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REE)ACTIONEEL.

De eerste mededeling die r{re na
de wakantieperiode kunnen doen
is een ui.iziging in de redactie:
Mieke lrJalschrot r.rordt \.rervangen
door I'Iarion SIotman. Ilieke stopt
ermee omdat zLi urerk gerronden
heeft. De andere leden wan de
redactie feliciteren haar
hierrnee en Lrensen haar veel
succes toe in de toekomst.

Harion Slotman is aI jaren
actief in de buurt - Ze is lid
van het Buurtkomité en neemt nu
zitting in de redactie. Zii zal
vooral berichten over
aangelegenheden die direct met
het Buurtkomité te maken hebben.

In dit nurnmer hebben r.re het over
de l-aatste ontr,rikkelingen binnen
het Buurtoverleg en bj-nnen de
Irlerkgroep Heriiking Integraal
PIan. Verder een gesprek met een
wan de mensen waarmee ulii het
btrtrrtcentrtrm in de Oraniestraat
delen: Peter Ploeger van
VIuchteI i ngenr.rerk Ei ndhorzen.

Wfilliïffi
(Sr;hilderij-financiering mogelijk vanaÍ 37.- p.m

's Maandags gesloten

eh 9""ou
I )c BÍrxrtsrc gordirncollccttc van hct zuidco.
I cv(Írng cn pluatsrng dorr hccl Nedcrland.

Wrl (licncn u tcr plaalsc (mcl tÍolc stalcn) van ccn kundit
ldvrcs.

Onzc spccialitcitcn:
. (iordijncn. . Sprcicn.
. Vkrerhutlckking. r Zitmeubelen.
' Bcklcrlingssto[[cn,' Slcutelkwasten.
. Vitru8cs. r Passcmcntcn.

Tel. (X0-rt4 59 34

J. v.«1. I{urk Klcine Berg 3-5 5ól I .tS Einrlhovcn

EXCLUSI EVE INTERIEURVERZORGING

col_oFoN-
Het bulletin De Bergen heeft als
doel i-nformatie te verstrekken
orrer de ontr.rikkelingen in de
r,rijk en de actiwiteiÈen in het
buurtcentrum. De redactie gtelt
zietr als doel om haar bericht-
gerrin,g zo objectief mogelijk te
doen zijn- tÀIij wergctri.inen
maandelijks, met uitzondering
van juli en augrrstus-

Saruenstel I i ng redacti-e :
Joop Moerkens
Harrlr van Rijkom
Iíarion Slotman

Opganre raan adrrertenties en
kor»ij s- \r- p- rroor de 15e raan
de maand-
Redactieadres:
Brnrrtcentnu De Bergen
Oraniegtraat 1
5611 JG EINDHOVEN
Tel-: O4O - 43 2.

E)RIJK\^,EÍ=? K.

St icht i ng Dienstwerleni ng
t^Ielzi j nsr,rerk
Dommelstraat I
5611 CE EINDHOVEN
tel.: O4O-44 42 14
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Algerreen beheerder-
H- J- rzan Rijkom
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\.,,OOFI GEZEI_ L- IGHEIO
FIY OÉ PF'IIIS IÍ{ AI-I-E
FIEEDEI- I"'KHFID.

Keuken geopend van 17 tot 22.30 uur.
* Woensdag en donderdag *

soep (oÍ galade) & pasta & ijsje Í2Z,SO* Maandag en dinsdag *
diverse pasta's en pizza's /10,-

Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461S.l4

De nensen in de derde wereld willen ook graag
levcn. DaL kan als vriJ hun producl;cn eerlljk
bctalen.'IterllJke handel, daar ataat dc llereld
lYlnkel borg Yoor.
\./i j verlcopen producten zoals kof.fle, thee, vrlJn,
lroning, rljct enz..
loop rns onze_rvinkel .bj.nnen.

Enthousiaste nedewerkers,/sters zijn altiJd
welkom.

ïlij zijn open: ma. vro. do. en vrijdag 14 - 18
dinsdag 10 - LB

zaterd.ag 1l - 1?

u.
I

tl

Korn eens
wereld

winkelen
ïíere1d YÍinke1, Grote Berg
5611 rul Eindhoven
te1. 040- 4)A265

9r

otterrheirn
makelaarskantoor in onroerende goederen

uw makelaar in 'de bergen, voor:
' verkoop . taxaties voor aankoop,
'aankoop verkoop, hypotheek:
' hypotheken binnen 24 uur gereedl
' verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
5611 JL eindhoven
tel. 040-448025

?

Willemslroqt lS"
5ól I HA Eindhoven

Hollond

leo oorts rer:3r/(0)40-4488s2

Xooo"t

8R00àtEsSAn

,fm6\

**fer do. t/m zo. swlngen
wo llve.muzlek
2 pool-bllJarts*íf'r. 
#[iH'ii,li:h,



t3E CRECHE E}REIDT
IJIïT. I

PER 1 SEPTETÍBER 1992 GAAN WE
UITBREIDEN VAN 4 NAAR 5
OCHTENDEN, ZODAT DE
VRIJDAGOCHTEND ALS EXTRA
}íOGELIJKHEID ERBIJ KOI{T. }IOCHT U
BELANGSTELLING HEBBEN VOOR EEN
EXTRA DAGDEEL OF lÀIILT U
VERANDEREN NAAR DE VRIJDAG DAN
KAN DAT.

GRAAG VAN TE VOREN EVEN OPGEVEN
BIJ EEN VAN DE LEID(ST)ERS. U
HOORT ZO SPOEDIG TIOGELIJK VAN
ONS LIANNEER HET ROND IS.

ZEGT HET VOORT ZEGT HET
vooRT. . .

LEIDING EN BESTUUR KRESJ
BIBELEBONTSEBERG.

x Bij voldoende belangstelling.

