te versterkenBgstemingÍ;plan De E-e_rg.ell (1985) :
tret Integraal PIan krijtgt trieri.n
jrrridische handen Gln woeten- Het
binnenÍBebied wordt bested. \roor
Lton€)n (ook \rotlr g,e-z.innen ret
kinderen)- De randgebieden
(radialen lJi-].lemstraat, Grote Berg,
K1eine Berg en het llJilhelminaplein)
kr1jgen Grcln gemengde bestemni ng \ran
won€rn en centnrurfuncti-es- De
randgebieden z-1jn opgedr=e1d i.n een
atrntal. zoDes, waartrij i n elke z.otre
eren ma:<i.maa]. aantal rrierkante
rueters is rrastgesteld dat in besl-aÍB
mag worden Élernonxln door Lroreca of
detai].hande]-St nrc t trurschet s_GqU ieO_Èi_nne n _èe
BOAOglg_(1989): De Ber5gen geIdt
hier als onderdeel rran de
c i t lruit rlaai eri ngszon€,
(ui-tbreidirrgzone vo<rr het centnm)De inmiddels opgekorerr horeca wordt
gezien a.I.s een positierre bijdrage
aan het centrrrm rran de stsa<l
Eindhoven_I_q._egraa_I_E-Ian De
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De communicatie in de buurt liet
wee.l- te Lrensen over. Daarnaast zou
een gezamenlijk optreden in de
richting wan de gemeente meer
effect kunnen sorteren om een
gedeeld belang in een goed
ondertrouden buurt te behartigen_
Het buurtowerleg is door de:
verschi-Ilende groepen opgericht om
te di-enen als onderling
owerlegorgaitn-

De geledingen willen spreken rranl€rns
de wijk en uillen graag contact met
aI-te ber.roners en zakelijk
belanghebbernden in de r.rijk
onderhotrden. Zíj zi,jn te bereiken
onCer de wo] gen.ie adr.essen en
telef oonnr:Írmers:
Horeca:
Frans ThijÉtsen
Kleine Berg 1[i
5611 JV EINDHOVEN
o4íD-4574At

Bedoeling wan het buttrtowerleg is
dat de diwerse geledingen
(buurtbetroners, horeca, urinkeliers
err mensen met hun bedrijf aan huis)
hierbinnen met elkaar owerleggen en
tracht,en elkaars standpunten op
elkaar af te stemmen. Op die manier
r.rillen de partijen een st,em laten
Lroren namens de buurt in de
richrting wan de gemeente- Hoe is de
samenstelling wan het owerleg en
r"rat is de huidige stand wan zaken?

Joep Königs
Heilige Geeststraat
5611 HK EINDHOVEN

o40-452970
Wi

Buurt

Bergen )

Ignace op de llacks (idem)
Peter de Ronde (idem)
Namens de troreca:
F-ran.s Thijssen (café Berlage)

(r.rinkelierswereniging

Namens de bedrijven

Rogier Bruijning

ber^ro ne r"s

36

:

Tinie Somers
Julianastraat
11
5611 HS EI}TI)HOVEN
o40-43294"
Peter de Ronde
Prinr> Hendrikst.raat
5611 HJ EINDHOVEN

Joep Königs (café

Namens de wi.nkeliers:
Harry Ttromasgen

nkel iers:
Harr-y Thomassen
Kleine Berg ?O
15611 JtI EINDHOVEN
t\g

Bedrijven aan huist
Rogier Bruijning
Prins llenctrikst.raat
5611 HK EINDHOVEN
o4()-456i 41

De huidige samenstelling is als
wolgt:
Namens de bewoners:
Tinie Somers (Buurtkomité De

plaatswervanger:
De Groot )

5b

S?

