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Ons Moeder
ln de kop von deze nieuwe
buurlkronl is een foto von'Ons
MoedeÍ' opgenomen.
'Ons Moeder'stoot olweer bilno 5
joor op de kruising kleine berg/bergstrooï, Hoogste tijd om eens even stil
te sloon bij dit beeld in de
buurtkront. De moker von heï beeld
is Mw. A. Briët Zij heeft zich loten
inspireren door de teksïen uiï het
boekje. Aon hoor hebben we een
pqoí vrogen gesteld:
Wat is de oonleiding geweesl om
dit beeld te moken?

Ruud Groen, de stodsjournolist vqn
het Eindhovens Dogblod, heeft joren
ollerlei uitsproken beschreven die
begonnen met "Ons moeder zei
oltild, .,,, ,.., . Deze uitsproken zijn
verzomeld en uitgebrocht in een
boekie meï de gelijknomige ïitel, Het
Eindhovens Dogblod heeft dit
boekje uitgebrochï en de opbrengst
doorvon wos zo grooï dot men

Tenein Gesïel (zie pog.5)

oovertentie

ln deze kront.

doqrvqn dit kunstwerk heeli kunnen
loten moken, Het beeld is toen op 1
mei 'l989 oqn de gemeente
Eindhoven geschonken en die heelt

Een nieuwe lente, een nieuwe opmook,

uiïgezocht.

Zool s u heefi kunnen zien heeft de

1

er een morkonïe ploots voor

Heeft de gemeente de plooïs voor

buurtkront dit joor een nieuwe opmook,, dit is mogelijk geworden

het beeld uiïgezocht?

door een nieuw computerpro-

HeÍ beeld zou in eerste instonïie op

grommo,

de mqrkt geplootst worden. Moor
omdqt de heuvel toen nog volop in

ln deze kront wordt qondocht besteed oon de hoofdortikelent

ontwikkeling wos kon het er niet
geplootsi worden, Er is gezocht noor
een tijdelijke ploots elders. Omdot ik
de buurt De Bergen zo'n leuke oude
stodsbuurt vind heb ik voor deze
plek gekozen. lnmiddels is de morkt
zodonig veronderd dot'ons moeder'
gewoon blijft stoon op de plek woor
die nu stoot.
(vervolg pog,2)

de

nieuwbouw op Ierrein Gestel, ,
de joorvergodering von het buurtcomité en het nleuwe lntegrool
Plon voor de Bergen.
Verder is er oondocht voor Ons
Moeder en porkeren in De Bérgen.
De redoktie,
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lnlaverlng van dezo bon
500 gr. gohaki voon J 2,95

B{J

Wllomtlroo, 23 .

5ó I

Ielr (O1O U6222

I HB Elndhovan

(vervolg Ons Moeder)
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Wat is de hele teksï die

op het

beeld stooï?

SUPERSTRIP
SPECIAALZAAK

De hele tekst stoot in het boekje von
Ruud Groen "Ons moeder zei
oltijd..,,..." Dit boekje is heloqs niet
meer te verkrijgen,

Heeft u er bezwoor tegen dot het
beeld in het logo von de buurtkront
wordt opgenomen?
Nee hoor, dot vind ik een leuk idee,
De gemeenie Eindhoven heeft een

onsichtkoort uitgegeven von diï
beeld,Deze is te koop bij de dienst
MCZ, oÍd. Kunsï en Kultuur,

Kleine Berg 33
5ó11 JS Eindhoven

040- 441882
odverïenïie
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stodhuisplein ó, komer 308 bijde
heer W, Berkvens,
(red.)

Joorvergodering
buurtcomité/
voorlichting verkeer in de Bergen
Elk joor is er een joorvergodering
von het buurlcomiié. E r wordt
don een nieuw buurtcomité
gekozen. Alle buurtbewoners
worden hierbij uitgenodigd om
doorbij oonwezig te zijn en zich
kondidoot te stellen.
Dii joor wordt de ioorvergodering

gehouden in combinolie met een
voorlichling over verkeer in De Bergen, Bij het terperse goon von dit
nummer wqs de exocte dotum nog
niet bekend, De vergodering begint
oml9.45 uur. Het joorverslog kon op
het buurtcentrum worden opgehoold.

