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Dit. isi de t,.reede editie van het
bul leLin. l{et is de bedoe]ing om de
beurone:rs van de buurt maandelijks
(rru-.t r.ritzonclering wan .ju1i en au-
gr.rstrls ) op de-Lroogte houden wan
or-rtu;ikkel.ingen in en rorrdom d.e,.rijk
err act,iviteiten irr het buur.tcen-
trrlm. A1s zodanig ie dit de opvo]_-
ger rrarr de eerder verscherren
buurt krant.

I)e re-,d.actie steft- zich op geen er)-
Ii.e,Le L'i.jze aansprakeli.jk voor de
inl-roud van de advertenties en i.g.-
z-onderr stukken. PublicaLie houdt
rri e', i n dat de redact i e het e rmee
eens is;.

OPFROEPET§ -

De redactie wan het bulletin zoekt
nog steeds uitbreiding. Iedereen is
uelkom.

COI_C)FON.

Het bulletin De Bergen heeft a1s
doel informatie Le rzerstrekken over
de ontr.rikkelingen in de urijk en de
acElwit.eiLen i n hetL buurbcentrum-
De redactie stelt zich als doel om
haar berichtgeving zo objectief
mogel.ijk te doen zijn.

Samenstell ing redactie:
Joop Hoerkens
Harry wan Rijkom
Mieke Walschot

Opgave wan adwertenties en kop:r
s. w- p. wóór de 15e wan de maancl-
RedacLie-adres:

Buurtce;ntrum De Bergen
Oran"jestraat 1

5611 .]G ElNDHOVEN
tef - O4O-4372?3-

tr]TRIJK\^/ERK.

Stichting Dienstwerlening
Welzi j nsurerk
Dommelst raat, I
5600 CE EINDHOVEI{
tel - : 040-4442]4

EE -f IEN PIJN -fEN \,,rAt\
E)E HERIJKING \,,rAf\ HE_r
IN TEGRAAI_ PI_AN.

( \,rol gens; d.e gemeente ) .

l- Het gebied De Bergen geldt als
bi nnenstedel j- j k r";oongebied-
Willemstraat, KIeine en Grote Berg
en Paradijslaan selden als
cit y-gebied.
2- De maxima voor zakeJ-ijke
funct j-es in tret Bestemmingsplan
bI i.i wen getrandhaafd.
3- Het gebied is minder geschÍkt
voor ber.roning. met k.irrderen-
4- Eern waste beuronerskern dient
te r,rorden gel.raarborgd. O- a- door
L:our,r in de duurdere huur- en
koopse.,ct or -

5- Het gebied is geschikt voor
str;denten, ectrter binnen de
beperkingen wan de Verordening op
de Kamerverhuur-
6- Spanningen tussen r"ront;n en
centrumfuncties dienen met aIIe
corrigerende beleidsinstrunrenten te
urord.en aangepakt -

7- Een leefmilieuwerordening is
nie;t noodzakelijk, r.reI een
h-le I anghebbe nde nparkee r rege l- i ng -

A- Bij bes lissingen dienen alle
belangengroeperi ngen te r.rorclen
bet, rokken.
9- de rnogelijkheden voor een
buurtplatform dienen te r^rorden
berz i. e n.
10- De regeling m- b. t.
owerl asL gewende fest -iwiteiten
(maximaal 6 pe" "iaar) op her
hli Ihe I m_i- naplei n wordt gehandhaaf d-

IN HC)LJE]S(>PGA\,/E.

De heri j ki ng I ntegraal
Plarn: t'reL Buurtkomit,é
reageert. 2.

De belangrijkste gsl-
meenLel ijke plannen. 3
Het t:urrrb overleg i n
act ie. 3
Spreekuur van de wijk-
agent - 4
Namenl -1.i st btrurt owerleg
De Bergen. t,
Geslaagrl - ía

Akt. i r,ritei Len Buurtcen-
t, rum-
De Deur'.
ilededel i- ngen-
Tai j eqtran -
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tr]E HERI.JKING \.,,AN HET
IN -TEC=RAAI_ PI_AN : HET
E}IJIJFR T KOT.4ITÉ REA-
GEEF= T.

Ïrlaar aanleiding van het voornemen
van de gemeente om het Integraal
PIan (richtinggewend plan woor d.e
ruinrtelijke ontr.rikkelingen binnen
de buurt ) t,e herzien, Lreeft tret
Btrurtkomit-é de r,rerkgroep Herijking
Integraal Plan opgericht, om op die
manier de belangen van ber,loners zo
goed mogelijk te behar-tigerr. tAlij
doelrr nu kort, werslag wan haar
act, iwibeiten-

We hebben besl.oten om eerst een
rroorl-opige reactie te formuleren,
om op een later tijdstip ons
standpunt te bepalen over hoe de
t -rijking er <:oncreet uit moet
ÀÈmen te zien. De woorlopige
reactie is nu wastgesteld en is
inmiddels besproken in het
btrurt.owerleg. De geledingen horeca
en bedrijwen-aan-huis zijn bij die
gelegenhreid ermee akkoord gegaan-
t^lij zijn in onze woorlopige reactie
wooral. ingegaan op de 1O punten
zoaLs vastgesteld in de Herijking
Integraal PIan.

