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REEf ACTTONEET_.

In dit nurmler wordt, weel aandactrt
hesteed aan cle de geledingen binnen
het buur-tower.Leg_ Horeca en
bedri j wen-aan-l-ruis cioen oproepen-
Verder gaaln Lre in op Lrat er vanuit
st,arrisvernieur.ring (f inancieel ) woor
De B*:rgen beschikbaar ig- Verd.er
nemen t"re; een kijkje bi.j de
t oneelgr-or:p die repeteert i n ons
L:uurtcentrurn-

OPROEPEI\.

b,li.j zoeken nog steeds uitbreicling
voor onze redactie.

f ngezonden rstukken woirlen zeer
geuraarcteerd.

De redactie stelt zi<:tr op geen
enkeLe wi jze aarrspr.akel i jk rzoor oe
inhoud wan adwertenties en
.i-ngezonden stukken. pub_licatie
houdt niet in dat de reciactie het
clrmee eens i-s_

c(f,1_ c)FoN -

Het bull-et.in De Bet'gen treeft als
doel informatie te werstrekkerr over
de; ontr,rikkelingen in de uriik en de
activite.iten in iret buurtcentrum.
De redactie sLe-'}t zich als doe;1 om
haar berichtgeving zo ob.ject-ief
mose-l-i.jk te doein ziin. tÀlii
werschi.inen maandeliilcs, met
r.ritzondering wan jr-rli en augLrstus-

Samenstell ing redact,ie :

Jcrop líoerkerrs
Harrlr wan llijkom
I{ieke Walschot

Opgarze r,zan ad\:ertenties en kopij
.s- v. p. wóór de 15e wan de maand-
Redac t i. e-adres :

Buurtcentrum De.' Bergen
Oranj€lstraat L

5611 JG EINDHOVEN
rel- 040-43 7? 79.

tr] RTJ KWETR K.

Sbichting Dienstverl eni ng
bletlzijnswerk
Domrnelst raat S
SÉJOO Ct] EINDHOVEN
tel. : O4O-44 42 74

IN HOLJIf SOPGA\./E.

Oproep voor de horeca. 2
Oproep voor bedrÍjrzen-
aan-huis- 3
Stadswt=rnieur,ri ng : hoe-
weel geld is er beschik-
baar voor De Bergen?
Ttreatergroep Boem.
Vluchtel 1 ngenr.rerk
De crecht-, br-eidt r-rit-
Ei ndhoven.
Mededel i ngen-
Afspraken rond de evene-
menten op het Wilhelmina-
plei n.

BT_'IJ Í=t TO\.,,E FÈ I_ EG :
OP=.ET Et\ tl(fE]_.

Het buurtoverleg is opgericht om
der c-onrmrrnicatie tuÍtscrn de rrrer-
s:chilende belangengroepen in de
r.ri.ik te rrerbeteren- DoeI hierrzan .is
de positie van de uri-jk aJ.s gerengd
gebied (r.ronen en zakelijke frrnc-
ties naast elkaar) te betrouden-
Dit door orrerleg o\rer errentue]-e
frictieprrnten Èrrssen rrerschil lende
belangen en een afsteimiDÍt \rErn
el'karers standpqnten orrer tret door
tte gereente gevoerde beleid-

Hierbij is gek'ozen rroor de
wolgende opzet: er zijn \rier
geledi ngern die rrertegenwoord'igen-
hebtren in het brrurtorx:rl.eg:
a- [-l,cr_r'eca:_- 1 lid-

§"- Bedri.irren-aan_hu-.LÉr_i 1 lid (het
ígaat hi-erbij om bedrijrren aan tnris
gerrestigd, anders dan horec:a of
r.rirrke]-ruimte) -

c,= l.li:rÀeli_eCej_ 1 lid (rrooralsnog
de rzoorzi-tter van de Bel-angen-
r.ae;reniging K-I-ei ne tlerg-

d---Ee1r,o_Egrs_i 3 leden rran tret.
Buurtkomité-

tilke geledirrg vert;egenwoordigt €'€rn
trerpaalde belangengroep en behoudt
zich tret rerehb \rocrr om zelfstandig
standpunten in te nerEn- Het
*rtrérren is echter tot Sez-Amelrr1.lj_Le_
gt_And'p3l4Le_e te koren-
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kamer van koophandel

55945

brnk NMB Eindhoven

66.31.43.675

glro NMB Eindhoven

't09536'l

datum: 22 apnl 1992

betreft: mededeling horeca

. Geachte horecaondernemers,

Hierbij verzoek ik u om contact op te nemen met ondergetekende daar ik

de belangengroep horeca wil mobiliseren, om in overleg met het

buurtoverleg een gezamenlijk standpunt uit te kunnen dragen- voor mij is
het dan nodig om enige feedback met de horecaondernemers te hebben.

Wilt u even opbellen dan plannen we tijd in om te brainstormen over wat

we willen, wat we kunnen en wat we doen om het voor iedereen in de

buurt leuk en leefbaar te houden.

Met vriendelijke groeten,

F. Thijssen

vertegenwoordiger van de belangengroep overleg in het buurtoverleg.