o40--463516

KIeine Berg

fgnace op de llacks
Kleine Berg 46
5611 JV E]NDHOVEN

)

aan hrrisr:

o40-442550

Op 18 februari Lras r,reer een
bijeenkomst wan het buurtowerLegHierin walt nog het eerr en ander op
te bor.rwen. HeL Buurtkomité heeft
zo.juist een reorganisati_e achter de
rug. De andere geledingen zijn nog
<lruk doende hun achterban te
mobiliseren. WeI zijn allen het
erower eens dat de toename wan het
aarrtal koffieshops, stroarnta's,
sextenten enz- een zorgefijke
ont'"rikkel-.ing is die,le r"lijk
bijzonder kan schaden. Verder moet
aan de sl-ag r.rorcten gegaan met de
Herijking wan tret Integraal Plan,
terwijl
ook een parkeerregeling
aandacLrt opeist.
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Op dit moment heeft het Buurtkomi.té
een reorganisatj-e acLrter de rug.
N- a. tr. het gedane onderzoek en
owerleg meb de Initiatiefgroep
hebben r"ri-j besloten een aantal
r,rijzigingen in de organisatiestructuur door te woeren, terwijl
er ook een aantal nieur.re leden zijn
toegetreden.

Een belangrijk kr-ltiekpunt wan de
Initiatiefgroep
in onze richting
r,ras het gemis van een formeel
democratische sbructurrr- Om dit op
te wangen r.rorden leden wan het
Buurtkomité rroortaan jaarlijks
gekozen door een brmrtvergader1rrg
van bewoners wan de r,rijk. Het
Buurtkomité Iegt. dan ook
rrant,woordi-ng af . De nj_etrr"re aanpak
É op I januarj' j.l-- woor hret eerst
toegepast. 'Ioen zijn de; wolgende
mensen werkozen tot Iid wan Lret
Buurtkomité:
Tiny Somers (woorzitter)
lgnace op cle llacks (secretaris)
Marion Slotman
Peter de Ronde
(woornral-ig IG-tid)
Peter Nijholt
Ber Wilbersr (idem)
Conny wan de Heuwel
Tussentijds kan een buurtwergaderi-ng urorden bijeengeroepen door het
Buurtkomité of door mininraal 10
buurthewoners. De buurtwergadering
ge-Ldt a1s het hoogste orgaan. Eens
t)er maand wergadert het
.urtkomité. De wergaderingen zijn
Jóenbaar. De eerstwolgende is op:
donderdag 12 maart 1992
2O- OO rrur
Brrurtcentnrm De Bergen
Oraniestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
Wat walt er inhoudelijk
te melden:
1- Heri-jking Integraa]- p].an: het
Buurtkom.ité heeft een Iderkgroep
ingesteld om zic}l. hiermee bezig te
trouden. Er wordt ge\,rerkt aan een
reactie op het concept-woorstel van
de gemeente.
Z- Buurtorrerleg:Peter de Ronde,
Tiny Sonrers t:n Ignacel op de l1acks
Í4airn hieraan namens het Buurtkom-ité
deel nemen.
3. Pand rroorrnalig eafé Smoetz:
een gal-eriehouder heeft de
aarnbieding door de gemeente van l:et

pand ger,reigerrl'. Het krijgt

nu

ÍJerr

nbestemmi ng.
4- Se:<e]-rrb Venus: hier-ower r^rord.t
met de po.lit,ie owe;rlegrl .
5- Koffieshops: hierower 8,aat met
de politj.e overlegd r"rorden.
r..roo

