
Het verkeers-
drempeltje
Er wos eens een verkeersdrem-
peltje. Hei hod een fijne ieugd
en groeide op tot een grote sler-

- ke volwossen drempel. Hij wos
ol in vele strqten geweest en
overol woor hij kwom werd hij
vriendelijk onthoold door zijn
collego's.
Ioch wos de drempel niet tevreden.
Groog wilde hij een keer noor het
buitenlond. Dot leek hem zo leuk, ol
die vreemde stroten en trottoirs,
Moor lo. dooÍ kom je niet zo mooÍ,
door moet je wel wot voor doen.
No veel geregel kon de drempel
eindelijk op weg.

Heerlijk vond hij het, Hij ging noor
Fronkrijk, ltolië. Engelond en Egypte,
noem moor op, Totdot de drempel
in Afriko strondde. Op zich niets oqn
het hondje qls er moor geen olifon-
ten leeÍden in AÍriko. Heloos, in Afri-
kq wonen oliÍonten. En op een dog
werd de drempel met een grote
dreun getroffen door een oliÍont, De
eens zo mooie drempel wos nu to-
toql vervormd. Aon de ene kont te
hoog en oon de ondere kont te
loog. Hier een bult en door een kuil,

Hel gevolg von dit olles is wel te ro-
den. ln Afriko wilden ze hem niet
meer. Ook niet in Egypte, Engelond,
Itolié en Fronkrijk. Dus de drempel
ging weer terug noor Nederlond.
Hier kreeg hij een plekje in de Eg-
mondstroot, De drempel is nu tevre-
den, moor olleen zou hij nog wel
groog de groïe sterke drempel von
vroeger willen zijn.

Dus lieve mensen vloek niet meer,
GODVERDOMME, ots je over de
drempel in de Egmondstroot gooï.

Luchtfoto von oronjestroot en cothqrinosïroot, met duidelijk het buurtcentrum.
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Moor help somen met hem hopen
op een goede restourotie-beurt in
de nobije Íoekomst. (red.)

H.Geeststroqt
mei nqme de invulling von
het terrein Gestel.
5 sepiember 1994
De strootgroep Heilige Geestso-
men met het buurtcomiie en het
buurtoverleg zijn noor oqnlei-
ding von geruchten over de in-
vulling von een deelvon het Ge-
stelterrein in gesprek gekomen
met de slichting St. Trudo.

Het plon zools een joor geleden be-
sproken wos onders uitgewerkt don
de stroqtbewoners wilden.

EÍ komen 29 woningen + 2 otelierwo-
ningen en wot toen vertoold wos ols
een oontol verhuurde komers met
beheerder, wqt onder protest toen
goed gevonden werd, werd nu om-
gezet ols komerbewoning onder be-
geleiding von het Leger des Heils in
de leeftild von '17 toï 25 joor meï het
doel "wonen,weten, werken".

De strootbewoners verzetten zich
hier tegen. Niet tegen heï Leger des
Heils en deze doelgroep op zich
zelÍ, moqr wel tegen St.Irudo die de-
ze mensen nqor onze buurt wil ho-
len. Wij willen zo groog de buurt en
met nome de H, Geeststroot op een
beter niveou brengen, Wil willen, zo-
ols we de gemeente ol zo dikwijls
verteld hebben, mensen in de buurt
hebben die ons helpen de buurt
weer leeÍboor te moken. Er werden
door de strootbewoners een oontol
voorbeelden oongehoold wqqrdoor
weer eens nooÍ voren kwom hoe
voor veel mensen de moqt von ver-

velende gebeurtenissen vol is.

De oonwezige strootbewoners hqd-
den moor één stondpunt "wij willen
dit tegen houden" niet goedschiks
dqn kwoodschiks.

No een korte pouze in deze pittige
discussie kwqm de voorzitter von St.
Trudo met het voorstel om de plon-
nen in de ijskost te zetten en een
werkgroep te vormen von H. Geest-
stroqt bewoners, buurtcomite en St.
Trudo om somen plonnen te beden-
ken. Dit is met olgemene sÍemmen
goedgekeurd.