Kleine Berg 16

56ll JV Eindhoven

040 - 457481



OP FR(fEP \,/C)OR E}EDF?IJ-
\/Er!-AAN- Ht-lIS-

(JIT N ()E) IGIN G-

A.t l-e beldr i-irien-aan-huis worden trii
dezer rritgenodigd op oP
E)TBI.SET.à.G T2 ]\4FI ISI 3'2
om 2-Q=-L5--qq1.- in het
[Jutrrtcent.rum aan de Orartiestraat 1

Iaengs te koren- UIiI ie ureten of
cleze ui.tnodigirrg ook rzoor iou
trerloel,d i.s en z-oia !fftaFom' lees dan
rr\rGln rrrrrder -

!{eË--ani-u-b-e-d.rtLyrrl---aa-E-.hq-r-c-"-
Bi.j de l--res5rreki ngendie ui t eindeli jk
Í4c:l.ei.cl. i-rerbbein tt:t Lret Ce totstand-
koining van hret lJuurt,orrerleg, r,rerden
de beclri.jvc+n-aan=hrulsi voor h++t

eergt, a1i; a[retrte; groq>tr genoemci'
Hiermee r,rordt, bedoeld de s'teeds
grot elr urorclr;rrde gro€)p buurtbeutonerg
die niet aI-Le:ern in hrun uroning
Lronen, maar daar ook zakeiiike
act .ivi-teite.:n ontplooien- Met
zakel ii ke act i vite.it.err r^rordt l'rier
be<loe;ld : arcL i.rr-tteiten die tot doel
hebben dee]-s of vol--tercliÉr- in hret
i nkomen wan de betr,>kkene te
woorzien- Hierbii r^rordt' echrter
nadrukkeliik tl.e combinat'-ie van

' ruinkel of troreca m<+t Lronen
tri tgesloten. Dit worcit toege-Lichr-u
aan de hand wan het ondet'staande:

Een aantaL ke+nmerken rzan
be+clrii ven'-aan-huis zii n:

a- De urer^kí:unctj.e lewert Seen
overlast op voor de orogerring-
b- Vaak isniet aan de buit.enkant
wan het- pand te z-ien, dat' in het
l:and ook bedri.ifsmatige
act iwiteiten plaatswi ndet: -

c- I-let betreft vaak rrr.lje+
be:roepen, r,raarvoor registratie bi.i
cle Kamer wan Koophrandel niet
werrrficht; is-
d- lte combirrotie van uronen en
roerke;rr bi edt rzoor de bet rokkene ( n )
É-)er1 nreerwaarde teln opzi.cht'e van
g:esc:heide;n uitvoering van deze
fr:rrcties (tri.ir,'e61'beeld dor-rrdat
te-'wens een Lielangriike t.aak urordt
tr i tgeoef end i n het Lrtri'sl-rr:uden ) -

De er.rrct rran de bebouwi ng .i n De
Bergen iE; er''g gr=schikt voor
bedr-i j \/en-aan--hui s. De panden zi j n
waak te groot om uitsrluitend <1oor
ee:n huishoucien te roorclen ber.roond.
f.n combinat,ier met, t.lerken karr een
Frand juist erg efficiënt gebruikt
rrorden. Lien gcrecle scheiding van
f rrnct ie+si r"'ordt mog€rl i .j k- Dit leidt

niet autom. tisch t,ot aantasting wan
de priwaclr, uat in een ander type
bouw vaak r"rel l-ret geval is. ttok de
loc.:tie in cle buurt, rran tret centrum
van cle gtad r"rordt waak positief
beoordeeld- De buurt r,rord-t
gemakkelijk seassocieerd nret
urerke-'n- Het is dan ook niet
we;rwrtndelrlijk dat deze groep sterrk
in omvang toeneemt-

Voor De Bergen is dit een gunstige
ontwikkeling- Het is een goed
itLl-;errrat i_ef rroor kamerber.roning-
.Iuist door de combinatie van
f unctie+s zaL oe binding meL de
btrurt groter zijn dan krij diwerse
andere lÀroonvormen, r.ra,ardoor de kang
op taersterking van de vaste
(br:r,roners)kern in de buurt \zergrooL
uordt- Dit zal echter a]Ieen i:et,
gewarJ, zijn, Lranneer ook serieus
rekening r"rordt gehouden met hurr
be.iangen. Een aparte trehand.el i ng -wan dezer tlroep ten opzichte rzan
erndere vorrnen wan becirijwighe-id zal
noodzakeli"ik zijn. Deze andere
vormen zullen irnmers in rrrijueL
aIle gerza} Ien r^re} orzerlast
opJ-everen woor de omgeving_ AIs d.e
belangen van de bedrijven-aarr-huis
r.rel over één kam r.rorden ges.choren
met die wan andere zakelijk
belanghrebbenden i rr tle buurt r.rorclt
het kind met het badwater r,regge-
gooi d.

Het is nu de berloel.ing een soort
overleg van bedrijwen-aan--huis Le
vorrïen, om te komen t ot een heldere
formulering wan r,rensen en eisen
vanuit deze belangengroep ten
aarrzien van (de re_l-<rt,i-e met) der v
buurL De Bergen- Verrro]gens kan op
basis daarwan dan ee+n stewige
positie r,rorden ingenomen midd.els
vertegenuroordi g-i ng in het
Buurtowerleg. Dar.woor is het nu het
momenti omdat de gemeente bezig is
me:t- een her-bezinning over de
functier rran De tlergen woor de st,ad
Eindhoven. De formulering seeft al
aan clat anders dan in het, werleden
zeker niet per definitie cle+
belangerr van de buurt in het
Loekrrmstige-' beLeid voorop zul I en
staan.