Kresj Bibelebontseberg
Oran"iestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
tel-: O4O - 437279

INHOUD.

blad, 1.

BLAD.3.

BLAD. 5.

BLAD.7.

BLAD.9.

BLAD.10.

BVLAD1 1 .

BLAD.11.

BLAD.12.

BLAD. 13.

REDACTINEEL.
COLOFON.

CRECHE.
BELANGRI JK.
VAKANTIE.

HANDELINGEN.
BUURT_ OVERLEG.

LIJST BUURT_OVERLEG.
OPZET EN DOEL.

EEN GESPREK.

ZANGLES.

GEIIEENTE PLANNEN.

I^IERKGROEP H. I. P.

DE TIEN PUNTEN.

SOCRATES.

3

EtEl_ AN Gt=? I.JK
OPGELET !

Het is gebleken dat er nog wele
mensen in de wijk niet r"reten dat
er een Buurtcentrtrm is
voor buurtber*roners. Dit
buurtcentrum is te vinden op de
Oraruiestraat 1 voor aIl-erlei
act iwiteiten voor buurtberuoners.
U kunt hierbij denken aan
kaarten, werschil lende
bordspelen of andere
festiwiteiten. IAI1It u iets
ander,s organiseren, dat kan!
Kom eens lekker praten met de
beheerder en ure zullen tot
elkaar komen. De koffie staat
klaar en misschein is er een
koekie bii als u geluk heeft.

Harry wan Rijkom
Algemeen beLreerder.

- Sol.o zanglee-stermrormin8, door
Louige Siddieui.
Lid: K. [1. t. V. Docente Uitv. Toonk.
Tel . O4O- 43?ZZg

Tugsen 9.30 en LZ. OO uur
en 18. 15 en Z2.OO uur.

o40-43?279

\./AKAN TIE.
De vakantie rÀreer achter de rug

hebbend, Iekker bruin en fris
rureer aan je r,rerk beginnen. Er
moet immers Lreer brood op de
pl-ank komen. IAIii van de redactie
hopen dat je een fijne
vakantieperiode hebt gehad om er
Iater Lreer eens op terug te
kijken. Ook Buurtcentrum De
Bergen gaat rJeer aan de gang na
een geduchbe sctroonmaakbeurt. lrle
proberen het Buurtcentrum zo
netjes mogelijk te houden. Tot
heden toe slagen Lre er goed in.
Na een gedegen rust, nou ja
rust, gaan \.re Lreer rustig een v
jaar verder met genoegdoening
aan de slag, U en wij.

Harry wan Rijkom
Algemeen beheerder.



SHOARIUIAT,4XI

BROOOJES BORDJES
Super ..............,..----l 3.:C. Shoarma .............. / tO.OO
Shoarma ........-- ... I - .aa Sate ..................... / 1O,OO
Slaslik ................... /?.u, Turkse piza .......... ,/ 8,OO
Kebab ............- .. / ,, Jt
Kipíilet ............... ... / 7,w OBANKEN
Yavuz................ ... J ; .aa Cola ....................... / a00
Hamburgër ............ l 5,w Sinas...................... / a00
Turkse kaas .......... / 5,00 7-Up......................../ a00
Gezond................. /4,50 Sparood................,/a00
Kaas...................... /3,00 BieÍ(sllGenvoor..../e50

Ërui3bëzoÍgen)

SAUZEN: knoflook-, tomaat-, sambal-

g
040-461619

.GEOPEND:
maandag t/m donderdag 16.0H.00 uur, vriidag t/m zondag 15.00-5.00 uuÍ

-. Bestellingen boven de / 2O,- gíatis bezorgd, voor bestellingen beneden / 20,-
bÍ€ngen wil ,f 3,50 b€zorgkosen in rekening.

SHOARMA ÀLADIN DOET \X/ONDEREN
WEKELIJKS VARIËRENDE SCHOTELAANBIËDINGEN

Kleine Berg 36, Eindhoven Tel: 040 - 461619

ITEI}U. srurAr<Er4l< EIIEN

SCHOTELS
Mixgrill Aladin....... / 2O,0O
lrmskotelet .....-...,f 1 8,í]
Shoama .............. / 1!Í0O
Siaslik .................. / 15.0O
Bieíst!k .-.............. /'t5,00
sare ..................... / 15.00
Kipíi|er.................. / 15.00
Kebab .................. / 15,00

Hamburger........... / t25O

I

s\iÖ6Y" TRAVEL.HOME
o

ofol
èl
"l KERSTMI S

IN
FLOR I DA
Fly-Drive v.a.
fl. 1598 p.p.

U.S.A.
GRATI S
2 tíeken
Camper
In naJaar

Willem de Zwijgerstraat 13

5611 JK EINDHOVEN
Tel. 040-455629/460679

Fax.040-435775

T.SHIRTSHOP
|} BATIKKLEDING i}

HOOGSTRAAT IO b
56T1JR EINDHOVEN
TEL. O40-4444rr

GALERIE ART PR.Ï{IIUN

iNLiJSTERIJ & RESTAURAIIE

u'ttgeDrei de col I ectt e ÍL-ríjerne
houten en alLÍïtntur,r 1:;sten
verkocD kunsi, tngeltJ:te +x-
clusre'/e reprccukttes, aiitches
thenakaarten o.a. iruzrek en kunst
bedri,lfsrnrrchttng, exDosttres

l"leoro seoteÍïf,er t3.de iilelie ock gÈ-
vestrgd op de Heuvel àlerie 38 (naast
de hooïïtnganct van her ffuzrekcenirum

0PENitrli: dagel iSks 9,Oi18.LU uur
koopavond, Íraandagochtend ges loten

KI.§TRAAT 2

5611 JB EINH]VEN
tel: 04G-340472



DE HANDELINGEN
\,/AN HET
Eluuf=? To\./ER t_ E=G-

24 juni j.I. is het buurtorrerleg
de laatste keer voor de vakantie
bij elkaar gekomen- Voor het
eerst sinds enige tija r.raren
alle geledingen voltalIig
aanr"rezig, r.rat de mogelijkheid
saf op een aantal zaken dieeer
i-n te gaan.