In de eerste plaats missen wij een
ewaluatie wan de woornemens die in
het nu nog geldende Integrale plan
geschrewen staan- De 1O punten
maken op ons een nogal onsamen-
hangende indruk. Verder walt
nergens uit af te leiden hoe de
gemeente ertoe gekomen is_ Wij
a-hten het zeer wel mogelijk dat
t^*raalde zaken in het Integraal
PIan achterhaald of niet meer
urenselijk zijn, maar dan moet dit
naar orrze mening r.rel goed onder-
bourucl r"rorden-

Naast deze procedurele opmerkingen
reageren r"rij op de inhoud van de 10
punten- Wij denken positief over
het wolgende:
1- Handtravirrg \ran de ma-imale
vloeroppervlakten \roor zakel.ijke
functies in tret Besterrmi rrgsplan:
uel dient de handhraving ervan weel
stringenter plaats te winden.
2- het stre\rrrn naar eerr \raste
bewonerskern: de
uoningbouwprogramma's in de
duurdere huur- en koopsector
beschour.rerr r.rij a1s posit-ief . Ze
kunnen bijdragen aan een geméleerde
bewolking. Aan de omgerring urordt
echter geen aandacht besteed.

3- ïoepassing van de Verordening
op de Karerrrerhrnrr:r"rii ziin niet
tegen kamertreuoners of s;tudenten
zolang trun a-andeel in de bewol'king
r-rerenigbaar is met het gemr;ngde
karakter van de buurt- Datze]fde
geldt woor c:oncentraties wan
karnerbewoners op straatniweau-
4- De rrens van de gctrx'€rrrte <rm

orrrerleSl te \roererr Et het
brrurtoverleg: ruii aanvatrrden graag
deze uitnodiging om mee te l>raten
over het bekroud wan de roijk al-s
gemerrgd geheel -

5- Handhanrin{a \ran de regeling
m- b- t- orrerlastgerrende e\renenenten
op tret bliltrelminaplein: graag
zoucten uii een aanta.l wan deze
overlastgevende evenementen
verwarrg<:n door andere-

Wij zijn minder te spreken ower de
wolgende zaken:
1- Geen uaarborgen rroor de
kualj-tei-t van rJonen: de bour.r wan
koop- en duurdere huurruoningen
winden r.rij nuttig, maar andere:
bedreigingen wan tret Lronen
(owerlast, wervuiling, vandalisme)
r.rorden niet aangepakt-
Ook mensen die kiezen voor kinderen
moeten in staat zijn in de buurt te
blijwen uronen_
2- Gebrek aan concreet insttren-
tari-r.m: uat ziin nu precies de
"corr igerende beleidsi nst rumenten "
die de gemeente r,ril inzetten om het
spanningsveld tussen LroneD en
andere ftrncties te te beheersen?
3- De inrroering \ran een parkeer-
regel-ing:zolang er geen garantie
is dat de kost,en binnen de perken
blijwen en de regeling alleen
binnen uinkelsluitingstijden geldt,
kunnen r,rij er niet mee akkoord
gaan-
4- Geen aanran]-lend instrurentari-Lm
op het $ssf,,slrrrni ngsplan: woor het
inperken wan horeca-owerlast is het
nut wan het Bestemmingsplan zeer
beperkt gebleken. Negatiewe
ontr.rikkelingen op het gebied wan
bezoekersgroepen kunnen slechrts
aangepakt r.rorden door de pogingen
van horeca-exploitanten zelf die
ueg te kri.igen- Verder kan de
overlast \/eroorzaakt door terrassen
er niet mee woorkomen lrorden-
Aanrzul lende maatregelen door
gemeente, politie, horeca-
e:<ploitanten en berooners ziin naar
onze mening noodzakeliik.

Naast positiewe aanzetten vinden
r.rij de aanpak toch te bertrstend.
Ontuikkelingen r,rorden teweel op htrn
beloop ge-Laten en het voor8lestelde

2



i nstrumentarium (Bestemmingspran en
uroningbour.rprogramma's) ziin naar
or.ze mening onvoldoende. Horeca die
niet past bij het karakter wan de
urijk moet kunnen urorden aangepakt,
everrals wervuiling en wandal,isme-
De woorstellen zj-in onwoldoende om
cle continuïtei-t en kr.raliteit wan
uronen in de buurt te uaarborgen-
t^Jij urillen met buurtowenleg en
gemeente in contact treden om de
plannen te werbeteren-
ËIE EIEL- ANI <3F=I IJ}<S TF
GFÍVIFFI\ TFI_ rJT<F
PL_ AI{ NtFNt -

In de -loop der .iaren treeft de
gemeentc> over de wi.jk een aantal
beleidsnotities gemerakt- De
belangri.jkste pass€lr€rn ntr de
revu€):
I rrE.er*raaf__Pl_al De___Eerge_ n (1983 ) :
hierin wordt als doelstelling \roor
de urijk genoed, dat er een
elrenwicht di-ent te zi.in tussen
f.eeftrtrarheid en leraendighei.d- Een
aantal stadsrrernieuwi ngsproj ecten
worden opgestart om het r^ronen in de
uri.ik te \rersterken-
D_es!_e_un1_Bssp_lq$__De_Èe_rge_n ( 1 985 ) :
het fntegraal PIan kri.jgt hierin
juridisctre hande;n en rroeten- Het
bi.nnengebied wordt besterd, \roor
Lr<rrrern (ook voor gezinnen ret
k.inderen)- De randgebieden
(radialen ldillemstraat, Grote Berg,
Kleine Berg en het Llilhelminarrlein)
krij:ren een ÍEenErngde bestemmirrg \ran
r.ronc'Ír en centrtrdrrncties- De
randgebieden zijn opgedeeld i-n een
aantal. zrrrrcàs, uraarbij i-n el.ke zorlc,
een ma:cimaal aantal rrir=rkante
meters i-s vastgeste]-d clat in berslag
mag worden sr€rnotrE n door troreca of
detailtrandel-
s!-r-@-1ed-b!lnen de
B,q-n*rpg_(19t}9): De Bersen seldt
hier als onderdeel van de
c i t lrrri t uraai e r i ng7 s;zrltrc>
(uitbreidi ngzone \roor het centnrm) -
De inmiddels opgekoren troreca wordt
gr=zien als een positieve bijdrage
aan het centrtm rran de stad
E:in<1trorren- Het :rebied wordt n(r
g-ezien als een aantrekkelijke
woonlocati-e, rede door de
stad..srrernierrr,ri ngsact i rri. te-t ten -