THA

\DEt

"DE BERGENS
- Schilderijen
Lij sten
AlIe soorten inliistingen

Kleine Berg 72,5611 JW Eindhoven

pog,2

Nieuwe kondidoten voor het
buurtcomité kunnen voor informotie
en oonmelden terechï bij de
huidige voorzitier, Peter de Ronde.
Tel: 4ó351 ó, Loot ook uw stem horen,
en kom nqqr de joorvergoderingl
De ovond wordt gecombineerd
met een voorlichÍing over het verkeer in De Bergen door de gemeenïe. Ook voor u dus von belong om
ïe komeen.
Let op
busl

de uitnodiging in uw brieven

(red.)

Oud popier en
chemisch ofvol
Het bliiÍt een onduidelijke
regeling, Gister nog vroeg mijn

buurmon oÍ ik wist wonneer het
oud popier wordt opgehoold,
Heloos, ik moest hem een juist

ontwoord schuldig blijven. Dot het
op een dinsdog is, dol weet ik nog
wel, moor of het in de even of
oneven weken is, dot wisï ik niet
meer. Voor het grootste deel von
De Bergen is dot dus op de oneven
wekenl

Dslo voor oud popier
14 en 29 moort

en 2ó opril
l0 en 24 mei
12

7 en 21 juni

Dqlq voor chemisch qÍvol:
.l3.00
21 opril,
uur
2l juli, 13.00 uur

(red,)

Notionole
strootspeeldog

cclvertentie

l1L\S

Kondidoten voor
buurtcomiié

Tel. M0- 432336 Fax. M0-432336

De strool is een belongrijk
speelgebied voor kinderen,
moor stroten worden steeds
meer'onbespeelboor'. Auto's
rijden le hord en er stoon teveel
outo's geporkeerd . Er bliifl
nouwelijks ruimte over vooÍ
kinderen om le spelen. Toch
hebben kinderen nel zo veel
recht om de stroot te gebruiken
ols ondere mensen
ln onze buurt wonen niet veel
kinderen moor de kinderen die er
wonen hebben noïuurlijk wel een
goede speelplek nodig, Er is een
klein terrein ingericht voor kinderen
om ïe spelen oqn de ochterzijde
von het flotgebouw oon de Cqïhorinostroot. Zelden zie je er een kind
spelen, het is er niet prettig. Er ligt
veel hondepoep en het stoqt er vol

met outo's.
Het is niet zo doï kinderen pos
beginnen met spelen ols ze op een

speelploots ziln oongekomen,
Kinderen spelen overol, Op de
stoep, dicht bil huis, Onderweg von
huis noor school. Onderweg noor
de speeltuin. doorom zouden olle
woonstroïen geschikt moeien zijn
om in te spelen.

de inrichting von stroïen en
pleinen moet meer rekening
gehouden worden met de wensen
en belongen von kinderen, dot is
woor het op de nqtionole
strootspeeldog om goot, Op de
notionole strootspeeldog kunnen
we de gemeente loïen zien op
welke punïen de bespeelboorheid
von de stroot moeï worden
verbeterd,
Dit joor wordt op woensdog 8 juni
voor de 5e keer een notionole
strootspeeldog georgoniseerd, De
londelijke orgonisotie is in honden
von pressiegroep kinderen
voorrong. Zij bieden ondersteuning
bij de orgonisqtie von de
strootspeeldog,
Bij

DOE MEE!

Vindt u ook dot het verkeer in onze
buurt kindvriendelilker moet
worden? Don nodigen wij u uil om
mee te doen oon de notionole
strootspeeldog. De eerste
bijeenkomst om plonnen ïe moken
is

op donderdog

14

oprilom 20.00

uur in buurtcentrum De Bergen, Tot

don,

odvertentie

Onlongs hebben burgemeester
en wethouders het
evenementen progrommo I 994
voor het Wilhelminoplein
vostgesteld,
Het progrommo bevot de volgende

Bakkerii

oktiviteiten:

HARTOGS

Zoterdog 30 opill:
Koninginnedog (tot 23,00 uur)

Het fuste brood kooPt U

Zondog 29 mei oÍ zondog 5 iunl:
Ronde von het Eindhovens Dogblod
(toï 22.00 uur)

blJ

uw worme bakker

Kleine Berg

Zoterdog 25 en zondqg 2ó lunl: .l8.00
Bluesfestivol (op zoterdog von
ïot 24.0; zondog tot 23.00 uur)