6- Voormali.g restaurant Arrbersade: wij gaan aan hret werk dat
hier alleen nog een restaurant
É4ewes;ti.gd kan uorden, geen café?- Grote Berg 12: de wergunning
voor een restar.rrant, is iuridisch
moei-li.ik aan te wechten- We
ondernemen geen sLaI>I>en.
om
A- Terrein Fens:de Prioriteit
de
woor
gaan
bliikt
saneren
het te
gemeente erg laag te liggen- Van de
wens dit terrein snel te trebouwen
komt zo niet weel terecht§t- Terrein rran der Schoot: als
terrei-n Fens ontr"rikkeld saat r,rorde.n
r*'ordt dit in gebruik genomen als
parkeergelegenheid. Indien elders
geen mogeliikheden voor Parkeren
gewonden trorden zou dit heel
gemakkeliik permanent kunnen gaan
worden. Wii tlillen dat het behrouden
rzoor r,roni ngbour"r- -7§l:de
eigenaar
10- Kleine Berg
r.ri.L horeca in ziin pand. De
gemeente ureigert een vergurrning
omdat hret Bestemmingsplan daar geen
werdere uitbreidingen meer
toestaat- l^Iii houden in de gaben
dat hroreca niet alsnog iIlegaal in
het pand gewestigd r^rordt11- Percar: de werbour,ring r.ras
i l l egaal en de bouurwergunni ng
alsnog afgeuezen- De eigenaar
procedeert nu bii de Raad wan
St,ate- Vanuit de gemeente uordt
onderzocttt of er mogeliikheden zíin
voor woorLijdige sluiting.
1,2 - 3o-km-zone:de gemeente
owerr.reegt deze in De Bergen in te
\roeren- tÀJij overuregen de inwoering
van een werkgroep werkeer.
13- Llt].helminap]-ein: er j-s nu een
uaarin 5 warr de 6 toegestane
Iijst
owerl astgevende ewenementen staan
gemeld. Deze is opgesteld buiten
ons om, Lraar t"rii niet gelukkig mee
zien urii
zijn- Flen fiLmwoorstelling
rroor
aIs een prima alternatief
andere zaken14- Reiniging:de afgesproken
tweeurekeliikse rondgang door
Gemeentereigiging komt niet erg uit
de werf . AIleen bii €rscessieve
werrruiling gebeurt wat. t^Iii trangen
acn de bel-
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HET_E)EN
door Sanne Nies-

ROEPE(R).

Vruger ruaar d'r op sommigte plötse>
nog d'n dítrpsumroeper diej nö tl.e
leste mis de gebooi di-n leeze. Hij
t.raar dik ok afhanger bij openbaar
rrerkoopi nge.
Jo wan Heesr,rijk (Vorstenboschr)
werteld ons dèt,tiej nog wies dètten
aaurre Sfetses Èit Vèshel de
noodslachrtinge um din roepe: "bon
en schaar medebrengen! " hàttiej
noit wergeete. Soms din zönnen
umroeper me' 'ne klepper of 'n bèI
vanterzurre aI de öndacht brekke.
Lötter r^r-iere de mededeelinge enkelt
nog èngeplèkt* in ondertraor.r zen
hiette ttonder de gebooi staont' en
ès dan de zorzvel.ste roep wanaf de
kansel werl-eeze r"rier, noemde ze dè
uèl "van de prikstoeurl rolle"-

OPHEFFING
IN I-1-IATIEFGROEP.
Oe de btrurtwergaderinS( van I
januari j.l.- Lreeft de
zichrzelf opgehewen,
Initiatiefgroep
onrdat haar doel.en bereikt Lraren-

Helden is tret wertraal wan drie
heren ilie op een bepaalde plaats
enige tijd met elkaar werbliiwenDoor de omgewing, de sti.Ite en
lkaar ruorden ze geconfronteerd met
gewoelens en herrinneringen die tren
vert arren.
e-.

;leIden
stof uit onze hrersenen r,uaaj-t ureg
aarduormen kruipen in en uit
mama, dikke wette mama
tr*ree ronde billen Lraar ik woor sta
kijk hoe mooi r,re zj-in zonder ons
pak

zonder die knopen
hret onaanraakbare ligt op de grond
r"re kruipen door tret stof
om ons rrlezier te winden
mama, hrarde schelle mama
en arlf e wrour^ren Lraar ik in ga
v
Vanaf oktober urerkte Sanne Ni-es in
de Bergen met turee beeldend
ktrnstenaars en iemand die o. a- turee
jaar ruan de Hogeschrool afdeling
Drama wolgde, aan het stuk:
"Helden".
De spelers zijn Kenne Grégoire,
Bram de Haan en Hartin PeulenSanne zel-f wol de de Academie woor
e><pressie van uroord en gebaar, tegenuroordig de Hogeschool wan de
Kunsten geheten, te UtrechtHierna deed ze 3 jaar mime Lraarvan
1 jaar te Antr^rerpen en 2 jaar te
Amsterdam.