Oprrerki-ng: bij der interpretatie
rran het Bestemrin8ísplan spe].en
zor.el Integraal PIan al-s
Strrctrlrrschets een bcrlangrÍjke
ro1- Het lntegraal. Plan wordt nu
trerziern-

HE -T EITJIJÍ=? TO\./ER I_ EG IT{
ACTIE.

Op 25 maart j. 1- kr.ram het
btrurtowerleg weer bii elkaar-
Helàas r,ras de vertegenr"roordiger van
de tuinkeliers werhinderd- Wat walt
er werder te melden?

Voor de geledingen bedriirren-
aan-hrris en horeca bliikt het bii
elkaar krijgen wan de actrterban een
moeilijke aangelegenhreid. Zii
ztrllen zoweeI mogeliik bii iedereen
langsgaan en in tret wolgende nuÍtmer
zich woorstellen- De resultaten
hierwan zullen nog afgewacht moeten
r,rorden-

Een belangriik agendapunt uas de
Herijking Integraal Plan- Het
Btrurtkomité heeft een woorlopige
reactie klaar op het eerste
woorstel wan d.e gemeente- De \J'
geledingen horeca en bedriiwen-
aan-truis werkl-aarden na overleg
zich in de reactie te kunnen
winden- Tegeliikertiid ktramen rond
de horeca een aantal klipl>en naar
bowen:
1- Begripsonschriirri.ng:troe kunnen
rure een heldere omschrijwing winden
wan hret soort hroreca dat past
binnen de wijk en het gemengde
karakter erwan?
2- Orrer-lasÈ terrassen:hroe kunnen
r"re die woorkomen of beperken?
3- Orrerlast e\renercnten: troe walt
die te woorkomen. Frans Thiissen
(troreca) en Rogier Bruijning
(bedrijwen-aan-huis ) denken hierbii
aan e:<tra faciliteiten als er i.ets
plaatswindt op tret blilhelminapleir
(fietsenrekken, toiletten e. d- )- r

Deze onderr"rerpen zullen in de
wolgende wergaderi.ngen ureer de
rerrue passeren. EIke geleding zal
ze binnen de eigen gelederen
behandelen-

Verder r,rerd gesproken over de
aanPok van sex-inrichtingen en
kofFieshops. Ook dit komt oP een
,later ti.idstip terug-
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Buurtcomite de flergen heeft .in een
onlangs gehouden owerl-eg met d* po_
Iitie aangegever-r clat er behoefte
bestaat irr cte bulrrt om cluicieli-jk_
heid te werschraffen hoe nren d.ient
om tr: gaan nlet zich aand.iene:nder
problemen.

Ei.i dit owerleg was ik a1s ur.r r^rijk-.-
agerrt, wertegen'"rocrrdj-gd. Ik heb het
buurt comite-. aang,ebodlen om bi j uri jze:
van proef ter starten met een vast
spreekuur \ran de r.rijkagernt. Ne-L_
-I 1chl is het goed clai ik wooraf
enige uit.l-e;g geef over de manier
warr r.rerken van trw wi.ii<agent,_ AIs
uri.ikagent r,ri1 ik samen me.,L u a1s
buurtbewoners, de 1t+efhaarheiC- wan
de urijk op pr=il houdi+n. Vaak cioe ikdat in overleg rnet of me--t behu1p
van anclere geroeenteli.jke en,/of
hrllprrerlenende instanties. Ik zal
waak probe;ren d"oor bemid.deling pro__
biemen op te Iosgen. Natuurlijk
kunt u bij mi.i ook ur,r vertrotrr.rlijker
informatie kuijt.
Problemen Lraar ik clageli.iks mee tei <en helt , b<lt ref f e n di rekt, hei;

r.ioongenot., zoals owerlast wan buren
of straatber.roÍrers ten werkeer. l)ezeprot:Iemen hebben meestal gemeen ciat
zii larrgslt-.pend van aard zijn ern
dat owerleg met arrcleren noodzake_
Iijt< i:: onr tot structurele werbe-_
teringen en oploss.ingerr te komen_
Ilocht er zictr orrerigens een sitr,r_
atie woordoen, LJaarvan u winclt clat
er onmiddelli"jk politieassisterrtie
geuenst is, kunt, u onmi<fd.elijk het
alarmnumnrer 0611 clraaien. Via dit
nummer kunt u ook de ,'GG en GD,, err
Brandr;eer berei"ken-
Het is niet cloenlijk om een to_