74À 56l.1JW Einöoren

TeleÍoon 040 - 44 93 88

Zondog 14 ougustus:
SolsoÍestivol (toï 23.00 uur)
Zondog 4 seplembcr:
lntroÍeest (tot 23.0 uur)

odvertentie

Evoluolie:
De portijen die biide orgonisoïie
betrokken zijn (gemeente, politie,
buurïcomité De Bergen, en de
evenementen orgonisotie) hebben
ook heï evenementen progrommo
1993 geevolueerd. Dooruit bliikt dot
olle porïijen te spreken zijn over het
verloop
von de evenemenïen in
.l993
en dot de eindtiiden goed in

de goten zijn gehouden, Wel zou er
een betere spreiding von
evenementen over heï gehele joor
moeïen ziin,
Verder zou de ofsluiting von het
weggedeelÍe voor de coÍé's oon
hei WilHelminoplein beïer geregeld
dienen te worden.

Morion Slotrnon.

M. Thíjs
GROENTF,N.

^^RDAPPELEN,
FRUIT EN PRIMF,TIRS
SI)ECIALII'EIT
FRUITN4ANI)llN EN -SCHAt-f:N
RAUWKOSï'EN l:N S,{LADES
GROTE

BERG.66. TELFi 445222

(overgenomen uit Groot Eindhoven)

Rectificqtie
De redoktie heeli ten onrechte
nomen geplootst onder
oongeleverde ortikelen, door woqr
dit het stondpunt von het buurtoverleg betrof. Dit wos onjuist en heeÍt
heloos tot misverstonden geleid. Het
gevolg hiervon wos dot de schrijvers
persoonlijk werden oongesproken
op de inhoud von het ortikel terwijl
het heï stondpunt von de
overleggroep werd weergegeven.
Dit punt is Inhet buurÍcomité
besproken, Het buurtcomité stoot
volledig ochter de inhoud von olle
ortikelen uit de vorige buurïkront,

Wonneer u reokties en/oÍ
opmerkingen heeft over de inhoud
von een oÍ meerdere ortikelen uit
deze en vorige buurtkronten don
kunt u zich wenden tot het
buurtcomité, oronjestroot 1
.

(red.)

Evenementen
Wilhelminoplein

odvertentie

ottenheirn

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
561 1 JL eindhoven
tel, 040- 448025
pog.3
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ln
het De Bergen Bulletin nr 5 uit
.l993
hebben jullie de uiïgongspunïen von het Buurtoverleg
voor de herijking von het integrole plon kunnen lezen. Voor-

II,-I

Kleine Berg 54
5611 JW Eindhoven
Tel.: 040 - 453515
S tichti ng

D o

HlP-overleg met
"de politiek" succesvol

mme slroo m
I

bereidend op de behondeling
von de odviesnoto "lntegrool
Plon De Bergen; Quortier Vivont"
in de roodscommissie Stede-lijk
Beheer op 25 ionuoril,l, zijn door
het Buurtoverleg gesprekken
gevoerd met roodsleden von de
diverse portijen,
Onze uiïgongspunten zijn toen nog
eens nqdrukkelijk verwoord, Deze
ocïie bleek niet zonder succes;
tiidens de betreÍfende roodscom-

odvertentie

missie werd besloten het ombïeliike
stuk op de volgende punten oon te
possen:

-

in het insprookvoorstel dient oon
gegeven te worden hoe hei college de hondhoving wil orgonise

ren qlsmede de uiïvoering doorvon;

-

ondonks besÍoonde twijfels politiek
bespreekboor ) oÍ kunnen vio het
ofsluiten von de Kleine Berg voor

doorgoond quto verkeer.