Lle&-ërnrr!syetcles.
In d.it ovt)r'Les zi jn wier
bel angengroeperr wert egenr,roordi gd. :
huurtbeuoners, horeca, \nrinkeliejrs
en bedrijwen-aan-huis- Bi.í de
wc/orbesprekingen \roor het iJuurt-
owerleg r.rerclen de tredrijven-
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aan-huisi als grocrp geïrrt,roduceeerd.
Sindsdien uordt over cleze groep
gesproken zonder dat die een
duideli.ike vorm heeft aangenomen.
Iedereerr r,ras het er- meteen o\.uer
eerrs, dat cte hiedrijven--aan-huis in
De Bergen dik ve:rtegenuoordigd
zi"in- Ook is de <-rntr^rikkeLine r.ran De
Bergen van zeer groot belerng voor
de bedrijwen-aan-huis. Hun be]angen
Iopen daarbij voor een groot deeL
pa,rallel aan die rran de andere
ber,roners. Een belangrijke reden om
toc:h t,e pogerr om tot een apart
overleg \,/oor breclr-liverr-aan-huis te
kcrrnen is dat zi; een trelangrijkr:
factor in de buurt kunrren vorm€)n.
Eq:n factor uaar r.ekening mee
ge;houden worclt - Zï j l-rebben immer=s
naast t:en ruroonbelang ook een rraak
zr,raarder ruegend economisch belang.
In de c1e komende (voor de toekomst
wan De Bersen bel-angrijke) tijd is
iedere versterking wan het buurt-
belang hard nodig.

Hel-_ g r2elr f eg__\29_o r_bs( rij_\ae4_
aqn-trtris-
Al Ie tredrijven-aan-huis worden
hierbij nogmaals uitgenodigd om op
dinsdarg 7-2 rreí 1Sl§l2 om 20- 15 uur
in het buurtcentr"um langs te komen.
Het is de bedoeling om een liefs;t
korte bijeenkomst te trouden, ruaarin
cle Í4ezamernlijke be]angen op een rij
r.rorden gezet.- Ook een uitraisseli.rrg
van standpunten ten opzichte van de
huidige ontwikkelingen in de buurt
st;rat op de agenda- Het laats:te
punt zaL in ieder gewal zijn de
\,,orm r,raarin de rzertegeriuroordiging
r;an de groep richting [Juurto\,/erleg
za) gaan plaatsvirrden en hoe de
t;,erugkoppeling van stan<lpunten naàr
de be.Iarrghebbenclen kan (en moet )
plaat.swinderr- Het uitgangspunt is
duidelijk niet een zurare
organi.satie op te Luigen-

Ren je bedrijf-aan-hu-ïs, maar kun
.ie n.l et, Iaat het dan ewen r'reten.
Doe in ieder gewal een een briefje
i n cle L'rus wan Brile-_ Ile_nd_5.ilsetfeat__
96 of bi.1 hi:b kruurtcentrtrm- Zet
hierop iie naam e:n adres, zodat Lrre

.ie rzoor cle; volgende gelegenheid
kunnerr winden-

S TAEIS\./E R N IEI_, \À'IT\T C3 :

HOE\,/EEL (3EI-E) I=, ER
Ë}ESCHIKEIAAF? \/OOR CfE
EIERC=ENT 

"
AIIes r,rat, de gemeente Eintlhowen
voor f)e Bergen r"ril en kan doen is
afhankel i jk tran de hoe+weelheid geld.
die ze beschikbaar heefb- Rerlerrl om
Lrier uat meer aandachrÈ eran te
beste+den- I'Iet namc, het gt+ld voor
stadswei-nieur.ri ngdoe-'le i rrden i s
hierbii wan belang-

De uitgaven voor 15]92 r,'al-len rlog
onder iret l"leeriarerrplan lit.adsbetteer
1S91-lSC5- Voor De Bergen relevante
;:rosten ziin (setallen x 100O):

Ve;rt*rerrri ng rrroni ngen
voor sl.oop (o. a. Berg-
gtraat 38 en 4O):

Verr^rervi ng uroni ngen
rroor werbt-tering (o. a.
H. Geestgtraat 16, 18,
?8, 38, 40, 44, 4€j, r18):

45(,

450

25t)

Subsidi-e voor tlroni ngver--
betc+ring in rehabilitatir=-
Èebieden (De Bergen is
flitar een tran) : tr475

Verr"rerwi ng bedrii ven
(o-a- H. Geeststraat tZ,
Bergstraat 11, Schoolcom-
I:Ie:x St- CaÈharina-
straat 10, Van Egmond-
straat 4, Oranje-
st;raat 2.a" Prins Hendrik-
straat 38: café Smoetz): 4OO()

Ver r kee rs I eef baarhe i ds-
proiect Grote Berg/
Wi I I ern de Zr.ri i ge rst raat
(in 1333):

N-c}_-t_a__b_e-ne_i
er.L)e ].aatste post '"rordt pas in
19S3 uitgevoerd.
tr. De posten voor \rerrrrervi ng wan
uroningen en kredri-ivetr ziin
boiaalbedragen- De in De Be.rrgern
gelegen panden ziin slecht e,+n deel
rran datgene urat de gemeente met trer
geld wil doen-
c- De ti.jclsplanning, wan de posten
onder punt b. j-s 1991'-1995- Niet
alles wordt dus in 19S2 gedaan-
d- Verder hrebbenbezr.rinigi.rulen
plaatsgevortden. Ilet rlame de poeit
voor dr: verrorelt'wing van bedriiwen
hereft hier weel onder te Iiide'n: in
1SS2 bliift van de oor.spronkeliikt:
4 nrl.n- gulden l milioen over. In

Tot dan, Rogier Bruijning.



1393 bli.jft er een bed.rag over wanL,4 t[In.

De bezuiningen onder punt d-
treffen anclere gebieden dan De
Bergen. Niett,ernin moet De Bergen
het-, owergebleven geld blijven clelen
rne;t, arrdere locaties- f nmiddels kan
gerneld r,rorden dat de atenkoop rran
tret voorma.].ige eafé Smoetz reeds
treeft plaatsgewonden. Van dhr.
Nuijterr (gemeente Eindhoven) heeft
de redac:t-le wernomen dat rrtrhet
schoolgebocrw aan de St- Ctrthcr-
rinastraat voorrarrg gaat kri;igerr.