t,aalbeeld te gel.zen vocrr ,le gewal len
waarin u kontakt op kunt nemen de
urijkagent- De woornaaÍnste fak.tor
h-i-erwoor trordt bepaald cloor [rr^, ge_
voe,l . AIs u windt dat er een pro_
bLeem i-s waarbij u met geuroon pra=
ten met bet rok.kene ( n ) niet rzercler
komt, doet u €rr goecl aelrr orn naar
het spreekuur t,e komen, om te be_
zien uraarmee ik u wan clienst kan

zijn- Ik kan dan dikr,ri jIs een per_
soonlijke bijdrage leweren. Het kan
echter zijn dat hei noodzakelijk is
om arrdere instanties bij het pro__
L:Ieem te betrekken, om tot een op_
lossing Le kome=n. Ik heb a1s ur-ijka-
gent rechtstreeks kontakt. met ande_.
re dienstwerleners, om tot. een plan
van aarrpak t.e komen-

Hisschien kan een voorbeeld urit dt:
praktijk u enise du.ideli.jkheid ge_
ven. Het kan voorkomerr dat u als
r^rijkber,roner last, heeft van personen
die in de nachtelijke uren voor o-
werlasb zor1geÍ\. Bestaat het pro-
bleem uit enkel Iuidruchtig huis-
uraarts keren wan bw. horecabezce_
kers, dan kunt u hierorntrent naar
treb s;prereEkuur komen. Ielord.en er bi.j
het, huisuraarts keren ook goe>d.eren
wernield, dan dient u O611 be
clraaien, daar het duidelijk is dat
dit geen assistentie--uitste]
gedoogd.

Ik wi.nd het a1s r,ri.jkagent belang-
rijk dat menserr rJit de buurt na-
drukkelijker bi.i het oplog,sen van
zakerr rurorden betrokkern- We noemen
dat sociale konLrole-

Het spreektrur *rordt met ingang van
1.2 maart, iedere donderctagawond ge-
houden in het buur.tge;trouu rran d.e
Rergen, gewestigd aan de Oranje-
straat. Het spreekuur zal zi.jn wan
19. OO uur tot 2O_ 3O uur-
De gekozen tijd is ook woor-l opig.

P1rrcLrt er betroefte besterarr om het
ti.jdstip aan te passen, 7aI diL in
owerleg met heb buurtcomiLe gebeu_
ren. Voor aIIe duidelijkheid r,rordt
rrogmerals gesteld dat tret gaat om
een proef _ llocht bli.jken dat er
geen animo voor het spreekuur is,
zal het r,rorden gestaakt. Het Iigt
in de bedoeling om c1e situatie eind.
mei te ewalueren_

Het kan ook gebeuren dat u om be_
paalde redenen geen tijd heefts om
naar het spreekuur te komen. Wan_
neer u dan naar het bureau belt kan
het zijn dat ik daar niet ben. AIs
u de telefoon door taat bellen,
r.rordt u erutomat isch doorwerbond.en
met de r.rachtcommandant wan het cen-
trum. Hier karr u dan een berichtje
woor mij achter laten. Het tele_
foonnummer dat u dan dient te
draaien is O40-33?375. U kunt daar
ook een werzoekje neer]eggen om bij
u thruis Iangs te komen_

Met wriendelijke groet ein werbrou-
r,rend op een prettige samenr.rerki.ng,

uw uiikagent,

hlim wan Riisj-ngen

%
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llr-qtse.rjeg-
Harry Ttromassen
Kleine Bers 70
5Í;11 JN EINDHOVÉN
o4í.J- 4483L2

Íl-e.r.g§.en-:-
Frans Thi j,ssen
Kleine Berg 16
F:ei1i JV EINDHOVEN
04()-457481

Joep Königs
I{eilige {feeststraat 5b
5611 HN EINDHOVEN
o40-45;?9?rJ-448877

B_sgll:ijyp_n-aan-hglei
Rogier Bruijning
Prins I{endrikstraat 36
5611 HK EINDHOVEN
(]40-456141

E_ewoners (Buurtkonité De

Tin-i.e Sonrers
Jul. ianast raat 11
5611 HS EINDHOVEN
o40-432947

Pet,er de Ronde
Prins Hendrikstraat 57
5611 HJ EiTNDHOVEN
04()-463516

Ignace Op de }lacks
KIeine Berg 46
5fj11 JV EINDHOVEN
o40-442550

BrLrrtorref leg-
De wertegenrgoordigers wan de
geledi ngen bedri.irrsn-aan-hrri-s en
horeca zet't'ert zichr binnen hret
btrurtowerleg in om in owerleg met
andere geledingen de belangen wan
d.e r.riik zo goed mogeliik te
vertegenuroordigen in de richting
wan d.e gemeente. Daarbii r.rillen zo
eeÍ\ zo goed mogeliik conÈact
onderhouden met hun achterbannen'
om goed oI> de hroogte te kunnen
bliiwen wan Lrun r,rensen-
Horeca-expl oitanten en eigenaren
r.ran bedrijwen-aan-huis bi-nnen De

Bergen kunnen met de volgende
personen in contact treden:

Horeca:
Frans Tlri-jssen
Kleine Berg 16
5611 JV EINDHOVEN
o40-457481

Joep Königs
HeiLige Geeststraat 5b
5611 HK EINDHOVEN
o40-452970

Bedri jrren-aan-huis:
Rogier Bruii ni-ng
Pri-ns Hendrikstraat 36
5611 HK EINDHOVEN
040-456141

Een Accountant kan meer dan een Balans maken.