We hebben ook nog even gespro-
ken over het bouwplon von H.
Geeststroot 2ó. hier hod men 3 op-
portementen willen hebben, Dit wos
finoncieel niet hoolboor, Nu ligt er
een plon voor komerbewoning
woormee we niet blii ziln. We willen
zo groog voste bewoners in de
buurt.

Hr. Rooymons von St. Trudo vertelde
doï de grond nog te koop is om
hierop een huis te bouwen.

Hr, Rooymons vertelde ook dot hij
het besi vervelend vindt dot er mis-
verstonden zijn geweesÍ. Hij zegt ons
toe om bil nieuwe iniïioÍieven in de
Bergen ons op juiste wijze te infor-
meÍen. Wij hopen dot dit lukt.

ledereen is toch weer hoopvol noot
huis gegoon.

Buurtcomitélid Tiny Somers.

Nogmools poolties
De gemeente heeÍi, heelottent,
weer nieuwe poolfies geplootsl
op de hoek Bergstroqt-Kleine
8erg, door woor de betonnen
poolijes olstuk gereden woren.
Door zijn we notuurliik heel blii
mee. Mqqr wot wil het gevo!?

De gemeenteqmbtenoren zijn in heï
depol von de pooltjes gedoken en
zogen door nog een oqntol houten
poolties liggen, Nou zou je denken,
dot is een goed idee, die houten
pooltjes veren immers een beetle
mee bij een botsing, De betonnen
pooltjes zullen trouwens ook wel op
zijn geweest, En och, er stoon toch
ol houten pooltles op de Kleine
Berg, dus erg vloeken zol dot niet,

De poolties ziln extro verkeers-veilg.
Ze hebben mooie rood-witte reflec-
terende bondjes. Dus ook in het
donker goed zichtboor, dus minder
kons op omverrijden.

Mooi, zou u denken. Mqqr nee, LE-

LIJK, Alweer een nreuw modelpool-
tje gerntroduceerd in de Bergen.

Lieve gemeenÍeqmbtenoren,heeÍt
u don geen greintje gevoel voor

S olo zangles - stemvorming

Louise Siddiqui

Vooropleiding vakstudies

Houd je van zíngen?
Wil je je stem of spraak verbeteren?
Neem dan contact op.

Lesadressen:
I) Buurtcentrum "De Ber§en" Zaterdag 10.00-14.00

Oranjestraat I (Centrum) Maandag 18.00-22.30
Tel.040-122920
Postcode 561 i JG Eindhoven

2)Wijkcentrum"Fellenoord" Woensdag18.30-22.00
Kruisstraat 52 Eindhoven
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Tropicol Boulevord
I
Noor oonleiding von de 2e Tro-
picol Boulevord op de Kl. Berg
(28 oug. i.l.) is er op 30 oug. een
evoluotie-gesprek geweest met
olle belrokken portlien.

Het gesprek sïond onder leiding von
netwerkombtenoor Peter von de
Wol, Voor ons buurtbewoners wcrs
dit de eerste gelegenheid om eens
von gedochten ïe wiselen over de-
ze "nieuwe" ontwikkelingen op eve-
nementen- gebied. (voorof géén
overleg met de bewoners geweest)

Hoofdthemo von het gesprek wos
de vroog in hoeverre bil dit evene-
menï de verleende vergunning cor-
recl wos nogeleeÍd. Met uifzonde-
ring von het plokken von oÍfiches
door vrijwel de gehele buurt (en
doorbuiten) woren er nouwelijks
overtredingen te melden, De oÍfi-
ches zullen trouwens door de orgo-
nisoïoren verwiiderd worden en in
de toekomst zol dit nieï meer ge-
beuren. Verder zijn er een oontol
binnengekomen klochten behqn-
deld. Ook is er opnieuw gewezen
op de ol geruime tijd bestoonde of-
sprook dot het terrein v.d. Schooï ol-
leen gebruikt mog worden voor "ge-
luidsorme" evenementen, iets doï
door Pieï Nuyten (Dienst Stods Ont-
wikkeling) beoomd werd.