Ten eerst-e ziin een aantal zaken
rond sexclubs en nieur,re
restaurants besproken en de
mogelijkheden bezien om die aan
te pakken. Door de
Winkelierswereniging KIeine Berg
en Stichting De Bergen urorden
contacten gezocht met
botrurwereniging St- Trudo en
Bouu- en Woni-ngtoezicht, om op
die manier protesten een breder
draagrzlak te ge\ren-

Een ander punt van discussie Lras
de vertegenr.roordiging van de
geledingen horeca,
woonr,rerkcombies en rri nkel iers.
Bij horeca en combies blijkt het
erg moeilijk te zijn de
respectiewelijke achterbannen te
mobiliseren. Bij de
Llinkeliersvereniging Kleine Berg
is nu begonnen om de slapende
verenj-ging Lreer actief te
krijgen- Ignaee Op de Placks
(BuurÈkomité) plaatste daarop
vraagtekens bij de status van
het buurtoverleg: hij rrras van
mening dat het mandaat wan de
andere vertegenuroordigers
vooralsnog te gering is om te
passen bi.i een formele status
van het buurtoverleg. De anderen
antrroorden hierop dat de
betrokkenheid iets is dat nog
moet groeien: er is nu een begin
van een achterban, dat werder
uitgebouwd moet r"rorden- Verder
is naar de mening van Rogier
Bruijning (combies) het mandaat
van Lret Buurtkomité in wezen
niet werschillend wan dat van de
andere partijen: op de
jaarLijkse buurtvergadering is
de opkomst meestal ook niet
bijzonder groot. Uitkomst wan de
discussie is dat het
buurtowerleg in de huidige worm
blijft functioneren. Horeca,
combies en r"ri nkel iers bI i j ven
contact zoeken met hun
achterbannen- Verder zaI in de

richting r.ran de gemEeEEeEwee
mogelijk een standpunt
werkondi-gd worden-

Verder is gesproken ower de
Herijking van het Integraal
Plan- De r.rerkgroep HIP wan het
Buurtkomité wordert. Afgesproken
urordt dat aIIe geledingen de
stukken krijgen toegezonden en
vanuit hun positie commentaar
kunnen leweren op de stukken-

Over de begripsafbakening m. b- t.
troreca en terra.gsen zou Frans
Thijssen (horeca) een stuk
schrijven, urat door ziekte
helaas is verhinderd- In de
,daarop wolgende discussie r.rordt
vastgesteLd dat de handhaving
van terras- en
gel uidshi, nderwerordeni ngen bi j
de gemeente l-age prioriteit
heeft en r.reinig krachtdadig
plaatsvindt- Hiertegen zal door
het buurtowerleg geageerd
urorden, terr"ri.il Frans Thijssen
(horeca) e><ploitanten zal
aanspreken over ewentuele
overalstgewende zaken- Harrlr
Thomassen (rui nkel iers ) zal di.e
urinkeliers aanspreken die met
reclameborden de doorgang over
trottoirs \rersperren-

Kleine Berg 26
5ól I JV Eindhoven

040 - 455s30

Elke dog von.l I .00 lot 2.00
12.00 tot'18.00
18.00 H 22.00



ACCOUNÏANTs- EN ADVIESBURO

VAN VUGT or,,"'r,,iff.ïïÏ[Ï,"nkqnroor B.A.M. BV

w
Mauritsstraat. 38. Telf; 44991 4-453321

HOEZO PROBLEMEN ?

UI.l ACCOUNTANT ZIT IN Uhl BUURT.

SLAGTR I J .

Tegen'inlevering van deze
advertentie ontvangt U

500 gram gekruid gehakt voor
F 1 .2,95 .

Wlllemshool23 - 5ól I HB Elndhoven .Iel.: (O4O)'446222

FRANK HARDESMEETS
T.lTLUnZmlÉg

\\ ll l.l NlSl lir\,\l .l:1
l)() I I ll(. LlNl)l l()\ l l.l
I I I I I ()()N ().1().l.lli.l.1()

Open vanaf 1 0.00 uur
Maandag gesloten
Vrijdag koopavond

Hoogstraat 10
561 1 JR Eindhoven
Tel.040 - 447082

kop Kleine- en Grote Berg

4rLr-accELLoízet
aan "1rou[ tot froonÉ. 

"

Bi j i nleveri ngvan d.eze
advertentie krijgt U

10 96, Dank U-

Bakkerij
HARTOGS

Kleine Berg 74A
5611,JW Eindhown
Tel. 040 - 44 93 88

Het beste brood kcrlpt lJ bti uw worme bokker.

KUNSTHANDEL

Rrtkers=V 
Lijstenmakerij' kunstschilders

materialen' woning-, kantoor-

en bedrijfginrichtingen

Kleine Berg 14 - 5611 JV Eindhoven - Tet. (040)-441381
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EIERGEN.