Voor goede advisering (ook bij automatlsering),
een persoonlijke benadering en een redelijk tadef

B.A.M. Aecountants Mauritsstraat 38

KUNSTHANDEL - LIJSTENMAKERIJ

N REMBRANDT N

Het goedkoopsLe adres voor
alumlnium vlissellijs ten .

KIeine Berg 42.
Eindhoven. tel: 040 - 449258-

\Ëi'fh"rd"ti
[Iooijen BV
* Verf en lakken voor de vakruan.

particulier en industrie
* Alle schildersbenodigdhcden
* Comprcssoren
* Autolakken
* Polyesters
* l-adders en klirnmatcrialen
* llel onze Fot,ospectrometer

ua3raan or-,kocpe1d een
ccnputergestuurde meno-
machine kunnen rrri j c. a.
2i0.-a0 kleuren maken

* Orue vaknrcnselr gevcn graag
deskundig advies

Kleine Berg 20 - Eindhovcn

040-148796
Fax: (}40 - 45 40 f0
Eigen parkeerterreln



GesLaegd.

Er wordt nogal eens gezegd: tt we:{< bevalt me niet.
tk Heb er geenlplezier in.
Dat ls niet a11een produktieverlles, doch zo'n mens

gaat er geestelijk en lichamelljk door achterult.
tt Komt voor dat vele Jonge mensen geen beroep

kunnen kiezen, dat ouders over hun kinderen
domlneren en zo de stuCierichting bepalen.

0uders en jongelul: bezint eer ge begint.
OmscholÍng gaat zo vaak met moeiJ.ijkheden gepaard.

0uders, geeft uw kinderen de kans om zich zelf te
ontploolen. Heus, wees niet óverbezorgd a1s uw

kinderen nu eens nlet die scholen of dat onderwiJs

hebben gehad die u nu Juist voor hen had uitgekozen.
Een minder goede leerling kan 1n het leven heel goed

slagen. Soms beter dan iemand met vele diploma's.
Indien men ljverlg is - dat 1s zéér belangrijk - en

zijn werk met genoegen doet, onverschillig wat voor
arbeid, is er ievenswreugd en dat komt zowel de

produktie als in het bijzonde:. de betrokkene zelf
ten goede.

Geslaagd is de mens pas dÉn a1s hlj gelukkig ls.

sss6.,sssssssss$

A,t li\riLteiten Ruqrtcenf

TfF DELJFT

"De Deut" " is tle naam vaÍI de L:tran-
ge,:l i€+gemeente die wekel,i jks il.rie
ker-hdier-rsten'!rerzorgt i n t-ruurt.-
(ientrLirn: "lJe hergenrr.
f)e Lreur bsrstaat L?. .iaar. I'krt t:en
t'gemeÉtnt€+ " troi'dt ee:) gro(:ap lralrr tv»:Et
of Íneer mensen di e " -i rr Zi j rr rlaamrl
d. tt. 2. i rr de n.:arn \,,an God., iri J €)I--
kaar ziirt, l-red<ie1d. i'li.r, God zal rl'r
dran ook zi,jrt- De gemeenLe g,aclt t-{lt
warl de Bi- jhe1.. Vr>e-I Ínenser) ie:z.err
dit boek, màar het; \,ror(it [)as' g,orjd
begrepen als ni(rns€]n zich Lrerkeerd
hebben. Mensen tlie zich niu=t be_
keerd hebben, schiai rren c+r al ler-.l.ei
andere darn de éne rrit, 1eg ui.t, ru€)

traien- Een bi jbelboodsr-:hap i s bi tj_-
voorbeeld: "Tt-nzij merr (Jeal€jc()m ze-
boren is zal nierr frr,+t:, r'i.ik v.rn Gsrcl
nieb trinnengaarn-'r. laledergeboor-+u€
srtaat, hier v(:)or- [iekeri-ng t=r, het,
af.l-eggen van een getui.Íe:nis;.
VE.:r'geving kan dan gerrr'aagC '";orde:tt.
De geïntervieude zegit, Cert, Éjr' .?en
Iarst warr hem afw'r-ei en h.i"i zich
-Le-.t.Lerli-il', rzerl it:trt voeiide rrà zi.i rr
bekering. Ook err.raart hij een
blijdschap voor el.ke dag clie hi."i
leeft. Sonrs: ktrnnen bekeerli ngen rra
Iarrge t i.ic, ;.incie)ren door trando[i] eg-
gi ns, iichamel j- jk en geesteI.i..ik
gerrezerl . Ora de zoveel ti.jd uord+- jr-r
De Llergen É)en genezi ng*:di€)nst, ge-
lrouden.
Ycrger, acuF'unctut-rr, ztna,rLe kunst ,
hry;;nose en dergel i jke \.toi''d€)n .1.!-s
occtri t gezien omdat ze niet, " rercirt
\./Lrcrr God" zijn- fets o()cjuLïrF-. geIr-it
aI Íl "des rllr j-we1s r' . " l-lcrk Slat;an kari
51enezen m.rar d-ie vraagt zijn
pri"js. r'. tjod rloe.u diL nj-€.Ë. iíer:
tioeÍ't a1.-l-ec.rn de r,ret.te,Í) van Gocl t-e
vol5ien, die Íe€rst:hrewen st.aan in het
hart. Zo r-É; i erder rf ie ílocls wi I
cloet., herilig.
LIoe ziet eerr l<erk'diens-:r; eru,iLi)
- 7.<trrg, met op het r--i n<i .ianbri-cl-
,l-i- rrgsl. i edere.n.
-- Loven err pri ize>n: sl-1r-eken in
t-ongerr = spreken zoals I)e Gee;st jor,r
i ngeef t ( na cle L-,eker r i rrg É? n lleL t.l i -
gÉ)niE;, j-s men vaak door
harrdopleggir)g \./ervuiL Ínet, dc;
Ilei.lige Gee;st. llen loott God dan
ook rzerÍ;banclel t.i k ) -