De meerderheid vqn de commissie
odviseerde verder hel terrein Fens
ols porkeerterrein olleen
toegonkelijk te loten ziln vonuit de
Keizersgrocht,
Het oldus oongeposïe stuk zol
opnieuw oon de buurt de Bergen-

gepresenteerd worden in een
insprookronde woorin olle geledingen de mogelijkheid kriigen zich uit
te spreken over de beleidsuitgongspunten voor de ontwikkeling en het
beheer vononze buurt. Definitieve
besluitvorming ploots heeft in deroodsvergodering von juni 1994,
Er zijn twee belongrijk onderdelen
von het plon woor voor deinsprook
nog overleg met de ombtelijke
diensten moet plootsvinden: de

verkeerscirculotie en heï beheer
von de buurt.
Hiervoor zullen door de gemeente
informotieovonden worden georgoniseerd. Wil je directe invloed op de
ontwikkeling vonde buurt
uitoefenen kom don ook en loot je
horen!

in het insprookvoorstel dient de

uitvoerboqrheid oonnemelijk

nomens het buurïoverleg,
Peter de Ronde

gemookt te worden;

Bergstraat 8b
5611 JZ Eindhoven
040-46571 1

- bezien dient te worden in hoeverre
de voorstellen oongesc herpt
kunnen worden;
- het nieuwbouwbeleid dient gerichï
te zijn op bewoners die zich groog in
de Bergen willen vestigen;
- de bescherming von heï binnengebied (verkeersveiligheid PdR) zou

kunnen vio een 30 km. zone (dit

is

odvertentie
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DE GEHELE MOORDLIJST
IN. EN VERXOOP 2E HAt{DS CD'S
MAANDAG Ï/M ZATERDAG VANAF
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Beste redoctie,
Al geruime tijd erger ik me oon uw

buurtkront, niet oon de uiterlijke
vorm, mooÍ oon de inhoud. Het
wordt m.i, steedsmeer een
spreekbuis voor het zogeheten
Buurtcomiïe "De Bergen", die
pretenderen de bewoners von De
Bergen te vertegenwoordigen.
Woorom heÍen ze don niet gewoon
bewonerscomite, don is die
sprookverworring ook uit de wereld.
Woor ik me zo oqn erger, is oon het
Íeit dot een ieder het goed voor
heeÍt met onze wijk, moor olleen
eigen belong nostreeft, Het moken
von De Bergen, tot een Quortier
Vivont lukt olleen ols we door ook
de losten von occepteren. De
losten kent iedereen. Wot mookt de
gezelligheid? Leuke kroegjes,

12.00 UUR OPEN

K

Opinierubriek

CD UITLEEN

PRINS HENDRIXSTRAAÏ 103 TELEFOON 040.451337

terossen, winkeltjes, restourontjes,
verllchting kortom olles wot mensen
oonspoort om noor De Bergen te

komen, Woor mensen komen wordt
het meestol gezellig. Moor dot geeÍï
ook overlost. Meer outo's, ïe weinig
porkeerplootsen. Wot gedocht von
verlichting, De bewoners klogen
over meer veiligheid, voorol 's
ovonds, Dus komï er verlichting op

de Kleine Berg.
pog 4

lk

gelooÍ niet, dot

door een bewoner ocn heeft mee
betoold, Nog sterker er wos een
bewoner,die zelÍs geen kobel oon
zijn huis wilde en je ziet don ook doï
de stroomkobel een omweg moet
moken. Woi hebben we het toch
goed voor met de buurï, Quortier
Lotin, Quortier Vivont ziln leuke
ïermen, moor ols men steeds de

De bedoeling is toï een gemengd
vocool progrommo le komen te
gen,
* Solo zongles en stemvorming

\,,k,,,,,

9.00-9.30 uur)

Lijstenmakerij . kunstschilders
materialen . woning-, kantoor
en bedrijfsinrichtingen

Lesgeld noor droogkrocht.
Lesodres: Oronlestroot

Bergstrootje is bewezen, loten we
zijn,

Louise Siddiqui

Het is jommer, dot het Bergsirootje
niet is geworden, wot iedereen er 8
|oor geleden von verwocht hod.
Een stroot met leuke winkeltjes. Betoolbore huren ook door, bleek voor
de kleinscholige leuke winkeltles niet
mogelijk. Leegstond is het gevolg,
ik

1

.