LJinkeliers:
Harry Thomassen
Kleine Berg 70
5611 JN EINDHOVEN
o40-44A9t2

Horeca:
Frans Thijssen
Kleine Bers 16
5611 JV EINDHOVEN
o40-4574a1

Joep Königs
Heilige Geeststraat
5611 HN EINDHOVEN
o4c-452970-44AA77

liloonrprkconbies:
Rogier Bruijning
Prins HendrikgÈraat
5611 HK EINDHOVEN
o40-456141

36

Beuonerg (Brrtrrtkomi t6 De
Bergen):
Tinie Somers
Julianastraat It
5611 HS EINDHOVEN
o40-432947

Peter de Ronde
Prins Hendrikstraat 57
5611 HJ EINDHOVEN
o40-463516

Ignace op de llacks
Kleine Berg 46
5611 JV EINDHOVEN
040-4425sO

E}IJI_' F' TO!'I FI L- EGi :
oP=.=-T EN E)OEL-

Het brrurÈorrerleg is opgericht
om de comrrnieatie trrsgen de
vergchi]-ende belarrgerrgroepen in
de wi-jk te verbeteren- DoeI
hi-errran is de positie van de
wijk als gercngd gebied (wonen
en zake]-ijke frrncÈies naagt
e].kaar) te behorrden- Dit d.oor
overleg o\rE r evenÈrref.e
f rict i-eprrnten trrsgen
verschillende bef-arrgen €rn Glcrn
6fs,f,,srnrni ng \ran elkaars
standprrntcrn o\rE r het door de
gereente gevoerde beleid-

5b

het idee

het sierood
de edelsmid

ooul won den hout
í<eizersgrocht t-ee

eindhoven

Hierbij is gekozen rroor de
rrolgende opzeu^: Grr zijn rrier
gef-edingen die vertegenwoor-
digers hebben in tret
brxrtorrerleg:
a- Horeca: 1 lid_

b- liloonrrerkcoÈies: 1 ]-id (het
gaat hierbij om bedrijrren aan
truis gerrestigd, anders dan
horeca of winke]-nrinte)-

c- Llinke]-iers: 1 lid
(rroora]-snog de rzoorzitÈer van de
Belangenvereniging K-Leine Berg_

d- Bewoners: 3 leden raan het
Brxrrtkomité-

Elke geleding vertegenrcordigt
een bepaalde be]-arrgcrngrocrp en
behorrdt zich het reeht \roor om r
zelfstandig starrdprrnten in te V-
ncr[E r!- HeÈ stre\En is echter tot
gezarenlijke sÈarrdprrnten te
koren-
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GEI-IA K KEL_ IJK, '2.É.1- F 'TE [_ F(3GEN,
ríEE -TE= Í\ETíET{ AI,_S JE \,/ERHLJIS'T;
AF\,ASBAAR ONtr]ER T3E KFTAAN EN
OÍ!DEF?I- ING \./EFT\,II,ISSEI-BAAR. WI.J,
SPECIAL IS]'EN, GE\./ENJ GFEAAG
\./ R IJB T- IJ\./ E Í\ Tf A D \,,' IES .

BO\,/ENtr)IET\,, E,ET! \./RIENDEL IJKE
KC)R'T.rNG \,/Al\ 1O f (/AO\./EFI'fEN-
-'r-IE -roNEN) F400I'TOOH ?

Gr ote Berg. B 5 a.Eindhoven. +55407

I1A. T,/m DON. t2,OO
VRIJDAG. 72,OO
ZATERDAG, L?,OO

,

OPENINGSTI JDEN:

19, OO.
2I ,OO.
18, OO.

x
x
x

3500
100
Zeer

TTTELS.
N]EUWE TITELS PER IIAAND.
weel aktueel r,rerk-

Pr. Hendrikstraat 103
(zijstraat kleine berg)
telefoon 040 - 451337

uitleen
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B E LASTI NGADVIESBUREAU
DRS PFM DE LEEUW

Uw belastingadviseur in De Bergen

llerg,straat {} telefoon 040-433031
5611 lZ Eindhoven telefax 040-433247



EEI\ GESPREK.

Een wan de clubs r.raarmee urij als
redactie het gebotrur aan de
Oranjestraat delen is
vI uchtel i ngenr,rerk Ei ndhorren.
Reden om eens een gesprekie te
houden met hun woorziít,er. Dit
is tewens het laatste dat llieke
hlalschot woor dit bulletin heeft
gedaan.

v. Hoe heet je?
a. Ik heet Peter Ploeger.
v. LIat doe je bij het
Vluchtel i ngenr.rerk?

a. Ik ben woorzi1:-1t-er van
het besttrur sinds enkele
j aren-

v. Vind je het leuk om te doen?
a. Ja - het is nieuu \.roor
me en ik leer er weel van.

v. ZoaLs?
a- Ik leer hoe ie in de rol
wan besttrurslid een
organisatie mee hlept
opbour,ren, Zo goed en zo
kr,raad als dat gaat- Ik leer
begrotingen lezen, het
sluiten wan
arbeidscont raeten,
subsidiewerzoeken mee
helpen opstellen, nadenken
over hoe het
Vluchrtelingenr,rerk in de
toekomst er uit zal zien en
nog veel meer-

v. Vergader je veel?
a. Ja - soms te veel. Elke
maand een
Bestuursvergadering,
daarwoor bereiden r.rii die
voor. Dat uil zeggeD: Rob,
Ruud en ik stellen een
agenda op, zorgen dat er
stukken bi.i zitten en ure
bespreken de Iopende zaken
en

v. Jaja, dat kennen r"re nu r"rel-
Heb jij r.rel eens contact met de
wrijr,rilligers wan het
Vluchtel i ngenruerk?

a- En rueinig, dat geef
ik toe. Je komt eh er
niet aan toe. Vee]
vergaderingen, praten,

stukken lezen eh
blijwen dat soort

en dan

belangrijke dingen Iiggen.
Je r^reet hoe dat gaat,
tocht.

v. EigenLijk niet. Ik veruracht
van het bestuur r.reel contact met
de vrijr^rilligers, r.rant zlj doen
een zeer groot en belangrijk
deel wan het r.rerk woor de
asie]zoeker en als bestuur moet
je toch r,reten urat er leeft onder
de wrijr.rillígers?