- (iebeds;dien:=L
- Iledede I i trge n
- Llol lr=cte

Preek
Afsluit.en

- Loven en pI'iizerr,
t ongen-
-- Voör rle.die:nst is;
tot, bidsLond-

i:pr€rken i rr

e r gL- I ege nile -i d

Èí^A.A.ÀLÍT.AG
KINDERKRESJ 8 -3O t/m
BET^JEGINGSTHEATER
TANGO_TARRO
ZANGLES

nTfuGrra.À,G
KINDERKRESJ 8- 30 t/m
SOCRATES
FOTOGROEP
THEATER ''BOEI1''
VERGADERINGEN

t óFÍ\lÍ:n^À.G
KINDERKRESJ A.30
KE:RKDIENST
SOCRATES

fi ó Í\l fr r: lQ fr.À.tÍ-:
KINDERKRESJ A- 30
TANGO_TARRO
SOCRATES

r-,lR r. rfa.À.G
TAI JI III.IAN
VERGADERINGEN

@
CURSUSSEN

7ÓÍ\lrr^ÀG
KERKDIENST 9.30

17. OO

12. OO uur
1O- OO uur
19.30 uur
2O. OO uur

12. OO uur
19.3O uur
19- 30 uur
2O.0O uur
2O. OO uur

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

t /m 17.. OO uur
1-9- 30 uur
19.3O uur

18.3O uur

t /m L?- 0O uur
L/m 20- 3O uur

6



§"TFIEI ËI=I F 1_ Ïr\I GE I§

- Étnrnt-.st y i nter-n.:t i. onal :

[:] lf:e eer-:;Lr: di nsclag van cle maancl is
€)r een gchri-.jfavond: 7 apr'il. E m::i
?-.iun.,-, 1 s,er:rtembr:r', fi ok-LoLler,
7- nti vem-fre r r: n 1 d*ecrembq; r 1 ggZ .

,i n bur-;rtcent r-urn: ,,L)e Rer-gc_:Ír,,
Oran.ieí,.it,raaL 1. om 2fi. (J() r-rr_rr.

- liol o ::ang-ie'Éi -rltc)lnvormi ng Coor
Louiee: Sidd j.qrri.
L, i ,l : K" N. T . \r. Doc:t>ri-ue U j, t-. rr. 'Icrtrnk .

Te 1., O4í.)- 43'7?79
ïtii-.:ie rr 3 - :iil etn !? . (Jil u,-r r

() rr L,:J . 1 l, en 22 - L'tJ ur_rr .

Lesrz.eiC naar 11 r',aagkr.acirL.

-- Íjtc-:tle I i j l<e [':,.Le,rcli ng,i riz-arne.!- -i rrg .roor
du: Í]t,ichLrrrlz "I'lenst=n -irr r-rotrci.,' van
1. O . i-i0 t, r-rt, 13 . (iO uur- ola 'j 7 ap r i. 1 -

l'lE;t. gaart oltr l)og 8,(-red r:lr';:ajgbare k.l er--
d: n.q, iiilit+ns,:,, del..e-'ns;, gurrii.j ns,tr:f -
fen en s;ch,teise-L (pE;r paar L)t"! íjj.-
l..aarr s. ru. p. ) - F_1r-errg i'ret in eeri
d.ich1-geborrclen pIa::t Lr: zerk bi.i ,

Kloo:-;t-.er Marieínhage í_!p de August,i.j-
rre--rrdreef oÍ'' Errur-tcerrtrunr De Bergen
(lr-arr.i Ërs',t, r.rilt 1 -

-- Onrroep Brabant uri I ttrí:)e!- n i eu'.ls
uit- de r".ri j ken e:rr buurLen j- ert-E;n
horen Cp; I'rr.rn ze:nder.
tJ.i.iIi- e;n l-:rrur-t.vÈrer)ig t rrg€ln kunnen
<1el:ger"lernst op excurs-i-e Lri.i Ornroep
ttrarb.ant.'rirr ne'em gerrrst, r.ri.Skber-ro--
n.,.Í's flt)e. 'fel. O4O-1 i]2$1a.

- Karnerkoor- Pav,an€r il()et t, r.,ersLer.-
l..ing voör rle: ter)oren en t:trssen. f)tt
rcpeti.ties zijn trp. ..zrijdagi:vonci wan
zll'j - 1 5 t. ot ?'i: _ -...i_\ i_ n l.et, Ka r. r-egat
r-r.l--v. Bert 't HarL.l)e g*-z-onr_{ert r)rl-
zir-:k -is v::n r.orrrl dE, 1'Ze er-:u-u, afg€+--
t^riss;elcl rnE:t ?Ae:- r:,r+urrrse uerkerr.
Tenorr:rr e--n b.rs;l;e;n clie r.(}d-È)1i.ik rnu-
ziek wtrn ltet bi ad kunne;n -Letzen l._un-
rien l.arngsgaan cr6' d.r: r-eLreti.tie of'
he,llerr naar' Eli1v- Kok t-e1- 8762g4 (rí,
I'iar-izrn vau Ast tel . 118í.iti3.