Voor ons buurtbewoners wos de
homvroog "HOE GAAT DII lNlïlATlEF
ZICH NU VERDER ONTWIKKELEN ?"

Stroks goot immers elk groepje kos-
teleins z'n eigen evenementen orgo-
niseren en cloimt er don ook min-
sïens ó per ioor zools nu op het W.
Plein, Het gevolg is dqn dqt vrijwel
elk weekeinde tenminste een deel
von de buurt onbewoonboor zol
zijn. Een bijkomende zorg is don wot
ons te wochten stoot ols die evene-
menten ook nog eens uit de hond
goon lopen ?

Heloos wos er vonuit de ombteno-
ren-delegotie nouwelijks enig begrip
te bespeuren vooí deze kont von
de evenemenïengolÍ die op ons oÍ
dreigt te komen. Een zorgwekkende
zook. De gemeente lijkt het normool
le vinden dot met een grote regel-
moot een gedeelte von de buurt-
bewoners moeï evocueren terwijl
de rest met noor bed goon moet
wochten tot het de orgonisotoren
behoogt hun evenement te
beëindigen.

Nqost deze sombere vooruitzichten
zijn er ook twee lichtpunties Íe
melden. Zo vroeg Joost von Velzen
(milieuzoken) zich oÍ of de
evenementen nog wel los von
elkoor gezien kunnen worden ? Een
zinvolle overweging ols je bedenkt
dot onze hele buurt omper een

kwort vierkonte kilometer klern is. Hel
tweede lichtpuntje is dot Peter von
de Wol een "plotÍorm" wil opzetten
woqrin horecq, milieudienst en
politie zitting hebben. Met goede
ofsproken en een duidelijke
verdeling vqn de
verontwoordelijkheden is er dqn
misschien toch een leeÍboor
compromis te vinden.

ïiny Somers.

Groenbok
Long verwocht en nog sieeds
niet gekomen, de gÍoenbok.
ïoen kwom ook nog de fijne
mededeling dot de
vuilniszokken moor één keer in
de twee weken zouden worden
opgehqold. Hier wilde ik het
miine von weten.
Het plon wos en is inderdoqd om
heel Eindhoven von groenbokken
te voorzien, Dit is in bilno geheel
Eindhoven gelukt. Alleen op de
plootsen woor heÍ moeilijk is om de
groenbokken bij het ofholen buiïen
te zetten is heï nog niet gelukt,

Er is oon gedocht om op een
centrole plek een gemeenschoppe-
li.ike groenbok te plootsen. De
ervoring leert echter dot er don
ollerlei ondere troep wordt bijge-
gooid. Ook heï vondolisme speelt
hierbij een rol.

Hiermee rekening houdend wordt er
nog gezocht noor een goede op-
lossing. Woï betreft het opholen
von vuilniszokken in de Bergen: zo-
long er nog geen groenbokken
stqon zol er gewoon een keer in de
week worden opgehoold, (red.)

BenesrnlAT 40
EINDHOVEN CENTRUM

Bakkerij
HARTOGS
Het beste brood kooPt U

blj uw worme fukker

Kleine Berg 74À 5611 JW Eindhoven
Teleíoon 040 - 44 93 88

oÉteIf"It.ei.rm.
makelaarskantoor in onroerende goederen

uw maketaar 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
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Kleine Berg 54

561 I JW Eindhoven
Tel 040-453515

Stichting Dommelstroom

Oud popier en chemisch
ofuol
Doto voor oud popier:
l3 en 27 september
I I en 25 oktober
8 en 22 november
ó en 20 december

Dotum voor chemisch ofvol:
20 oktober. .l3.0O 

uur

Kunst in De Bergen
Monument voor mensen-
rechten op het Wilhelmino-
plein.
Sinds december I987 stoot op
het Wilhelminoplein een monu-
ment voor de mensenrechten.
Hei monumeni is gemookt door
de Oirschotse kunstenoor Hons
von Eerd. Hons vqn Eerd liet zich
inspireren door gedichten von
polilieke gevongenen uit Chili
en de Filipijnen.