KUNSTHANDEL

$,,k,,,,,
Lijstenmakerij . kunstschilders
materialen . woning-, kantooren bedrijÍsinrichtingen

Kleine Berg 14 - 5611

JV

Eindhoven - Tet. (0a0)-441381

De stukken die ze maakt zijn wanuit
ber"reging opzezet en bewatten een
rnini.mtrm aan tekst. Ze ziin voora'
beeldend. Daarom werkt ze met
beeldend kunstenaars di-e een andere
manier wan kijken hrebben, iets r.rat
meer aansluit hrij haar r.rerktrijzeEr is rekening getrouden met de
typische spelkr.raliteiten
en de
eigenaardigheden wan de spelersHet stuk wordt in een lege ruimte
gespeeld- De kostuum<rdwiezen z j- j n
wan Ltrdo Lockefeer en de muziek
werd gecomponeerd door llarcel Nies.
Geert Colsen zorgt, woor de
belichting.
De uitrroeringen zijn op 3, 4, 1O en
11 apri-l 1992 in Theater Het Klein
aan de Paradijslaan 4a- Ze beg,j-nnen
om 27,- OO en de toegangspri js is
15,---Voor mensen met een CJP en 65+
is dit 12,50-

in
Op 27 maart is er een uitvoering
het Centrum voor de kunsten op cle
Stratumse Dijk wan de crrrsus
bewegingstheater o. l. w. Sanne Nies.
Het sLuk hreet: "La dance de -la
reine ". (1rel. 163263)
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KINDERKRESJ A.30 t/m L2. OO uur
1O- OO uur
BEIÀJEGINGSTHEATER
19- 3O uur
TANGO-TARRO
2O. OO uur
ZANGLES
rrTI\l-.n^À,G
KINDERKRESJ A.30 t/m 12. OO uur
19.3O uur
SOCRATES
FOTOGROEP
19.3O trur
THEATER 'IBOEIIII
2O. OO uur
20. OO uur
VERGADERINGEN
U,OFÍ\terr.À.G
KINDERKRESJ
KF:RKDIENST
SOCRATES

noNl

4.30 t/m 72. OO uur
19.0O uur
19- 3O uur

Í-rFl=ÈÍ-r^À,(=.

KINDERKRESJ
TANGO_TARRO
SOCRATES

\ZEÈLIELAíG

BOCAM_THERAPIE
VERGADERINGEN

a- 30

t/m

L7.. OO

uur

19- 3O uur

19.3O uur
18.3O uur

-a-rE=-FtÍ1À(>
CURSUSSEN

5o<.4'o§Q
6@

Z'-O.ÈlIféÍ(3
KERKDfENST

§t"
-o§§o
?"

9.30 t/m L2- 0O uur
17. OO t /m ZO- 3O uur

Inij zoeken voor or\ze kresj
wri jurilig (st )ersVoor meer informatie bel:
tel : 81 L117/ 465202
of het buurtcentrum tel-:.4372?3-

6

IVIEE)EEEI-

INGENT.

- Vanaf 12 maart
heeft de uijkagent spreekuur op

donderdagarrond
van
19. OO t,/m ZL. OO uur

in Buurtcentrum
' De
Bergen-

El R
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'nett Bà44ettister ilr de raod
vent rlètter veulsteveul gedronke $)ordt.
Zert dàrrepke is riej zö groot
tnar y,èl stàrt ze daor genickleld dord'
in 't hier- ett borreldrinke zoo per kop
par jaor datt dur de buttk Spreeketul.
D'tt bàrgervaojcr zi' tlèttiei vort vetfi
rlèttè nrs tiej httger wijer katt.
Eèrt rörlslitl is't tkrcr ttrc' itts, zö't skerfi
en diej stö dcur op ett zitter dart:
"dè veijtt ik ok, dè lekt ttotttt' trcrrest op...
ge tnoet uurstes zen vur't iets beteekent!"