Nieuwbouw
terrein Gestel
eindeliik von stort

Zongles

Afhonkelijk von de
weersomstondigheden is de
gemèente, op het moment dol u
dit leesl, begonnen met het zogenoomde bouwrijp-moken von
het terrein Gestel. Dit betekent
dot er een bouwweg wordt
oongelegd, voorzien von
Íiolering.
Hoe de definitieve inrichting von de
buitenruimte zol goonworden is nog
niet bekend; het is nomelijk de
bedoeling om hiervoor in combinotie met de herinrichting von de
H.Geeststrqot een plon te
ontwikkelen, Tijdens de bouw zol
wordengestqrt met de insprook en
wel op een momeni dot ook de

Louise Siddiqui geeft zongles, Hoor

Wqt betekent dit tijdelijk?

Horry noruurlijk,moor oon de zinsne-

de ".,,die jorenlong voor een
jodenfooi eengÍote...." enz, lk vind
dot ;e het woord jodenÍooi niet kunt
en mog gebruiken voorol in deze
tild. Doorbij wos Horry vonRijkom
niet verplicht, dit werk voor dot geld
te doen. Als ik door dqn de hoofdredoktrice over bel is heï eerste wot
ze zegÍ: "moor dot heb ik niet
geschreven", don zegt me dot genoeg over het nivo,
Mox Silverenberg

Krerne BeÍg t4 . 5811

JV Eindhoven . ïel.

(o4o)-4a1381

odvertentie

Keuken

geopend

van 1 7 tot 22.30 uuiWoensoag en 0onoerdag :ir
soep (oÍ salade) & pasta & rls1e ;Í22,50
:i. Maandag en dtnsdag :ir
diverse pasta s en plzza s /t 0,Groteberg 30, Erndhcven, tel. 04C..+6r 5i 4
)lr

nieuwe bewoners bekend zijn,

opleiding solozong en zongpedogogie voltooide ze oqn het
conservoforium te Rotterdom,

Zo

spoedig mogelijk no het

.l970

is ze lid en uitvoerend
musicus bil de Koninklijke Nederlondse Toonkunstenoors Vereniging,

Sinds

KUNSTHANDEL

presenïeren met pionist(e) en/oÍ

combo met leerlingen en ex-leerlin-

Docente Uitv. ïoonk.
IeleÍoon: O4O-12 29 20 (bellen von

wordt heï een Quortier Dormont,
We kunnen niet terug. De cityfunctie von De Bergen, voorol het
gebied Klelne Berg, Grote Berg en

Nog iets over de buurtkront, Woor
me lootst oon ergerde is het stuk
over Horry von Riikom. Niet over

odvertentie

Lid: K.N,T.V.

leuke dingen tegen blijft werken,

door zeker soepel

groep,es,

odvertentie

Ook is ze lid von de Theodoro
Versteegh Stichting, een wetenschoppelijk ïeom op het gebied
von klqchten en beschodigingen
von de stem. ln doÍ gevoÍ wordt
verder geweÍkt met een logopodist(e) no overleg met keel-, neusen oororts en/of stemspeciolist,
Zlngen heeft don ook een
theropeutisch efÍect.
Louise heeÍt joren klosieke

concerten gegeven door
Nederlond, Ook heeft ze zich

toegelegd op lichte muziek, close
hormonie en joz,

-

Motivotie en ook thuis oon de stem
werken zijn belongrijk ols u besluit
zongles te nemen. Houd le von
zlngen? Wil je ie sïem of sprook
verbeteren? Neem don kontokt op,
De lessen zijn lndividueel oÍ in kleine

pog 5

BELASTINGADVIESBUREAU
DRS PFM DE LEEUW

ffi

m

Aangenaamr

Het bouwverkeer zol gebruik moken
von de normole verkeerscirculotie,
met ondere woorden oonvoer
vonqÍ het Wilhelminopleinen, oÍvoer
vio de Kleine Berg.

8

BcrBstÍlat
lcl. 040-433031
JZ Eindhovcn fex 040-433247

56ll
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0pentngstijden:
Ea, 12 _ 6
di, 10 : 6
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13 _
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'
za, 12-5
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Verkoop van voed ings- en ni.iverheidsprodukten
van kleinschal j,ge
in ontvikkelings)-anden;
!rojekten
Informatie-uitleen
over nonCiaLe
vraagBtukkeni
Àktievoerlng
!ondoB al. iernatteve
handel..
\.Iereldvinkel
Grote lerg

tet.