- l)e: rri jkagent. heeft spreekuur op
clorrderdagaworrd wan 19. OO í/m 21,.CJO
uur in Buurtcentrum De Eergen-

T-AIJIAuAr\t
( Ch i nese be';eg i

Maria Bakermans

ng,skunst )

Taijiquarr is een onderdeel van
Bocam-tl-rerapie uraarrran r.le l.ett.ers
vert".ri .i zen naerr: Ber,rust,,*rordi ng,
flrrt,spannirrg, Conceniratle, Ademlra-
Iing en llanuele aspecLen-
'Iai .jiquan is gr+baseerd op Chinese
gewec;htri-- en beuegingskunst. Die-
r e nLr oud i nige l-r, rze.. r,ciecii g i ngse I eme rr-
t-en,. nred..Ltatie en ccrncentraLie zijn
sleutelLroord.en r-rm het te tuyf)eren.
De iroud.ingen r&rorden soepe+I en ont=
"epanrien op heb ritme rzan dt: eidenr-
Lrirlirrg; gectaan en wl oeien z.o in
elkerar over.
Tai*i i.<1uan is eigen-l i jh e:en meclita-
L ie waarbi.j l:er"rogen urorr1t,. Het. kan
als een ueg rra.3r i nner,i i.jke rust en
goede gezondLreld geziein u't-rrden.
De uitwerki ng i:; r,reldadig voor
krl oedsom] oop, hart en l orrgen.
Zenur,rachtige, clruk.ke en gespannen
rnenÉierr kunnen he;b als olrt,spannende
t ra l li i ng t oepasse n.
Tiri j i hr:ef t pi.rs ef f ect:. n.r ongeveer
eerr haLf .iaar oerfenen en \./c)or€tl aIs
dit oefen€]n dageli jk.s zo'rr 10 mi--
nut',<;r) gedacrr) r,rorcl.t. naast cl.e 1er:-
sen.lieL gaat rfan ook in het, .j-ge-
i i."j ks 1e;ven clor-rruerken door hert
beurust zi.i rr rz::rr -L ic:[5aps6oudi irgc+n,
adenÈral i rig en door tie werande,ri ng
die in }-iet bewustzijn p_la;-if,sj,ir-r6X.

f n buurt-cëÍl+ururn De Be:rgerr zLJrr
r.rerschi I Iencle Tai. j iquan--cr;rsusrsen
Lrezig. Er is nog pl-aats oF
vr-j. "idagar,loncl rran hralf 7 Eo1 ha1f. B
wcor hal-fgevorderden.
Í:]1s err gerroeg bel.angste-t.-Ienden zijn _
kan er op vri jriagawond wan haif g
tot half 1.Ll een beginnerserc)e)p
s:tarten. Opgave tel . 43?2:.-/3.

Naas:t. Taichiquan houclt }1aria zich
ltezig tti,et : Chirrese senior-eng)am
(t,egen ouclerd omsongenrakken )

G-igong (ger-icht op dÉ) orrtr,;ikke--
f -i. rrg rzan lewensenergie )
- [rythot herapi e (kruidengene;es-
l..urrd.e )
' Tui rra (Ct'ri nese nrassalie )
Als rr hier interesse in heeft kunt
u haar berej.ken op tel. 465037.

Het minirnurr aan rar deerneÍners is 10 en ma.\imaal 14 .



KUNSTHANDEL
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Wilhelminaplein 4
Eindhonen 44t5qz
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Lijslenmakerij . kunstschilders

materialen . woning-, kantoor-

en bedrijÍsinrichtingen

Kleine Berg'14 - 5611 W Eindhoven - Tel- (0aO)-441381

DEREUMAUX REPRO
Kantoo r-teken arti kel en
Lichtdruk
Klein offset
Fotocopie

Grote Berg 31

Eindhoven
040-44901 3CAFECGALERIE

TTIE ZOO
G rote Berg 17-19

E ETCAFE

> R.ÀJ. feiPr- ' 'r-.'
iehnisèlr'i[relffiJn':

) WiuernSaat'Sr
561Í ltc Eiildtören
lbbÍoon: (}[.:430875
Tdeta* 1040 j13€fi5
Pisíé: 04126 - 3ÍIï16

,t
:- ?'E: V. _K 

u!'i -- À j

KLED-a BEÀc Co /l /

Eil.,DnicvErr. o-..e t' 
IfE- cac-qttl'l!Ó 
i

,,1 Oltv J

-=-.=---_-
BRABANT

UITZENDGROEP
vu)r lechntsch en gahsch @rconeel

Slogerij specioolzook
Groothondel in vlees
en vleesworen

Ko rseboom ==.

,.ffiíd
."rg 

Z7_\er.

(o
è

o)6

O.r.

ro-5611 XK ErÉlMn ï.1.O40-433591

Willemstroot 23 - 5ól I HB Eindhoven - Íel.: (040)4487 47 -U6222



o. c.