a. Ja, maar besttrursleden
ziin ook vrijurilligers- Dat
uillen sommigen niet
inzien, maar toch i-s het
zo- I'laar serieus, het is
een belangrijk punt urat je
zegt, de contacten met de
wrijurilligers- Het bestuur
moet als het Lrare gewoed.
r,rrden door de wrijr,rilligers
en wrijr,rilligers zotrden
ondersteund moeten r.rorden
door bestutrnsJ-eden- We
urillen er in de nabije
toekomst meer r.rerk wan
maken.

v. LIat zie ie voor belangrijke
taken in de komende maanden?

a. Allereerst zijn ue al
bezi-g met het treffen r.zan
voorbereidingen voor de
op\.rang wan de groep
uitgenodige Iraanse Koerden
die in het najaar naar
Eindhowen komen. l,rle hebben
ervaring opgedaan met de
oprlang van de uitgenodigde
Iraanse vluchtelingen- De
positieve erwaringen kunnen
roij hierbij goed gebruiken.
l^IiI van Aalst die het
Iaatste .iaar de
maatschappel i jke oriëntat ie
van de Iraniërs geleid
heeft, heeft daarover
bruikbare ideeën op paier
gezet, die r"re zeker zullen
gebruiken. Een ander
belangrijk punt is dat ure
een goede opvang moeten
kunnen realiseren voor de
zogenaamde gedoogden. Dat
moet beter uitger.rerkt
tlorden, rrant deze mensen
kunnen roaarschij nlijk
blijven en rrandaar dat er
goede i nt roduct ieprogram-
ma's moeten komen, die
recht doen aan trun
specifieke situatj-e. Tussen
haakies, eigenliik wind ik
die gedoogdenwerklaring ook
maar een gedrocht: mensen
mogen hierbliiven, maar ook
eigenliik r"reer niet en na
drie iaar heb ie de finish
gehaald- Het liikt uel een



marathlon, maar of ie dat
van mensen mag vergen, is
voor mij een vraag. Verder
denk ik

v. Is Eindhoven gastvrii genoeg
voor wluchtelingen?

a. De gemeente Eindhoven
doet mee aan de opvang van
asielzoekers (ROA),
daarnaast is er het OC,
maar daar hebben urii
f ormeel gesproken r"reinig
mee te maken en dan de
diwerse groepen
ui tgenodigde vluchtel i- ngen.
Door de iaren heen ziin er
in Eindhoven vluchtelingen
opgevangen uit
Lati.i ns-Amerika, Iraakse
Koerden, Vietnamezen,
Iraniërs. -. En niet te
wergeten de Belgische
vluchtelingen in 1914. Dat
is de ene kant. Aan de
andere kant ligt er
natuurliik de vraag of
wlucl.telingen zj-ch oI> den
duur thuis kunnen woelen in
Eindhoven- Ik ureet het niet
hoor, Lrant ik tr,riifel
Bijvoorbeeld: de
participatie wan
wluchtelingen aan het
zogenaamde ttopenbare levent'
in Eindhowen is nog gering.
Er zit geen enkele
wluchteling in de
gemeenteraad of is
directeur rzan een
Eindhovens museurn of heeft
een goedlopend bedriif. Ik
noem maar ulat woorbeelden-
VeeI wluchtelingen ztin
werkloos, anderen hebben
een baan en zijn daar druk
mee bezrg- Plaar ik ben er
\./an overtuigd dat rzroegof
Iaat wluchtelingen de r.reg
zullen winden om
daaduerkelijk te
part iciperen, r,rat
natutrrlijk tot reacties zal
leiden in de Eindhovense
samenler.ring- Ik hoop
positieve, urant de
aanr,.rezigheid van
vluchteLingen en
asielzoekers is een
werrijking voor Eindhowen.
Plisschien urel meer dan het
Iluziek-centrum nee, dit
is een grapje hoor, je
snapt uraarschi j nIi jk r.reI
r.rat ik bedoel -

v. Je bliift maar praten zeg. Ik
tril dit korte gesprekie
afsluiten en ie rreel s(rcces
toeLrensen in de real-isering van
de plannen van het
VIuchteI i ngenr.rerk.

a. Dank ie ruel.

I1ART OI{ SLOTTIAN.

ZANIGI-ES
I

Hierbi j r"ri I Louise Siddiqui ieÈe
wertellen over haar muzikale be-
zigheden.
Haar opleidLng solozang en zang-
pedagogie voltooide ze aan tret
conservatorium te Rotterdam.
Sindg 1970 ts ze lid en uitvoerend
musicus bij de Koninklijke Neder-
landge Toonkunstenaars Vereniging-
Ook is ze lid van de Theodora
Versteegh Stichting, een Lreten-
sctrappelijk ueam op het gebied wan
klachÈen en beschadigingen wan. de
stem- In dat gewal wordt verder
geurerkt m6t een logopedigt(e) na
owerleg meÈ keel-, neus]- en oorarte
en/of etemspecialiet.
Zingen heeft dan ook een therapeu-
È igcFr ef fect
Louise heeft jaren klaesieke con-
certen gegcr\ren door Nederland.
Ook heeft ze zich toegelegd op
Iichte muziek, cloge harmoni-e en
jazzy.