De Ve_r:eqgbt_! ngeO_:Xt_o_r_dsi _Uqbij s_
Èo-eEosl:
De lange arm valr st,aatssecretaris
Fleerma wan Vol-kshuiswesti.ng heeft
-i nmiddels- ook Eindhoven bereikt.
Vernaf 1993 worden cte rijksbijdragen
aan het stad,swei'n.ierxringsfonds
d rast -isch t,eruggebractrt - Ook
E.inclhowen zal hreruit minder geld
gaan ontwangen. De exploitatie van
het grondbedri.ifwan de gemeerrte
zel-F kan dit rnaar ten dele
cí-,mpsrl=*.*r'r- Het lleerjarenplan
Stadsbehreer 1992-1996 staat in
iecler geval in het teken wan
drast iscl-re bezr-r-ï ni,gingen-

De genreente Liintlh<-lwen hanteert b"i-j
haar stadsvern-ieuuringsbeleid de
volgende 3 sporen:
1- Stecle-l i..ike r,rernierrsi-ng:
spec:iale project,en in het
statl.gcqrntrum om daar meer menserr ter
Iert--,et lronen.
2- Aanpak actrtersÈanden in
wooroorl<rgse r.ri-jken: dit is het
eni-ge spoor rÍat door staats-
secret,aris Fleerma als stadsver--
rr'j-etrr.ri nÍí r,"rorCt erkend.
:t- Aanpiek achtersÈanden in
naoor]-ottse wijken: dit r.rerd tot nu
t or: geheel door" de geme'<=nte
Ei ndhoven beta.laid.

De uitgawen voor de sporen 2 en 3
samen beclroegen in 1992 32,! ml n-
gr-rlderr. Voor spoor 2 wa.s eerst in
139:1 1n ml.n. gul-den begroot, \/oor
gpoor 3 4,3 mln. gulden. Voor spoor
1 is tot en met 1992 I,2 ml n-
gtr.Iden uitgegewen- Voor spoor 2 lraÉl
i-n 19S2 een ri"iksbi.jdrage wan 26,3
mI n. be;sr:hi kbaar -

In de periode 1992-1336 clierren d.e
wolE4ende bedragen bezuirrigcl t,e
r"rorden:
spoor 2:
spoor 3 en !:

totaal: 31,3 mIn.

Verder heeft men bij spoor 3 een
a.antal nieur,re uitgaven die de
gemee-.nte r^renst te handhaveD over
periode 1993-1996 (getalIen ><

1(J00 ) :

aoo

4395

200
1Oao

13,7 mln-
17,6 mln.

de

bodemsaneri ng:
h<=ri nr-icht i ng r.roon-
omgewing:
groerr- en speel-
woorzieni ngen:
sociale rzej-ligheid:
buurt,breheer' (Berrnekel-,
Ieloelnsel-l*Iest, Lakerl o-
pèo, Door-nakkers, Krui--
denbuurt ) : 27eJO

t otaa] : 91 75

Op dit moment is op ambte;fijl<
niveau het volgende besloten:
1.- Spoor 1:deze uitgarren konren
niei nr+-er ten laste wan het
St adéver ni eutri ngsf o ncls -

7-- Spoor 2:door hret schrappen van
activiteiten kan het grondbedri.if
10,9 mln- gulden opbrengen aan
kosterrbesparingen- Er moet nog iets
r"rorden gewonden woor het
overbl i j wernde gat wan 2., g m-I rr.
gulden.
3- Spoor 3:hier rrorden alleen die
actiwiteiten gehrarrdhaafd d.ie
betrerkking hebben op het pukrlieke
domein. De nieur.,re actiwiteiten r.ril -
de gemeente betalen met 5, S mln.
uit het grondbedrijf- 3,7 mln- moet
nog elders r^rorden gerlond.en.

De conclusie moge duidel.ijk zijn:
de konrend-e jaren zijn geen vetpot-

ffir* 9..,,
I)r' gro()rstc gordijncollcctie van het zuiden.

Lcvcring cn plaatsing door hccl Nederland.

Wi1 dicncn u tcÍ plaalse (mcl grote stalcn) van ecn kundig
advics.

Onze spccialitcitcn:
. (iorrlijncn. r Spreien,
r Vkrerbcdckking. t Zitmeubelen.
r Beklcdingsstoffen, r Sleulelkwasten.
r Vitralics. t Passemcnten.

Tel. 040-,14 59 34

J. v.d. Hurk Kleine Berg 3-5 561I .lS Eintlhoven

EXCLUSIEVE INTERIEURVERZORGING



N AlvlE=N l_ IJS -r
E}LJI_'R TC)\,,,ER t- EG E]E
E}EF<GENI.

I.If-4.tse_1_re_fg=
Harry Thorna.ssen
Kleine Be-'rg ?O
5611 JN EINDHOVEN
o40-44as]12

Ll1freqqi
Frans Thijsse;n
Kleirre Berg 16
5611. JV EINDHOVEN
040-457481

ZEBRA'S VAN VASARELY

UITNODIG NG

Joep Königg
Hei lige Geeststraat
5611 HN EINDIIOVEN
040-452S7lJ-448t_7?

E^d_ri jl_rZe-U_sO.-E:hgi§_:_
R-gier Br-ui.l ning
Prins Hendrikstraat
5611 HK EINDHOVEN
o4t]-436141

5bt

36

Beuoners_(Effff

Tirrie Somers
Julianastraat 1l
5611 HS E].NDHOVEN
o4a-43294?