BERCEN

voi)r l

- aJIkni/r-)
- V{: r'i\f()p
- l-r,/i)r)ihËkti
- v t:r z: kt r rt rj.:rl
- tdr.rti.> vcca à.lnkJ(-'i'

verkooi), hvtr-.6i1.,"ou
(Sirrnen r'/i Jur ge!"Èed

LID NV"1

* Woensdag en dontlerdag *'
soep(of salade)& pasta &ijsje t22,'

* MaantlaScu dinsdag fr
diverse pasta's en pizza's fJ(l,'.

Grote bcrÉ, J0 , Eindltoven, tel. 040- 40'1514

boekennel
literatuur niet-westerse kulturen
vrouwenliteratuur

grote beÍg 11 . 5611 kh eindhoven

/DE \
/ rt,.otu'
,*, ,, t,

-lra+eln;,^Xt*

lf

t-4

t\

l-a

..:

'flM,
W,

DAGELUKS !'ERsE GROilÏE{ EI FRUIT

BIJ U IX DE BUI]RT.

fa. TEUS,

GroLe Berg 66,

tnl: 4452?2.

SPECIALIÏLTTil IX RAI'IÍKOSTEI

Elt sAr-ADEs - DrvEnsE sooÉren

FÈTA.KÀ.AS - 10 Str)HTET OIJJVET.

leo oqrts ooccENïRUM
Q,/

fiopper

Willemstroct l5'
5ól I HA Eindhoven

Hollcnd
lel: 3l/ (0) 40-44 SB S2

Alles voor het oog
onder één dak!

Keizersgracht 10 - Eindhoven
Telefoon 040-454275



SHOAR.I,TA TAXL

o
040-461ó19

SCHOÍELS
M,rgírli AlàCrn ...... / 2C,iO
Laeskcreiei. ./18.50
Shcarra ............ / 1.í,C0
Srasiik ... ..- -........ / 15.CO
BLc:sluk . ..........-... / 15.co
Sa:e ..--.... .......- ,f l5.aC
X,pi;1e1. .............. / 15,a0
Keaaö ................ / t5,0O
Har:urger .... .... f lz-a]

IYERELDII,'IT|KEL

9:f iIif,i ?.ora,

c?.0::

01c-1,

Bi?!
E I §I:

9

0Y: n

SFOOOTES
Super .................. 1 6.96
Shcama ......... .... / 5.:C
Slaslik ..-............... 7;,6;(e:ab ...........,...... /65C
<.piljet ....-.... ..._... Í7,aC
Yaru: ......-.....,..... / 6.C0
A.-- t.è.

iuÍkse kaE .. ..... ./ 5.a!
Ge:c6d ........ ... | 4aa
Kaas .........-... ... ,f3.C0

BC N OJES
Sicarma ............. / 10.10
Sate .... . ....... ..... / 10.a0
Turkse crËe ......... I A.ac

DFANXE},I
Cc a ............. ........ Í ZCo
S,.as ...........-.... .... /:.a0
7'n, ....-................ f zca
Sca rc.d .... . . ..... Í ZaC
B Èr ialleen voor .... f 2_51

thuisbezorgen)

SAUZEN: (f;afcck-, iom3at-, sanba!

GEOPEND:
maf,ncag l/m dcn:e.CaE 1 6.ao-.l.CC uur, vírjdaE l,,m zo.d3g 1 5 OC-S.CO uui

Eesieiir--en bovex Ce .r 20.- gr3l:s be:orgd. vooí besiellingen beneden / 20,-
breegen aij ,f 3,50 be:crgkcsien in rekening.

SHOAR\LA AIADTN DOET WONDEREN
v'EKruJkiS vÀrrERr\DE SCHOTEL.L\\BrED§iCEN

Kleine Berg 3ó, Eindhoven Tel: 0.t0 - 4ó I ó l9

I:re,LAI- s,l,r;t-KETTJKETEN

*et tiid rl

'icro kan u helpen bij het
(re)organiseren en

automatiseren van

uw administratie.

inÍormatie oÍ een
boek houdpak ket
ester.

PI\PÀNOi:]MA!. : G E N E ï S'iYI JZË I.I

T.SOTERiE
NIEUWE Y;ETET{SCFIÀP

Í\,IEW AGE ltiUZIËK
ARCI'r1ÀïHEFÀFlE
ESSENïIËLE OLIËN

DE HEBEMIET
BOEKEN & MUZIEK

(LEINE BEAG 28 . 5611 .N/ EINDHOVEN
TELEFOON 040-4.í7714

lngenieursbureau bv

ZJ\J

)#H*riiffg,d;

Bakkerij
HARTOGS I.ileini: Berg 74A'

Sti1 1 Jl{i L-inchoven
l"el 0.10 - 44 93 38

{#

GrnrNoo
edelsmid poul von den hout

keizersorochl t*ee eindhoren

Í{et beste brood koopt U bij uw warme bakker



WTTJTELMTNA

Elke dag vanaí 15.00 uur levendig discussieren oÍ oeverloos
zwammen in het bruinste caÍe van Eindhoven...

Zonovergoten middagen en zwoele zomeravonden onder de luif el
aan het plein...

Pijltjes gooien op een van de vier dartborden of vogelpikken in
teamverband met wedstri.iden op dinsda! oÍ woensdagavond...

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

Steeds op maandag vanaf 21.00 uur optredens van buitenlanctse
bands oÍ nationaal vermaarde jazzlormaties...

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

ITIII,IIETMINIPTEIN 8 TINDIIOIIEN TTI.. O{0.{{ ?2 8O