Elnd.hoven,
9

O40-418265

Belongrijk is wel do1 de rijweg von
de H,Geeststroot vrij blijft; het
verzoek is don ook oon een ieder

om zo goed mogelijk in de
porkeerhovens te porkeren,

Ieneínde de overlosl noor de buurt
zoveel mogelijk te beperken is
besloten om de noodzokelilke
poolfundering niet te heien moor te

odveÍïentie

Nrnerol.1/rr.rrrl

bouwrijpmoken zol bouwbedrijÍ vonSqntvoort B.V. in opdrocht von de
Stichting lrudo goon stqrten met
doodwerkelijke uitvoerlng von heï
nieuwbouwplon. Hierïoe zullen rechts
von de zogenqomde bouwweg de
bouwketen worden geplootsï. DooÍ
de bouwofrostering is de oldoor gelegen porkeerhoven tijdelijk niet te
gebruiken; voor de involide-porkeerplooïs is in overleg met betrokkene
een ondere plekgevonden,

boren.
Hoe ziet dot nieuwbouwplon er nu
deÍinitief uit?
Het plon voorziet in de bouw von in
totool 39 woningen, teweïen: 5
eengezinswoningen, 25
meergezinswoningen en 9 onzelfstondige woningen (groepswoningen), De 5 eengezinswoningen
komen oon de H,Geestsïroot. De.

bouwhoogte

is

ofgestemd op de'

stroot en derholve beperkt tot 2
bouwlogen. De begone grond
wordt uiigevoerd in oronje-rood
metselwerk, de verdieping in wit
stucwerk,

De hooÍdbouw wordt gevormd door
een schuin op de H.Geeststroot geprojecteerde bebouwing met 3

odvertentie

bouwlogen; oon de ochïerkont

is

een gemeenschoppeliike
groenvoorziening opgenomen. Ook
hierwordt het metselwerk
uiïgevoerd in de kleuren oronjerood. Op de hoek von deze
bouwblokken komen op de begone
grond een 2-tol oteliers ten
behoeve von de bovenliggende
woningen,De 9 groepswoningen ziin
oqn de konï von de Kleine Berg ge-

projecteerd; op de bovenetoge

komt een beheerderswoning.

Op het buurtcentrum hongen de
bouwiekeningen, die u ALdoor kunï
bekijken,
P, Nuijten,

gemeente Eindhoven, díensï

slodsoniwikkeling.

Aonvulling:
Wonneer u geinteresseerd bent in
een woning kunt u kontokt opnemen met woningbouwvereniging St.
ïrudo.
De bouw is woorschijnlijk eind 1994
kloor, doorno zol er worden begonnen met de herinrichting von de
Heilige Geeststroot,
(red.)

KledinginzomeIing voor Mensen
in Nood.
Speciool voor oorlogsslochloÍÍers.
Vrijwilligers steken

de honden uit de

mouwen en zomeien weer kleding
in voor de Stichting Mensen in
Nood, Dit voorjoor zol speciole oondocht worden besteed qon slochtofÍers von oorlogsgeweld in bijvoorbeeld Angolo en Bosnié,
Mensen in Nood goot voor zo'n
250,000 mensen kelding noor Ango-

lo sturen enheelt doorbij uw hulp
nodlg, Mensen in Nood vroogt om

olle soorten goede en nog droogbore kelding, schoeisel, dekens en
huishoudtextiel. Heï liefst ontvongt
Mensen in Nood de kleding in geslo-

ten plostic zokken.

De kleding lnzomeling vindt plocrts

TEKEI\EN & SCHILDEREN

HOPPENBROUWERS

op

ZATERDAG ló APRIL von
t0.00 uur tot 13.00 uuÍ zullen in Buurlcentrum De Ber-

9en
\\/ILLEMSTRAAT 39
5611 HC EINDHOVEN
TEL:040 - 444574

vrflwllllgers klooor slqon om uw kleding in onlvongst te nemen.
Achttien joor burgeroorlog heeÍt heï
AÍrikoonse lond Angolo in een donkere ofgrond gesotrt, Twee miljoen
mensen zitten gevongen in beleger-

de steden en zijn ofhonkelijk von
pog ó

hulp. 'Je hebt door wel tien Sorojevo's', qldus Willem Hooglugt von
Mensen in Nood, die een bezoek
oon diverse belegerde steden heeft

gebrocht.