P1oÈiwatie en het thuis ook aan d€)
stem r.rerken zijn belangrijk als u
besluit Iee te n€rrÍIen-
Houd Je wan zirrgen?
Wif je j€ sÈsm of epraak rrerbe-
Èeren? Neem dan kontakt op.
De leeeen zijn individueel of in
kleine groepjee.
De bedoeling ie tot een genrendd
vocaal progratrun€! tse konren te
presenteren met'pianiet (e) en./of
combo met leerlj.ngen en
ex-Ieerlingen-

M. Thijs
AAR DA P PE I..E Y, C ROENTEN,
FRUIT EN PRI}ÍELRS
SPECIALITEIT
FRUITI\ÍANDEN EY .SCHÀLEN
RAU\T'KOSTE Y EN SA L\DESW
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In de loop der jaren heeft de
gereente o\re r de wijk een aanta]-
beleidsnotities gemaakt- De
be]-angri-jkste passcrren nu de
r€r\rucr:
Integraal Plan De Bergen
(1983): hierin rlordt a]-s
doelste].Iirg \roor de wijk
genoed dat er een errenwicht
dient te zijn trrssen
leefbaarheid en lerrendieÈreid-
Een aanta].
st ad.s\rer ni errwi nggpr oj ecte n
urorden opgestart om het wonen in
de wijk te rrersterken-
Bestemirrgsplan De Bergen
(1985): tret Integraal PIan
kri.igt hierin jrrridi.sctre handen
en rroeten- Het binnengebied
wordt bested \roor rrorl€rn (ook
\roor gezinnen ÍFt ki-nderen) - De
randgebieden (radialen
tlil].emstraat, GroÈe Berg, Klei-ne
Berg en het lililhelrni naplein)
krijgen Grcln getrE ngde besterrrrni rrg
\rcrn rroncrn Grrl centnffrrnctieg- De
randgebi-eden zijn opgedeeId in
een aanta]- :zones, uaarbij in
elke zotte een ma:<i.maal aantal
rrierkante reters is rrastgegÈeld
dat in besl.ag mag worden g€'norrn
door troreca of deÈailhande]--
StrrrcÈrnrrschets Gebied binnen
de Rondrpg (1945}): De Bergen
geldt hier a]-s onderdeel raan de
c i t lrrri È uaaier i ngszonc'
(rritbreidirrgzone rroor het
centrr.m) - De inmiddels opgekof,E n
troreca wordt gezien als een
positierre bi.jdrage aan het
centnm van de stad Eindhorpn-
Het gebied wordt nrr gezien als
een aantrekke]-ijke woonlocatie,
rede door de
stad.srrernierrwi ngsact irriteiten-

Oprerki.ng: bij de interpretatie
van tret Bersltermri ngspf.an sps.l.en
zorrel Integraa]. PIan a].s
StrrrcÈrrrrrsctrets een belangrijke
rol-- Het Integraal Plan wordt nrr
herzien-

DE \^/,ERKGROEP HIP
RAPPOFRTEERT.

In het laatste nuÍrmer woor de
vakantie ziin de hoofdlijnen wan
het huidige Integraal Plan
Lreergegeven. De r,rerkgroep HIP is
hier reeds enige tijd tijd mee
aan de slag in opdracht wan het
Buurtkomité. Op dit moment r,rordt
ger.rerkt aan een
standpuntbepal-ing r^rat betreft de
concrete maatregelen die genomen
zouden moeten r,rorden- Hierbij
urordt ger"rerkt vanuit
uitgangspr:nten die kort in dit
artikel behandeld zullen r^rorden-

Wat betreft het rronen is de
urerkgroep van mening dat
nieuwbour,r woortg'ezet dient te
r,lorden, en r.rel in een richting
die past bii het gemengde
karakter rzan de buurt - Hierwoor
uordt een vaste bewonerskern
noodzakeli.jk geactrt. Het grote
aantal kamerber,roners zorgt
echter voor een onevenuictrtige
bevolkingsopbour.r, r,raarbii woor
het merendeel wan de bewolking
bovendien de buurt slechts een
doorgangshuis is r^raarmee ueini-g
binding bestaat- Om die reden
di-ent nieur"rbour.r plaats te rzinden
met een doelgroep in gedachten
die bestaat uit typen
hui-shoudens die in prineipe in
de butrrt blijven rronen- Dit
houdt ook in dat het moet gaan
om r.roningbouur die geschikt is
voor gezinnen met kinderen:
indien mensen voor kinderen
kiezen moet het mogeliik ziin
voor tren om in de buurt te
bfijven uronen-

Naast nieur.rbotrr*r verdient ook
het sociale klimaat aandacht:
problemen rond werloedering,
gebrekkige st raatwerl icht i ng,
verrzuiling en overlast van
koffie- en sexshops, horeca
dienen te worden aangepakt-

Hierbij hebben uij de wolgende
mening over de aanr"rezige horeca:
de hroreca-concentratie op Kleine
Berg en Wi-Ihelminaplei-n heeft
zichr pas recent ontr^rikkeld-
Naast een aantal die een
bijdrage leweren aan de sfeer
binnen de r,rijk zijn er ook die
woor het r.ronen ernstige owerlast
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geven, tenrijl in het algemeen
een tendens walt Lraar te nemen
in. de richting van een jongere
en meer owerJ-astgevende
doelgroep- Vee.l-
horeca-e><pl oitanten zij n hier
ewenmin gelukkig mee en zijn van
mening dat het gemengde karakter
van de buurt behouden moet
blijven en horeca en andere
bedrijwigheid niet tezeer mag
gaan overheersen- De hierwoor
benodigde waste ber,ronerskern is
om die reden volgens ons niet
slechts een bevronersbelang-

Eén concreet punt: op dit moment
Iiggen er plannen voor bebouuing
wan terrein Gestel- De plannen
zijn naar de mening van een
flinke verbetering i-v-m. eerder
plannen, hoetrel lJe er toch nog
urat kanttekeningen bij hebben-
Wi.j winden echter een r,rerder
voortgang van groot belang- Om
die reden gaan uij akkoord met
het plan, echter met het
uitdrukkelijk woorbehroud dat de
botnr triterliik eind 1gg2
begonnen moet zijn-

DE TIEN PIJN TEN \,,'AI\
E)E HERIJKING \./AN
HET IN TEGRAAL
PI_AN.