Hons von Eerd hoopt dot zijn beeld
een nqtionool symbool voor de
mensenrechten wordl, een teken
von strijd tegen onderdrukking.

De regiowerkgroep von Amnesty ln-
ternoïionol is zeer verheugd en trots
op het monument. Wie de moeite
om het te bekiiken neemt ziet het
werk von Amnesty sponÍoon uitge-
beeld. ln de Griekse mythologie wos
lcorus een mens die zelf wilde vlie-
gen. Hons von Eerd loot een detge-
lijk figuur uit een oordse kooi opstij-

gen, een indrukwekkende verbeel-
ding.

Al sinds 
.l982 

heeft de regiowerk-
groep vqn Amnesïie lnternotionol
er bii de gemeente Eindhoven op
oongedrongen om een monumenl
op te richten voor de mensenrech-
ten; om het werk von de orgoni-
sotie constont onder de oondocht
te brengen.

Amnesty lnternotionol is in 19ó1 op-
gericht in Londen. Doorno golfde
de beweging ols een olievlek over
de wereld uiï. Ook noor Nederlond.
Amnesty is een onportijdige orgoni-
sotie.

Personen die zelÍ geweld hebben
gebruikl worden door Amnesty niet
ondersteund, tenzij heï systeem zelÍ
wel geweld gebruikt, bijvoorbeeld
in de vorm von morïelingen. Amnes-
ty zet zich in woqr mensen om Poli-
tieke oÍ godsdienstige redenen be-
dreigd worden.

De regiowerkgroep Eindhoven
houdt eens per moond een schrijÍ-
qvond. Vrilwilligers schrijven don
oqn stootshoofden om hun gewe-
tens oon te spreken, Voorol woor
mensen gevqngen worden gehou-
den om politieke of godsdienstige
redenen, overql woor mensen ge-
morteld worden, worden brieven
oon stootshoofden gestuurd, Door
voortdurend oqn de poort te kloP-
pen wordt men onrustig. Het imogo
von het lond loopÍ schode op.
Geen enkele overheerser is op de
longe duur ongevoelig voor de
groeiende kritiek op de eigen do-
den,

De schriifovonden worden gehou-
den op het buurïcentrum Oronje-
stroot l. (red)

ottAKrAsr'tt,,n r.

kt-la "%

=SMITS=

Wilhelminaplein 4
Postbus 688
5600 AR Eindhoven
Tel. 040 .448»2
Fax 040 - 439823
Bank ABN-AMRO 47668037 5
Postbanknr. I 159246

r DE GEHELE MOORDL]JST
i IN. EN VERXOOP 2E HANDS CD'S
r MAANDAG T/M ZATERDAG VANAF 12.00 UUR OPEN

Cl
TE K CD UITLEEN

Kt-t lNt BtBG 52 TtItt00N 948-45t J57
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Vlooienmqrkt in De nieuwe be-
Het Klein
Beste mensen,

Het nieuwe theoterseizoen goot
weer beginnen en dus goon de
deuren von lheoter Het Klein
weeropen.
ln september verschijnt het eersïe
progrommoboekje met doorin de
nodige inÍormotie over de komende
informotie. Doorop vooruitlopend
willen wij u er vost op ottent moken
dot op 5 en ó oktober o.s, de
première voorstellingen zijn von de
eigen produktie "De Kommo von
Pythogoros" von Holinq Witek. Dof
wordt ook de Íeitelijke seizoensstort
199411995,

Het is u bekend dot het ons niet
ontbreekt oon enthousiosme en
inzet, moor dot de finoncièle mid-
delen wel vrij beperkt zijn. Wij wer-
ken ol joren zonder subsidie voor
produkties e.d. en zijn dus steeds op
zoek noor oonvullende bronnen von
inkomsten.