- AIg er in uur omgewi.ng eprake is
van vervuiling kunÈ u de milieustraatreiniging
bellen op nunmer
4442tO.

- De Kruisvereniging Eindhoven
start met de volgende cursrrssen:
"Stoppen rneb roken",
"Beter glapentt start 16 maart en
"l'tondigheid in de gezondheidgzorg"
start op 6 mei 1992.
fnlichtinsen
op tel. 444435
- Het Digcriminatie lÍeldpunÈ
Ei.ndhowen, Kerkstraat 38a, heefÈ
dagelijks spreekuur van 2 tot- 4
uur. Telefoon: O4O-4444?7
- De Vrijr.rilligerscentrale
Eindhowen Dommelstraat 9, bemiddelt
in vrijurillig
werk. Openingetijden:
dinsdag, ruoensdaS en donderdag van
13. OO tot 16. OO uur en wrijdag van
10.OO tot 13.OO uur- TeL-4442L4
- Van 1 maart tot en met 24 mej.
19S2 is in heÈ llilieu Educatie
Centrum te Eindhoven de tentoon[De kerkuil in Nederland"
gtelling
te zien. Openinggtijden: maandag
t./m vrijdag: 13.30-17- OO uur
zondag: L4.OO-17. OO uur.
Groepen na afspraak van dingdag t/m
vrijdag: 9. OO-12.3O uur. De toegang
ie gratis.
- SoIo zangles-sternrormi.ng door
Louige Siddiqui
Lid: K. U. T. V- Docente Uitv. Toonk.
Te]. O4O-43?'279
Tussen S.30 en L2. OO uur
en 18. 15 en 22.OO wur.
Lesgeld naar draagkracht.

ZAIVGI-ES
,_
Hierbij uril Louise Siddiqui iete
werÈellen ower haar muzikale bezigheden.
Haar opleiding solozang en zangpedagogie woltooide ze aan het
conservatorium te RotterdamSinds 1g7O is ze lid en uitwoerend
musicus bij de Koninklijke NederIandse Toonkunstenaars Vereniging.
Ook ig ze Iid wan de Theodora
Vergteegh SLichting, een wetenschappelijk ueam op het gebied van
klachÈen en beschadigingen van de
stem. In dat geval r^rordt verder
geurerkt met een logopedist(e) na
owerleg met keel-, neLrs- en oorartg
en/ of sternepecial ist.
Zingen heeft dan ook een therapcrutisch effect
Louise heeft jaren klassieke con- certen gegcr\ren door Nederland.
Ook heeft ze zïcn. toegelegd op
Iichte muziek, cloge Lrarmonie en
jazzyIíotiwatie en tret thuie ook aan de
stem uerken zijn belang.rijk a1s u
begluit lee te nem€rnHoud je van zingen?
Wil je je sÈem of epraak verbeÈeren? Neem dan kontakt op.
De Iegeen zijn individueel of in
kleine groepjeg.
De bedoeling ie tot een genrengd
wocaal prograÍuna te korrsn te
presenteren met pianiet (e) en/of
combo met leerlingen en
ex-leerlingen.

Slogeriispecioolzook
Groothondelin vlees
en vleesworen

*

Woensdagendonrlerdag

soep(of salade)& pasta

*

*

&ijsje t22;

Maanrla§,enrlinsdag

fr

divensepasta's en pizza's f.10,-.
Willemshoot 23 - 5ól I HB Eindhoven'Tel.: (O4O)4487

Groteberg

47'&6222

í0,

Eindhoven, tel.040-46'1514

KUNSTHANDEL

LIJSTENHAKERIJ

REMBRANDT

tI

Het goedkoopste adres voor
aluminium wissellÍjsten.
Kleine Berg 42.
Eindhoven. te1: 040 - 449254.

OOGCENTRUM
Alles voor het gog
onder één dak!