1- Het gebied De Bergen geldt
als binnenstedeli.ik uroongebied-
Wi I l-emst raat , KIei ne en Grote
Berg en Paradijslaan gelden als
c it rz-gebi-ed.
2- De maxima \roor zakelijke
functies in het Bestemmingsplan
blijrren gehandhaafd-
3- Het gebied is minder
geschikt voor ber,roning met
ki nderen-
4- Een waste ber,ronerskern
dient te r"rorden gerlaarborgd.
O-a. door bour.r i-n de duurdere
hutrr- en koopsector-
5- Het gebied is geschikt voor
studenten, echter binnen de
beperkingen van de Verordening
op de Kamerverhuur.
6- Spanningen tussen uronen en
centrumfuncties dienen met aIl-e
c orri gerende beleidsi nst rumenten
te urorden aangepakt-
7- Een leefmilieuwerordening
is niet noodzakelijk, ueL een
be I anghrebbe ndenparkeerregeL i ng.
a- Bij beslissingen dienen
alLe belangengroeperingen te
worden betrokken-
9- de mogeli.jkheden voor een
buurtplatform dienen te trorden
bezien.
10- De reseling m-b.t.
owe r.L astgewende fest iwiteiten
(maximaaL 6 per jaar) op het
I^Ji lhelmi naplei n urordt
gehandhaafd-
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STICHïING SOCRATES START NAJAARS-
CURSUSSEN AUTOGENE TRATNING

Ërnd septeínoer- gaat de St:.cnt rnq
Socr a.t eE i n buiur tcent r-urn oe Bergen
wee!- vèn sr.art met haar naJaars-
progràÍnmà. Ai sr nds iÈ8É clrgànt -
seer-i ZrJ Ln het voor--en nàJàar-
rLrrsussen àu i ogene t ra r n1ng r aut o-
Eene -.rë i nl ng voot- gevorderden en
li yp nose .
Slrow etn sefl5a'i I e i-,.omen el- b 1 ,l
'-ii icnt 1nq Soc:-àtes nret ààn te pàs
I i-'i een síeer- van Eober-nerd wordt
Drnnen groepies van s - 1:' ínensen
gezoclr t naar rutst . Ëen r nner I r .: ke
r-uSt r ciË br j ledereen Leweeg
gEL\r'ac'it !:àn r^ot-den. Au t ogene
t r-.r :i ri :. ng d r" àëE i da D ool..:. b r .: aan

r-rL1 n iràr-íïonig'cher- f unct roneren van
ilcha"rm en geest. in Íerte rs
autogene tr-àrnlng een zeifontspàn-
nrngsrnetirode, ontwrkkeLd door de
irurtse ienuwàrts Prof . Scnuitz. De
ínet hone is wetenschappe I i 3 i.: oncier--
ilouwd en behoort dan ook nret tot
oe "alternat i€:ve' geneesh,r Jzen.
tre àLiiogene tra:.nrng 1s opgebouwd
uit tr oe+entngen cle vla ourdelr:k
cont r-o'[eerbare en 1 rchaamsergen
gevoLliens ielcien tot een drepe
Lí-lner i I ii-,.e r-i-rst en ontspannrng.
i. ue z|^ààr-te oefenrng (ontspan-

ninq vàn de spreren)
a. oe Nà)-mte oef enrng (ontspannlnq

r,ràil de b i oedvat en )

3. regulat ie hartslag (ru.st 1E
r-egeim.rt rg)

t4. reguiatre àdeíïhai.rng (rustlg en
r-egeimat rg)

:i . Ge wàr Ífit e I n ce :'onnev I ech t
ibetere doorbioedrng '/an de
i)LilF.OÍ-Eànen)

ri. aÈàÍ!genàÀín ioel voorhoofd iver*
c rei) r nq vàn ce öntspànnr ng

iiuiï.ollëi1E ir.ltnlng i.ent een leer
[] i eec i cepèss l ngsqeb 1ea . Fiet r:.àn

EeOl i-tli,.t i.^JOrOen VOOI- O.è. ífreStà.-
1 :e-onth, 1i.Í.1 e i t ncl . Ír,àar ook voclr-
ire+. beEt:-ljGe!'t en ../oor-t:cmen van
à r}qE'r en en í c; l eën . [toi,: hei be-
iresr"serr vàn ne: vcsiier', en onze-
',.erheid, Vàr-r di-ani'.- reet-, en rook-
ite?i4cront e!-, : èil Í:CiOl- aUtOgene t f .lf -
i) j.iïq qe,r'Ë-rA: lSÉ:(lrC wöÍ Cen.
iititi-:gene +.!-à1í'lr nq; .i.9 flrfut/\, vet-wàrtt
,riii ':!'DnosË. mÀàr- cJr.i woord rs
i'}öÍÈ i 3r? iëGeii. je!l cJnrt3Ch'Le r hlèn'i.
ir,,inrlcsËl i5 ËËJn fencmeen dÀt eigen-
i i 1i. Ilíri-:. i ir :ie*. CAle i i J i..Se i Ëven