Zo goon we nu ols voorloper von de
seizoensopening een culturele vlooi-
enmorkï orgoniseren op zondog 25
september von I2.00 - I ó.00 uur. Tij-

dens deze morkt treden er ook me-
dewerkers en vrienden von Theqter
Het Klein op,

We beginnen zelf meÍ de zolder von
het theoter op te ruimen en bieden
toneelkostuums, mqskers, ottributen,
posters e.d, te koop oon. Wij vrogen
u ook spullen te leveren voor deze
morkt. We denken oon zoken die
enigwins moeten vollen onder heï
begrip "culturele vlooienmorkt". Te
denken volt oon: boeken, cd's,
g rommofoon ploten, speelgoed,
muziekinstrumenten, kunstwerken
e.d.

U kunt uw spullen inleveren op don-
derdog 22 en vrijdog 23 september
(19.m - 21 .00 uur) en zoterdog 24
september (10.m -.l2.00 uur). lnle-
verpunt is de goroge von Heï Klein
oon de Porodijsloon,

Moor we hebben niel olleen spullen
nodig, we kunnen ook veel hulp ge-
bruiken bii de orgonisoïie von die
morkt. Als u mee wilt doen ols vrijwil-
liger wilt u dit don telefonisch even
bij het theoter melden?

De totole opbrengst von de culture-
le vlooienmorkt komt ten goede
oon de nieuwe produktie von Hol-
ino Witek. We hopen dot het een
succes wordt en nodigen u tenslotte
groog uit op zondog 25 met vrien-
den en bekenden een bezoekje te
brengen oon ons theoter én oon de
c ulturele vlooienmorkt.

heerder
Beste buurtbewoners,
!k wil me even vooÍstellen ols
beheerder von het buurtcenlrum
oronieslroot I.
's Ochtends vroeg om 8 uur loop ik
hier met mijn sleutelbos te romme-
len. Zo rond I I uur's ovonds neem ik
don een extro kop koÍfie om wokker
te blijven en rond holÍ drie 's nochts
ols ik weer noor huis go is mijn bu-
reou not von het zweet,

Zo of en toe spreek ik mezelf don
wot moed in en zing wot liederen
die ik geleerd heb op heï conservo-
torium in groningen.

Neenl

Het leven ols beheerder is nog niet
zo slecht en je zit onder de mensen.
En dot vind ik Íijn. Mensen boeien
me. En ols het eens tegen zit denk ik
vook: ln ieder mens zit wel ieïs sym-
pothieks, ie hoeft het olleen moor te
zoeken.

Toï ziens,

Spiegeljocht
Bijno 13 joor geleden ben ik
port-time bewoonsier von de
Bergstroot. Een uit de hond gelo-
pen hobby dreef mii nqor dit lie-
ve stroolie.
Zittend in een winkeltle met oude
spullen, moor voorql oude spiegels,
heb ik door de loren heen heel woÍ
zien veronderen, Vonof mijn kruk

KIEZEN UIT KWALITEIT

EINDH0VEN: KLEII{E BERG 3í TEL: 4488í 6

Eric

KUNSTHANDEL

$,,1,,,..

Li,stenmakerij . kunslschilders

materialen . woning-, kanloor-

en bedriiÍsinrichtrngen

Kleine B€í9 14 - 5611 W Eindhoven - Tel. (040)-441381

geopend van 17 tot 22.30
* Woensdag en donderdag *

soep (oí salade) & pasta & ijsje f22,50
>k Maandag en dinsdag :t

diverse pasta's en pizza's /10,-
Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-46151 4
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achïeÍ het voorroom, zog ik hoe de
lekkende dokgoten von de schilder-
ochtige huisles ploots mookien voor
oqngepqste nieuwbouw met winkel-
ponden.

Nieuwe sloepen en lontoorns mook-
ten de doorgong pÍettiger en lichter
en het bleef gelukkig de leukste
stÍoot von Eindhoven. lk ben dus ook
verknocht oon mijn huisle + stodstuin
en het werk dot ik doe is de leukste
bezigheld von de wereld.

Wel moeÍ er Íegelmotig stevig op
pod worden gegoon, op zoek noor
oontrekkelilke hondel. Het jochtter-
rein voor spiegels ligt tegenwoordig
voorol in Fronkrijk. AÍgezien von on-
dere zoekreisjes is er een mool per
joor een belongrijke morkt in Noord
Fronkrijk. Door leg lk meesïol de bo-
sis voor een oordige voorrood.