Peter de Ronde
Prins Hendrikstraat bZ
561 1 H.I EINDHOVEN
040-463516

Ignace op de Haeks
K1+iP1s Berg 46
5(-,1 .IV EINDHOVEN
o40-4425sO

r-LF C-RFCF|I:
E}Í:".F'IEL:r_ UTT_t

(bi j wol doende belangsrtr:l-Iing )

PE;R 1 "IUNI A. S. GAAN hTE UITBREIDEN
VAhI 4 NAAR 5 UCHTENDEN. ZODAT DE
VITÏJDAGOCHTEND ALS EXTRA IIOGELIJK_
HEID ERBIJ KOHT. mtlCHT tl BtlLÉrNG-
STELLING HEBI]EN VOOR T.]EN EXTRA DAG_
I)EEL OF WII.,T U VERANDEREN NAAR DE
VRIJDAG, DNN KAN DAT.

GRAAG VANTEVOREN EVEN OPGEVEN BIJ
EEN VAN DE LEID(ST)ERS. U HOORT ZO
SPOFIDIG |IOGEL,IJK VAN ONS ÍIIÉNNEËR
I{81' ROND IS.

ZEGT HET VOORT- . ZEGT HET VOORT

LEIDING EN BESTUIJR
KRES J BIBELEBONTSEBERG

Van 2.mei t/m 5 juli ,92 zrln in de expositieruimte van
Galerie Art promotion persoonlijk gesigneerde

zeefdrukken van Vasarely tà zieh.
De expositie toont 11 zeefdruk(en van zebra'sen 12 andere meer onbekende ontwerpen

van de kunstenaar:

. Vasarely is grondlegger van de Op_Art.ln de 7O-er jaren verwiàrf nr1 grote bekendheid
met zijn geometrisch-optische kunst.veet mtnder in de aandacht stonden zijn ontwerpen vande zebra's, waarvan de eerste atbeeklingen ,eeàs iÀ',l938 zijn terug te vinden.

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen
voor de opening van de expositie
op zaterdag 2 mei om 14.OO uur.

Hoogstraat 2
5611 JR Elndhoven

Tel1 O4O-43O412

Expositieruimte Galerie Art promotion
grafiek, art-prints, zeefdruk, exclusieve
re p rod u kties / T he m akaarte n / I n I ij state I ie r

kresJ

da h be/e4oxtsape70

[)ran.iestr<rat 1, 5611 JG
EINDHOVF:N tel.. O4O-4i7?7C
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THTA-TERGÍROEP
BOEt4

Een onder-drukt.e moeder. Een wader
die daar m.iar zít-i rriei. ais mei.rbel-
s:tuk maör eerder als biiksemafleri-
dc.r. De zool'!: ziekeli.ik ge;troe-.).i9.
Dt+ doc:l-rter: jong bert;eeglijk en la-
t,enb h:ysueri sch. Hi Ide, de nichL:
(-rsJll oud .iong meis"ie. gI len p(}rsona-
ges 'r:àn liet in t'le herfst te spel'=rr
:;ttrk: "Rrtrid in de ÍTlorgr3JlI'r.ran Hr-lgo
Cf atrs.+, door tl-reatergropp Boem.
i-let belooft een beklenunend t-ami-lie-
verhtral te urc'lrclen o. I . rr. re>s-i.sgeLrse
.[eL Jung.

Enige andere st.ukken dj-e E'oem ten
tonele bracht:
i n '88: "Picknick op hret .glagveld "
wan Fernando Arrabal
irr '89: "Het verjaardagrsfeegt" van
Harold Pinter
in'9O: "Liefde err gynrnastiek, wan
Edmondo de Amicis, (eigen romanbe-
wer'king door de groep)
in '91: "Les liaisions dangereuses"
van C. de Laclos en C. Hampton.

Sinds het verdurijnen van t-heater-
urerkplaats: t'De Dur.rtt is er hett pro-
bleem wan het winden van een speel-
plaatg. Bij PIaza Futura kan dit,
maar dan meestal buiten de gangbare
uitgaansavonden en in Tilburg be-
windt zich "zaal 16" die zelfs voor
een amaterJroptreden betaalÈ en dan
houdt heÈ aI snel op.
Creatief als ze ziin heeft. Boem be-

-f t:t e;.Lot : fJoe:m r,.re:rf,t .i aarl i .i k-s, met
l:.lerzier' .lan í?FjÍr l,r.ocltrkt,ie (rlie i:e-
sSrr',:kerr kan vlorderr ) - Het st-. rewerr i,s
om sLul<ken te brerngen die iit-errair
wan karakter z.iin en mert een inhoud-
r"laar dt-- spei-ers ar*,hter gtaan. De
.gpelers (rne-rnserr van midden tr"rirrti.g)
zi.ji'r m<;esi:r-L amateurs en houtJ.en
z tc:lt rraast ' t L r: nere I rnoge -l- i.i l< o ok
nret- ' í dec:or, de ki edi ng en publ i__
citeit, bezig- De t,e g,pelen stukken
uerden t,ot,nogtoe bi.i der spelers gel-
zochrt en niet andersiorr-
Onrdat de naarm: "8,f,eÍÍi" acrn )<ind.erto--
neerl ooei denken staan de ieden o-
pel't voor sugge*:ties ora d.ie ewent,u-
eeI te werander-en. In buurt,hui,s:
"De Boemerarrg" z-i.in ze ooit eens
begonnen- En de rraam?. . . Jtrist, jer!
dacht Lrr;'. \/c)or" suLrolen te ku.rin.:rr
sJ;eIen r+rr dan net, cortlr)r'olnlÉ:i'ae
sLuiter-r ciat, l.ererr-l jrrgen het p-rrrz.i, 