De zusterorgonisotie von Mensen in

Nood, Coritos Angolo, probeert
door middel von een luchïbrug koverol te helpen woor mogelijk is.
Mensen die wegvluchten von het
oorlogsgeweld hebben niets meer
en hebben noost voedsel ook hord
kleding nodig.
Stichting Mensen in Nood.

Porkeren
No heel wol le hebben gehooÍd
over het porkeÍen, leek hei mij
oordig om hier een pooÍ
meningen op te schrijven.
De meningen over het porkeren zijn
erg verdeeld. Er zijn mensen die blij
zijn dot ze eindelijk hun outo gewoon voor hun eigen deur kunnen
zetten, ook ols er koopovond is, En
ols ze bezoek krijgen kunnen ze die
ook loten porkeren, Dot er voor
moet worden betoold wordt niet
erg gevonden. Je moet er wqt voor
over hebben,
Er

zijn echter ook mensen die er

onders over denken. Noor hun ge-

voel moeten zil betolen voor het
porkeren, zodot onderen niet kunnen porkeren, AlsoÍ zij schuldig zijn
dot onderen willen porkeren.
En het controleren wordt nu nog wel
intensieÍ gedoon, mqor voor hoelong? De bewoners hebben recht
op inïensieve controle, voorol omdot de porkeerkoort eigenliik is
opgedrongen, wont zoveel insprook
hebben de buurtbewoners hierbij
niet gekregen.

Deze twee verschijnselen, verbeeld
in de conÍrontotie von het obiect
met de levende mens, ziln het uit-

gongspunt voor de nieuwe produktie von Holino Witek, De krocht von
het object en von het odemende
wezen beconcureren elkoqr. ln een
poging elkoqr te begrijpen en met
elkoor te communiceren ontsloot
een krochtveld woorbinnen de rollen verdeeld moeten worden.
ln opril presenteerï Het Klein één tryout en drie voorpremieres von een
nieuwe produktie. Direct dooropvolgend wordt deze produktie op het
'Meto' Íestivol in Ankoro gespeeld. ln
september 1994 volgt de definitieve
première in theoter Het Klein. ln oktober goot het gezelschop met deze produktie op tournee, te beginnen nooÍ een reeks steden in Polen.
Aon deze produktie werken op dit
moment de volgende kunstenoors
mee: Morc von den Berg (componist, musicus); Frons Custers (bewegingskunstenoor); Poul Glimmerveen
(zokeliike leiding, techniek); Hetto
Hertogs (beeldend kunstenores, zqngeres); Tino Onno (beelden kunstenotes); Verdo Sismon (gostspeelster
uit Iurkije); Hqlino Wiïek (ortistieke

Kersti

Otte.

BeneÍil voorstellingen in

Theoter Het Klein
Theoler Holino Wilek
De kommo von Pythogoros
"Door de reine wiskunde in slemming te brengen mel de oÍgonische choos'ontstoqt een zweving".

odvertentie

Tveehalen

leiding)
vrijdog 15 opril, 20,30 (try-out)
vrildog 22 en zolerdog 23 opril, 20,30
uur, zondog 24 opril, 14.00 uur (voorpremières)

Vrijwillige ondersleuning.
Bij deze donken wij lheoter Het Ktein
voor de vrijwillige ondersteuning bij
de toepossing von het nieuwe compuierprogrommo. Zonder deze ondersteuningn wos deze kront niet
geworden wot zij nu is,
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(red)

odvertentie

Dit zijn slechts een poor dingen die
ik heb opgevongen, Toch zou ik

groog wqt meer meningen willen
horen over de porkeerkoori,
Mochi u uw mening kwijt willen, don
schrijf gerust nqor de redoctie,
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Vraag nu nanr het meest uitgehreide 1994 programma:
Deze staat bol van de meest'fantastische owi'en cempertours,
combinatiereiaen, cruises en nog veel meer!

FLY-DRNE TO MOTEL 6
De populairsÍe en voordeligste tnotelketen in de

V.S.

W. de Zwijgerstraat l3
561I JK Eindhoven
rel:040-455629
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DE ACHTERPAGINA
De ochterpogino is de'puzzel-

pogino', een pogino met ollerlei
leuke roodselljes en ondere
spelletjes, voor jong en oud!
Wie kqn vlug zeggen:

7.
8.

ln welk lond groeit de mocoroni?