THE z;OO
G

rote

Berg

(o o)

Keizersgracht 10 - Eindhoven
Telefoon 040-454275

d6

17-19
BRABANT
UITZENDGROEP
voor lechnisch en gralisch Wrsoneel

w
leo ocirts
X"pper
Willemstrool l5o
5ól I HA Eindhoven
Hollond
tel:31/ (0) 40-44 E8 62

M. Thijs
AARDAPPEI..EN. GROE}iTEN,
FRUITEN PRIMELRS
SPECIALITEIT
FRUITNIAND E),I EY .SCI{ALEN
RAUWKOSTEN EN SALC,DES

boekho
,ouOing u (iè) veel
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lngenieursbureau bv

I

-JD

34

Eindhoven
telefoon 040 - 461 855
561

a

kan u helpen bij het
(re)organiseren en
automatiseren van
uw adminístratie.
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St Catharrnastraat

tijd ?l

m eens langs voor inÍormatie of een
emonstratie van het boek houdpak ket

RekenMe ester.
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wo live-muzlek
2 pool-biliarts
Wilhelminaplein I
5611 HE Eindhoven
TeleÍoon O40-448847
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NEWAGE MUZTEK
AROMATHERAPIE

ESsENirËle oLtËN

DE HEREMIET

VeÍÍiinino lol in de dela,ls. Bij eeíste
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PARANORMALE GENEESIVIJZEN
ESOTERIE
NIEI.'WE WETENSCHAP

aanbl;kled(ocht'.

*tï;:ipi'Jfdg

BOEKEN A MUZIEK
KLEINE BEBG 28.5611 W EINDHOVEN
TELEFOON MO477,14

grote berg
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KlciaeBerg

* VerÍ en takken voor de vakman'
narticulier en industrie
* fuÏ'Jt it,t"rsbenodlgdheden
/r ComPressoren
* Autolakken
* Polvesters
i Gía"* "" klimmaterialen
fotosPectrometer
* í\et onze
uaaraan gekoPPeld een
computergestuurde mengmachine kunnen

*

uij c'a.

200.000 kleuren

Orze vakmensen gev€n graag
deskundig advies

Klelne Berg

20'

Eindhovcn

96
oao - 4487
40 r0
Fax: 040'45
Elgen Parkeerterreln

I

MAKELAARSKANTOOR O.C.
OTTENHE I M
Willem de Zwijgerstraat 1 6 ,
561'l JL Eindhoven.
Tel. 040-448025/449075.
UW MAKELAAR

voor

IN DE BERCEN !

:

aankoop

verkoop
hypotheken
verzekeri ngen

taxaties voor aankoop,
verkoop, hypotheek
(binnen 24 uur gereed !)

LID

NVM

EETCAFE

Bakkerij

openingstijden

HARTOGS

cAFE 1500-200

Kleine Berg 74A
5611 JW Eindhoven

Tel. 040 - t14 93 88

I(EUKEN I730 -22.00

Het beste brood koopt U bij uw u)arme bakker.

Een Accountant kan meer dan een Balans maken.

Voor goede advlserlng (ook bij auromatlserlng),
een persoonliJke benaderlng en een redelljk tarief
B-A,.M. Accounrants

Maurltsstraat 38

E-Ent

a=ro"oeffi;6s,

r5 GÉEh/ oNÀusTÉTokÉR.

DEREUMAUX REPRO
Kantoo r-teken arti kel en
Lichtdruk
Klein offset
Fotocopie
Grote Berg 31
Eindhoven
040-449013
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Grnlruco
edelsmid poul von den hout

keizengrochl h"ee eindhoven
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Elke dag vanaf 15.00 uur levendig discussieren of oeverloos
zwammen in het bruinste caÍe van Eindhoven...

Zonovergoten middagen en zwoere zomeravonden onderde luiÍel
aan het plein...

Pijltjes gooien op een van de vier dartborden oÍ vogelpikken in
teamverband met wedstrijden op dinsdag of woensdagavond...

ledere zondag om 16.00 uur een aktueel live konsert oÍ sessie
door bekende artiesten...

steeds op maandag vanaf 21.00 uur optredens van buitenlandse
bands oÍ nationaal vermaarde iazzlormaties...

Op donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavonden vanaÍ
22.00 uur swingen tot je er bij neervalt...
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