=
r:tuk a.l-s; oncler,:Iee1 warn d-e; Iit-er'ai
'i.uurL i.is:,t. kunrren z7.en zodat, c+r eerr
!.-roe,:k mi nder gelezetr bei-roef L t-e lr,r()r--

d.errr. O6rk zou IJoe,rn r,'or:rste-1. I inÉJen
l',rtnrren v€]rzoï'g€)n voor hef- pergo--
r-reeI, t'i-rmilie:. wr.ierrden en l''enn-ig-
sen \/Ern É)írn íiF,onsrrr-. SPONSDRS ziin
dus; l-iÉIVFIAAGD. Zi.t gt:\/e-rn gt=Id en iils;
L tr !ie-, nlr rerg t, -:t i e k cr rl ge:adwe rt, eej rd
1,.,,-rr-r1t,'tr uf) I)oste-'rs ert ernder pr'rbl ircr --

t.i.i1,smat,e,'r';-;.iai of el' t"lordt f'. w. ()eil
\,(ror stt) i 1i n'g verzorgcl vool' dt)
hedri "jf srzereniging o- i. d. .

f'eiic:fr-rr,n: ElIen Corrers 43(J393
Yr;onne l-larure-'rs; 1 13U54
Rc-:rre ZeerbreÉ:tsr 1ZZL\5 ?

heef t.
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Op de bowenwerd.leping van D<-. Bergen
i.s de Stichting VI uchtelingenWerk
Eindhowen gehuis,vest,. Ze trokken in
'88 bi j Amnest,y International, j-n
Lraarna een snele groei rrarr tret
wl uchrt,eIi ngenwerk plaatswond-
Centraa] gelegen in het cet-ltrum,
werken ze als belangenbehartiger
wan de in Eindl-rowen tronende wluch-
tel.ingen en asielzoekers- De ge-
meente stelde in '88, 50 r^roningen
woor 2O0 asielzoekers beschikbaar
waarrzan de SíJste r"roning in 'gO op-
geleverd werd-
Eind 1991 krlam het voorstel om l-ret
uroningaantal te verclubbeien. Een
toename wan he;t aantal. meder,rerk-
(st)ers bij VluchtelingenWerk is
cius geruenst;- Nu r,lerkden er 4 be;-
taal-de krachten, errkele stagiaires
\, orrgetreer 4O wri_ jui I I igers-_ De
werkzaamtreden bestaan uit :

x Social-e begeleidi ng : een wri j uri t-
liger Lregel.eidt ongeveer 4 wonin-
gen, dus maximaai 16 persorren-
x Sociaal eulturreel r,rorden er bw.
brijeenkomsten georganiseerd en
urordt j-ets van Necler.land getoond.
bw. door een exc;urs-ie- Ook r,rord.t er
Nederlandse taalles gegewen-
x rzoorlichting aan sctrolerr. kerken,
cie Eindhovense bewo,lking. Er zijn
bv- 2 uoningen voor. asielzoekers in
het centrtrm- Der rest uoont in cle
buitenwi"jkenb- In de Kruidenhruurt
en Irloensel-lrlest r.ronen totaal geen
asi-elzoekers. Een buurt r*rorclt i_nge-
IichL ove>r de komst en acLrtergron-
den warr asi-elzoekers-
S--E zi j n er woorlichtingsarronden
te organiseren voor bv. gespreks-
groepen e. d. -

De asielzoekers zel.f urord.e.n natuur-
l ijk ook over de gang rran zaken in
Nederland en m. n- in Eindhrorzesn
woorgel icht.
x Beheer van r.roningen en onderhoud.:
Omdat de htrizen tijdelijk beuroond
urorden is het verloop groot. De
htrizen moeten dus regelmatig gecon-
troleerd r^rorden err r-epar<rties uror-
den darr uitgevoerd.

At deze werkzaamhedetn ge\.ren een re-
gelnratig kontakt met de asielzoe-
kers zelf.
Inbern zijn er ook nog allerlei ta--
ken te verri ctrten nlaar dan heeft
nren niet rechtstreeks met cle ar:ie;I-
zoekers te maken. Hïerh:i.j is bw.
a.an adminisCr.atie te <teirken-

I-lense+n die zich a1s vri"ir^rilij-ger op
r,r.i1len geve;rr ktrrrnen rran rnaandag t,ot
en rnet. wrijdag bellen rnr=t nr.
443IZO tr:ssen 12-OO en lti.O0 uur'.
Geboden r*rordL ee;n irrterrgiewe bege--
Ieicii ne voora] i n 't tregi n en
ctaar-na om de drie r,rekerr- Voor een
begelei di ngstaak -is, hert ' geuren.st I 0
tot-, 15 uur per ,{reek h:esichikbaar l--,e

zi.in-'Voor ba].ieurerkzaanheden bw.
kan dit minder zijn.
Ent-housiast ? f)an ewen be,Llern!

]-IEETDFI- INT(=FNI

De r.rijkagent houdt spreekuur oI>
iedere donderdag tussen 19- OO en
2O- 3O uur in buurtcentrum De
Bergen, Oran.jestraat 1-

Amnesty International :

EIke eerste dinsdag van de maand is
er een schriifavond: 5 mei, 2 iunj-,
1 september, 6 oktober, 2 no\rember
en 1 december 1SS2-
in buurtcentrum: "De Bergen"
Oranjestraat 1 om 2O. OO uur.

SoIo zangles-stemvorming door
Louise Siddiqui-
Li-d: K- N- T. V- Docente Uitw. Toonk.
TeI- O4O-43?2?9

Tussen 9.3O en 12- OO uur
en 18.15 en 22-OO uur.