Twoolf be kende spree kwoorden

Hoeveel bulten heefï een dro-

en gezegden.

medqris?

9,

Wot

is

het kleinste werelddeel?

Tien komersbewonels, welke huisdieren hebben ze?

Kun je er ochterkomen om welke
spreekwoorden het hier goot, weet
je ook de betekenis?

Hons hokï hout ochter het ochterhuis. Als Honnetje Hqns hout hod horen hokken hod Honneïje Hons qch-

ter het ochterhuis helpen houthokken,

eens een meisje, dot heette
Borboro, Borboro hod een groentewinkel en verkocht roborber, doorom noemden de mehsen hoor Roborberborboro. Lqter begon ze een
coÍe met een bor, en op het room
stond: Roborberborborobor. Door
kwomen wilde mqnnen op bezoek,
echte borboren, de RoborberborEr wqs

beroborborboren. Oh, woï hqdden
die een longe boorden, die boorden heten : Roborberborboroborborborenboorden. En de borbier
die die boorden moest knippen wos
een : Rqborber borbqroborbqrboren-

bqordenborbier!!l!l
Twee gekken komen bij een hoopje
poep, De ene gek zegt tegen de
-onder:"woï zou dot
wezen?" De ondere zegï: "lk weet het niet, moor
lk

zol wel even kijken," Hi1 steekï zijn
vinger erin en ruikÍ eroqn: "Jo hoor,

het

is

ffiffi

ontdekken door meï de letters von hun
noom te schuiven.

Oude kinderliedjes
Witte zwonen, zworle zwonen
Wiïte zwonen, zworte zwonen,
wie goot er mee noor Engelond vo-

Moppen

het lijkï wel poep,' De ene zegÍ:

@D C@
ln dit studenlenhuis heeft iedere bewoner een huisdier. Je kunt hun huisdier

ren,

Engelond is gesloten, de sleuïel is
gebroken,
en is er niet één ïimmermon die de
sleutel moken kon,

loot doorgoon, loot doorgoon,
wie ochter stqot moet voor goon,

poepl" "Mozzel", zegt de onde-

re, "dot we er niet ingelopen 2ijn.",,,..

ln een knolle-knolle-lond.

Jongen: "Wie wos eigenlijk de
schoonmoeder von Adom, voder?
"Adom hod geen schoonmoeder,
jongen, hij leefde don ook in het po-

Al in een groen, groen, knolle-knollelond, door zoten twee hoosjes heel
pormonï,
en de een die blies de Íluite-fluitefluiÍ en de ondeí sloeg de trommel
Dqor kwom opeens een joger-jogermon, die heeÍt er een geschoten,
En dot heeÍt noor men denken,
denken kon de onder zeer verdro-

rodijs,'..,,,

Zoon tegen voder: "Po ik go nieï
meer noor school," Voder: "Moor
jongen, woqrom niet?" Zoon: "Onze
nieuwe meesïer sloot terug." ,....
Ruzie in

oquorel

een woterpoloclub: een
,,.,,,.,,,

ten.

Oplossingen puzzels uil de vorige
kront:
Nodenken: Omo en het meisie stonden voor
de spiegel.

Quizz

1.

Hoeveel poten heeÍÍ een duizendpoot?

2,

De grootsïe vogel ter wereld kon
niet vliegen, weet je welke vogel

wordt bedoeld?
Mijn broertje zegt dot de wqlvis

de grootste
À

vis is, klopt dot?

Woï doen twee pousen ols ze elkoor tegen komen?

Woor in ons lichoom zit een homer?
Uiï welk lond
komstig?

pog 8

is

de polonoise oÍ-

'l

, vondoog; 2, Anders zuden ze
geen blouwe beer von een ilsbeeÍ kunnen onderscheidenl 3, Geen von beide, woni
7xB=12ó,4,Orrrool hij nieï dooÍ de rÍ)uuÍ kon kijken; 5, Een duizendpoot met winiertenen,

Roodsels:

Kleuron: Blouw, lilo, wit, pooÍs. zwoÍ1, beige,

groen, oronje, Íoze,

Luciíèrs verleggen: von 4 noor ól

w
ffi,