Mijn oudste dochter pleegï mij sinds
enkele .ioren bij deze uitputtingsslog
te vergezellen en er wordt door-
goons heel wot oÍgesjouwd.

Zii is inmiddels gedrild en ols enige
von de fomilie in stoot om geen mo-
ment vqn mijn zilde le wijken. Ge-
dreven ols ik ben, gun ik ons nouwe-
lijks oÍ geen tijd om even uit te rus-
ten.Wel is de somenstelling von het
meegenomen voedselpokket oon-
zienlijk subtieler geworden. Op mo-
menten von Ílouwtes oÍ diepe inzin-
kingen tover ik broodjes met knok-
worst oÍ eierpruï oux fines herbes uiï
de rugzok.

Dit joor vertrokken we weer ols von-
ouds tot de tonden toe gewopend,
compleet met oonhongwogen en
steekkorren. Alles verloopt zools nor-
moql. Moeiteloos vinden we ons ver-
trouwde porkeerploot$e.

De sponning hongt in de lucht en ik
kon nouwelijks wochten, hebberig

TEKENEN & SCHILDEREN

HOPPENBROUWERS

\YILLEMSTRAAT 39
5611 HC EINDHOVEN
TEL:040 - 444574

ïoï en meï. ln de eerste uren moel
je immers le slog sloon. No 2 uur lo-
pen hebben we nog geen spiegel
ontdekt. Nq 3 uur hebben we
slechls een kopotte vogelkooi op
de kop getikt.

We geven echler de moed niet op
en zoeken de hele middog, Mijn
dochter behoedl mij voor won-
hoops oonkopen. No l l uur lopen
vinden we nog 2 boeren stoelen en
dito kommen, woorno we noor de
outo strompelen en vervolgens ons
hotel opzoeken. Aon de bor drinken
we een poor wijntjes voordot we de
bronderige voeten tussen de lokens
steken. lk probeer het leven nog
leuk te vinden.

Nu zittend op de kruk, qlsof er niets
gebeuÍd is, vrogen de mensen in
hun onnozele onschuld wonneer de
spiegels weer "binnen komen", AlsoÍ
ze op2 voetjes in riien von 3 noor
binnen trippelen. Ze moesten eens
wetenl

Cloire von Lookeren Compogne ,

Bergslroot 38.

Gebeuzel met
Von Reuzel, deer r

De Kleine Berg is uniek in onze
stod. Mei zijn zoele melqnge
von kunsl, horeco en erotiek
wordl de Kleine Berg don ook
niel voor niets hel "Quoriier Lo-
lin" vqn Eindhoven genoemd.
En loïen we dot olsjeblieft zo hou-
den, Wont wie over de Berg won-
delt en zich ergert qon terrosstoelen
die de doorgong versperren oÍ het
woud von fietsen bij iedere porkeer-
meter, is toch echt verkeerd bezig,
lmmers, woor elders in Eindhoven is

het oltiid een beetje vokoniie. is ge-
nieten ïot kunst verheven en liggen
humor en geluk zo op sïroot te
grijp? lk bedoel moor,

Zo zol de olerle levensgenieter ol
long de gedichten von Cofe Bom-
mel hebben ontdekt. Zodro dit coÍe
ziin luiken opent. oniluiken zich door
tevens chq rmonte gedichten,
meestol geschreven door Honely. ln
zwort op wit op de groene houten
ponelen, lochl regelmoïig een
nieuw stukje poezie de Bergwonde-
loor loe. Je moet eÍ even voor sïil
blijven sloon, moor qch, op de KIei-
ne Berg is toch tijd ol long geen
geld meer. Moor goed, zools Neder-
lond de spitsvondige Loesje heeft,
hebben "De Bergen" nu dus Honne-
ly,
Dus bent u boos, verdrielig of teleur-
gesteld?
Sto don, ols u een filmpje goot ho-
len bij Bl oÍ een punnikklosje bij 't
Smitje biivoorbeeld, eens even stil bij

;..;?fi';;;

ffituëffi**,,.
'ÈË,ifiWË:z#ft

Openingetijd.enr
na. 12-6
di. 10-6
rc. l0-5
do. 12-6
vr. 10 - 9
za. 10 - 5

Yerkoop van voeditrgs- en niJver-
heid.splodukten van kleinschalige
projekten ia ontvikkelin6slanden;
InforEatie-uitleen over nondiale
vraagatukken;
Àktievoerilg roadou alternatieve
hanilel.