Lesgeld naar draagkraeht-

Technica 1O, technische club voor
meisjes zoekt wriiuilligersters om-
dat ze gaan uitbreiden- Getrerkt met
groepen meisJes tusisen 10 en 12
jaar en tZ íot- 16 iaar- Een tech-
nische achtergrond is niet nood-
zakelijk- TeI. 040-463746 (ma t./m
do tussen 10- OO-13- OO) -

De SHE, Stichting Stadshobbyurerk-
plaats Eindhowen, PauI krugerlaan
55, is er voor So-plussers die niet
meer aan het arbeidsproces deel-
nemen- P[en kan ziclr opgeven als
deelnemer of als wriiurilliger om
aan de inrichting mee te r.rerken-
Tel - IAI- Koppen = 443627

F- Ramaekers: 536539
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AFSPRAKEN RONEf DE
E\,/EI\E]V1EN TEI\ OP HET
WII_ HEI_ lvlI]\ AP I_ EIN .

Op 22 april j- I- is; er owerl.eg
geureest tussen het Buurtkomité, de
Stichti ng t^li lhelminaplein Evene-
menten, Dienst Stadsontuikkeling,
de Milieudienst en de afdeLing -

Vergunnj.ngen, Ilarkten en Parkeren-
Doelen uraren een ewaluatie wan .Le

evenementen op het t^Iilhetminaplein
in 1991 en het maken het van
afspraken voor 1992- Hieronder
wol.gen de belangriikste ptrnten:

1- }[a:<imtrm aan o\rr€rrlastgerrende
e\rienGrnrernten: in owereenstemmi ng
met c1e afspraken die in 1990
gemaakt zijn mogen er maximaal 6
owerlastgevende ewenementen op het
plein plaatswinden- Koni ngineedag
ruordt hierbij niet meegerekend-
2- ProÍBrama \roor 1992:de
St ichti ng t^Ii IheImi naplein Erre-
nementen stelt zich de organisat,ie
wan de activiteiten op het plein
ten doel. Voor 1,332 is een
programma wastgesteld. Het
werschijnt in het wolgende nummer
wan t-et buurtbull,etin en trordt ook
apart werspreid-
3- Organisatie: ower tret algemeen
is de organisatie in 1391 beter
geueest darr woorgaande jaren en de
ower.Last minder- ALs uitzondering
hierop geldt echter het Salsa-fes-
tiwal . Dit uerd door rreel buurt-
ber,roners als te hard ervarert.
4- Gebroken g].as:dit blijft
niettemin een groot probleem-
Afgesproken is dat na afloop van
een evenement weegploegen wan de
gemeente het plein en nabijgelegen
st raaetgedeelten zorgrrulgdi g onder
handen zullen nemen- De Í4emeente
zaL controleren dat di.t afdoende
gebeurd-
5- VdOrzieni-ngen: bij elk ewe-
nement zullen toileturagens en
f ietsenstallingen trorden geplaatsL.
6- EValr.ratie: in oktober zal- op
initiatief van de Stichting
l^li Lhelminaplein Evenementen een
ewaluatie pleratswinden over 1992
met gemeente en buurtkomité. Dan
r,rorclt ook een woorlopig woorstel
ge<laan voor het programma in 1993'
Def ini.tieve afst>raken ower de
organisatie van elrenementen zullen
in het wooriaar van 1993 worden
gemaakt -

7- Programrering evenerenten: de
afdeling VFIP consbateert een
toename van hret aantal erzenementen
dat in Eindhorren r"rordt geprogram-
meerd. VIIP houdt nu een liist bii
r.ran aanrrragen om mogeliik
samenwallen te woorkomen- Het
buurtkomité pLeit \roor niet meer
wan één evenement t egeliik in de
buurt- Dit om owerlast van meerdere
zijden te woorkomen-
A- Controle llilierrdi-errst: de
Ililieud-ienst gaat de owerlast
controleren, m. n. r"rat betreft het
geluidsniweau. Desondanks word.t een
telef oonnunmer opengesLeLd uraar
eventuele klachten kunnen tlorden
doorgegewen- De l"lilieudienst zaL
daar direct aandacht aan besteden.
Organisatoren vern evenemente.n ziin
nattrurliik aanuezig op hret plein en
ct i. rect aanspreekbaar.
9- Overlast terrassen:de evene-
menten stoppen om ?2-30 r.rur. De
ervaring leert echter dat er dan de
owerfast voor omu.ronenden bliift van
t,errírssen. Incidenbele metingen van
de llilieudienst betrestigen dat-
Hierwoor zijn horeca-exploitanten
zelf veranturoordeliik, met name
\rraar hret gaat om muziek op
terrassen. Dit is in de terras-
wergunningen van de gerneente
name.Li.jk werboden- De llilieudienst
za]- nadrukkelijker op de naleving
gaan toezien.
10- Arrond Brrurtkomi té i- w- m- Ko-
ninginnedag: op donderdag 7 upi
rran 19- 3O tot 2O- 15 rxrr in het
buurtcentrum aanwezig om reacties
(zor,:el positief als negatief ) t,e
vernemen rond het, Konirrginnedag-
eve!!e!EenÈ_- Wij stellen zeer priis
op rrr^r reactie. Die kunt u uiteraard
ook in hei buurtbulletin plaatsen-
I{eÈ die reactie kunnen \Àre samen
proberen dt+ evenementen voor
ledereen. te laten slagen-

Ignace Op de llacks-
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ffi.*,* ltt Ug-qrrHEtAMBs
DrrrcH I so/\PDtltH la RoBlNHo(xl
oÍrYrHELorGLY tlt Yg-'-gl*
TIre Gtlss MENAGERTE r!) eorrr BnEAx