en

voorkomt.
De ínrsverstanden hreromtrent v1n-
den hun oorsprong tn de shows dte
op televrsle en rn den lande te
zlen z1Jn.
De St rcht r ng Socrates wr I Jurst
iaten zlen dat hypnose een ver-
sch r J nsel rs dat de ínens ten goede
voor zrchzelÍ gebrurken k.àD.
De cursus autogene trai n1 ng be-
st aat voor ongeveer de he i f i. u r t
prakt rsche oefenrngen en voor de
rest urt theorle. lriaast een gron-
drge urt 1eg vàn de oe{enrngen van
ci e autogene trarnlng komen een
aantal onderu{erpen ter sprake d re
de toepass L ngsrnoge I r J kheden van de
autogene trarnrng vergroten zoals:
x lnzrcht rn het'denken en hande-
len vàn ínensen; spànnr ng en stresE
komen vclort ur r ce mànrer waarop
r^r1J de gebeurtenrssen tn ons leven
r nterpreteren. De werelrd om ons
lreen en de drngen dre daarrn ge-
beuren kunnen we ecn t er n i et ver--
anderen. r"laàr de Ínanrer wààr-op wr J

drt aties ervàren en rnterpretel-en
wet
,t oe st ruc- t uur vàn emot res I t n-
zrcht nrerrn bredt oe mogË'irJxherd
om sne i. i er en eí f ec t r ever oe negà-
tieve ircnameirJxre gevoIgen vàn
spènnrng en str-ess (hoofdplJn,
rugplin, neÉprjn enz.) onEedaan te
rnaken.
í de opDouw en toepass:.ng vàn sug-
gestles; rnzrcht nlet-tn rnaàl-it het
mogeir3r. oín storende drngen In Je
leven snel ier en ooei treffender te
ver-anderen.
x een aànvui lende vrsle op z:.ex.ten
en zrek zrJn die iedereen ln staat
Eteit er zei{ aktre{ ààn b1j te
Oragen mr nder vaak en ml ncei- ern-
st rg z rek te worcen.
Samenrrat teno zou Je kunnen zeggen
uèt autogene trarnrng ierdt tot
eer) evenwtchi. rger ieven: een beter
evenw r. ch t t ussen r nspànn r ng en
ontspannlng, tussen gevoei en ver-
stand, tussen lrchaam en geest.
Drt evenwr.cht worci t rn onze moder-
ne maat schapp r 3 vaak verEt oord . t^le
ínoeten steecs mèar opt rmaai pres-
ter-en en ons beheersen, zodat
ze1{s gro{mechanrsche funct res ais
sp r Jsver ter r ng en ademhal r ng 1 n
het gecj r-ang komen. hànnëer h,e
D1Jv. ult.geput en overwerkt zlJn
geeft ons irchaam srgnalen cjàt Ne
r-rlEt en cntspànnrng noci rg hebtren.



e l.;Lrnnen deze negeren en =oiangoorgaan tot dat d r t ierdt tot à !-
Ierler klachten zoals ciepressivt-
tert , prtkkelbaarherd, gr rep enz.
Dan worden we gedwongen rust te
neíÍlen.
floor autogene trar nr ng leer Je
deze srgnaien eerder te onderken-
nen en tr:drg hlerop te reageren.

De doeistei 1 rng van deze cursus 1s
dat redereen zrch aan het ernde
ervàn Ircharneïr;t< en geestelr.1r
kan ontspannen en het geleerde tn
de pràktlJk van ailedag kan toe-
passen .

J'er rntroduktre houdt de Si.rchtlng
Socraies op d r nsdag ee sepreínber
oÍn eí).UL) uur een grat ts toegant(e-
irJxe en geheeï vrrlbirlvende tn-
format reavond 1 n buur tcent rum de
Bergen, Or-anJestr-aat I lÍ'l Erndho-
'en.

!e cur-sus bestaat ur t iO wexei r Jr..-
5e blJeenkornsten và11 eii.,. 3 uut-
( f 9.30 uur ea.30 uur ) . De cLiï-sus
gaat van start op drrrsdag 

"i 
sep*

tember. De cursusdag voor- een evt .

tweese groep za1 1n onderirng
over t eg op de t níormat Leàvond
vastgeste ld worden.

i'n" kosten bedragen + 375r- rnci.
f iesmater:.aa1 en koíÍre/tnee. i]eze
kunnen desgewenst rn e terrnlJnen
voldaan woroen.
Be Langste t lenden voor deee r nfor-
ínàt leavond en vool- oe cursussen
kunnen z rcn aànÍne Iden oÍ verdere
r nÍormat re ver Kr I Jgen onder ce
numíner s : t)4O-57 I C)a3 en Dq(-)-5 t737b ,
dège i r J xs na i-/ .Qu uur .

IIARI ON SLOTTIAN.

Marion en Roel Rutjes
Willem de Zwi;gersrraar lb 56ll lK Eindhoven (t.o. ,r Snabbeltie)

Open: vriidag 11.00-21.00 uur en zaterdag 10.0G17.00 uur
Oí op afspraak

ïel.: 040-511572 K.v.K. nr. 72216

Welkom in de wonderschoone wèèreld

Schoon geschaopen schattig kiendje
Drölleke van vlees en bloed.
As 'n mölleke geborgen
In oew wiegske schoon en goed
Klutje, dè van God gin kaod wit..
Blozend brökske onverstaand
Zíende blend, dè lèèft en leutert
Tussen tuul en tussen kaant.

(Cees Robben, Tilburg, 1909 - 1988).
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Kleirre Berg. 3?
5611 JV Eindhowen-
Telf: O4O-45?322.

Liteniej yan 't nraansvolk

'ne mooipraot, ,ne klètskloot
'ne greege vrèk, 'n wijvegèk
'ne lapzwans, 'ne moppermans
'ne sijsjeslijmer, 'nelr eigenheimer
'ne lanterfanter, 'ne slampilmper
'ne skobbejak, 'ne klötzak
'ne lamstraol, 'ne 1;ispaol
'nen dc)dvalder, 'ne kwaknralder
'ne birrelèijer, 'nen èrmoedzèijer

(Uit: Iloerrejonges Krintemik)
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z:c,ndag 30 augu§Íus 3
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Hans Dulfer
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SulDersessie o.l.v. 3

Jan van der MeY