MEETTHEaTpEc TEi 5l rERrnHAToRr

TBtLy*ADLyDEEpLy' of ld'DsoNl{Awx
clrATTAr{ooctGE a NEwJAqorY
lfTEBloRMoTrlrEs 8'l BAqDRAFT

lrArcFrRE r c.BRA,EFDE ;i :ffi[:f "*"'REGARDTTG HEilHY
TOO Mt CH St t fll DA||CES wlTH WOLVES

rHEr.lArLoursE{oÍ{DERo lfl ffi§|'t='STEI,I.A
r^.ESr:RoMrG DARxsrÍrE ilf iggt""""TOYSOU'IERS
Too BEAUTTF. LTo DE lq rilsEÍlY

wlrATABourBoB? 17) THEXRA}.S

arcE r8l T!{E}TARDWAY

DOCHoI.LY'WooD tsl sE'(uEs &vlDEorAPÉ

HOríCDE 2Ol Tt{E OOOX.THE THTEF-.-

RlumJNGRosE 2t, siwlrcll
TIG FfstER Xtr{G Al Nl AflGELATIíYT'\ALE
pnospEnos Boors(or{DERD ::l iffiffiït!fti'ITIIIFSI!9En r5r rooHorrolr,^NDr..Ewlt TE\rER I|APPENED TO_- ::irlt-rJ-r- - -

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
vAN 14.00 ToT 22.OO UUR

FILMS INLEVEREN 24 UUR PER DAG

Wim Uitzetter

I I E'l' 'l'/\ l'l.l'l"l'l,l(; Iit,l II IIS
specialist rn tapiiltègels voor parliculieren en projecten

Grote Berg 85A
5611 KJ EINDHOVEN Tel./Íax:040 - 455407

TAP I JTTEGELS .

=============
GEMAKKELIJK ZELF TE LEGGEN, MEE TE NE-
MEN ALS JT VERHU I ST. AFI^JASBAAR ONDER DE

KRAAN EN ONDERLING VERWISSELBAAR.
t^lIJ, SPECIALISTEN,GEVENGRAAG VRIJBLIJV-
END ADVIES.
BOVENDIEN, EEN VRIENDELIJKE [,ORTING VAN
10 %. (ADVERTENTTE ToNEN) M00r rocH ?

HET TAPIJTTEGELHUIS.

GR0TE BERG. 85 a. EINDHOVEN.

IELEF00N; 455407 .

261 FI.ATUNERS
za EDwAnosossoRHAflDs
281 COMFORT OF STRANGERS
291 AWAT(ENTNGS
80' BOY;Z?{THEHOOO
3rl HoME ALOTG
82' GOODFETTAI!
srl RocxETEm
3r, owFoRJrrliTtcE
351 GODFATHmE
881 FOSTCARDS FROM THE EDGE
34 BOilFrÍlE OFTHE VArrllTtES
381 PAOSFERO'S BOOrS -
891 TD(ASVIrE
t{t) DEFENDTNG YOtn [.FE
atl coMrfln0oÍ{
rz, GlrosT
§l nEMErrP.TlErEDottia
r.) PUMPUPTIEVOLUuE
tsl xrNG RITLPH
481 UNBEARABTE UGHTIGSIi
4A ONCE AROUÍ{[)
a8l E\rE oF DESTRtTT!oÍ{
aE LJFESnrlrS
5rr) BLrrE IIEAT

/ 3 .1-o

CAFE:

/,/,

U;^

*/"

MAALTIJD: /

PAS BINNEN

SHOITDOUfi IN UTTLE TOXYO
FMES WITHIII
§TAYT}G MGHT
MEETINGVEM.,S
DïNGYOI.'HG
PROSPERO'S BOOTS6
MORTALTHOUGHTS
IUNGI.E FEVER

GOOD COP
o{/ulrrs oFGotL
WT{TE FAITG
Z\rtlDAl-EE
VICTIM OFBEAUTY
I.EAT}GR JACTETS
OOMFORT OFSTRANGERS
ïÈEtÀtA & LOU|SE.T
CITY SUCXERTI
EVE OF DESTRUCTION
(»{ BOY
WTI{E SÏYORD
GI'ILTY 8Y SUSPICK»I
oNcE 

^ROUàI)lfí MOM'S AWEnË:WOLF
DOTTTETIHERÍTS ME
IJES OFTWTilS
B[.1 T TED'S BOGUS JO(MIW

2 /.10 o

2.
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2.
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KLE I NE BERG . sz,/ r

5611 JV ErrrroHoíEru. TELF ; o4o-4szqzl

ue*aza'doo ulurnata iLà5.OA

CINEMATHEEK
KLEINE BERG 3I
TEL: 040.448816
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Spiderman &
His Amazing Friends

Miners of Muzo
I

Gitaar-rock Band 
I

I

Blues Juice

HalÍ Moon Beat

Magic Dick & the
Wammer Jammer

Try-out van 11-mans
gelegenheidsf ormatie

I

Bluesduo uit Roosendaat i

Amsterdamse Folkband start
Amerikaanse

Legendarische (J. Geils) mond- 
|

Band harmonicaspeler + Band t,

ITI[[II[[yIINAPLEIN 0 !IND[I![IEN rnro: 040 . 438332
II

Bizar Blues Bluesband uit de Peel

Art Sharp & his Bigband
Arthur Ebeling

met grote band
Swing jaren'50

Paul K. Singer/Songwriter uit Detroit, USA

Pleinfestival
Check out the Zydeco

Amsterdam School
Mikey Jupp and Band
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