Wereldvinkel Eindboven,

Grote Berg 9

ret. o4o-418265
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Hannely. Wont zii tovert met hoor
elegonte rijmpjes -grotis en voor
niksl- een glimloch op het gezicht
von iedere buurtbewoner.
Zeg nou zelÍ: De Bergen, door kon
toch geen Heuvel tegenop?
Pqrdon? U vindt er qllemool niks
oon? En die terrosstoelen en sfuden-
tenÍietsen moken u echt nog chog-
rijniger don u woorschiinliik von no-
ture ol wqs?
Wilt u don olstublilett in Woensel-
Noord goon wonen?
Jo vondoog nog.

Moqrten von Reuzel.

Riimpie
Noor bed, noor bed, zei Duimelot

Eerst onticonceptie, zei Likkepot

Woqr moet ik het hqlen, zei Longe
Jon

ln grootmoederskostje, zei Ringeling

Dqt bestoot niet, zei het kleine ding.

Het Zuidelijk Toneel
No een interview met Jon Bun-
nik, oud lid von het buurtcomite,
ben ik wot meer vqn het Zuide-
lijk Toneel te weten gekomen.
HeÍ Zuidelik Toneel bestoot ql vonqf.l955, 

moor pos in 1979 kwom het
ook dqqdwerkelijk in het zuiden te-
recvht, hoe kwom dit?

Vonuit het zuiden von het lond wqs
er behoeffe ontstoon oon een to-
neelgezelschop. Het inititotief om dit
dqqdwerkelijk op te richten kwom
vonuit de Brobontse burgerij en no-
tobelen. Door het oonbod von oc-
teurs in het zuiden minder wos, be-
stond het gezelschop grotendeels
uit Amsterdommers, ln verbond met
der reiskosten en dergelijke wos het
mokkelilker om in Amsterdom te
repeïeren. De premiere's vonden
wel in het zuiden ploots.

No verscheidene,ioren vond men
het toch wel tijd worden om het Zui-
delijk Ioneel vonuit het westen in-
derdood noor het zuiden te plool-
sen. Dit ging niet olte mokkelijk. Ver-
scheidene octeurs hodden niet de
behoelte om nooÍ het zuiden te ver-
huizen, dus een bescheiden kern
von octeurs trok mee. Sommige sub-
sidienten zogen het ook niet meer
zitten.

Toch is het Zuidelilk Toneel in het zui-
den gekomen en wel in Eindhoven.
Hier kreeg het een gebouw in De
Bergen Íoegewezen, met Íwee re-
peteerruimtes. He1 gebouw werd

'De Bergruimte' gedoopl.
Hier werden kleine zoolprodukties
uiÍgevoerd. Doordot de belongstel-
ling terug liep en er er een groot
oonbod von kleine produkties wos
liepen de verdiensten vqn deze klei-
ne produkties lerug. Doqrom wor-
den nu moor een tol twee kleine
produkties per loor uitgevoerd. Dit
gebeurt in somenwerking met de to-
neelopleiding von de Hoge School
Eindhovenen Plozq Futuro.

Het Zuidelijk Toneel wos onder de
noqm Globe in 

.l979 
het grootste

gezelschop von Nederlqnd en hqd
grote sterren zools: Gert-Jon Rein-
ders, Joost Prinsenl, en vele onderen.
Moor donkzij de goede leiding von
direkteur en ortistiek leider lvo von
Hove en donkzij de vqste kern oc-
teurs is heï Zuidelijk Toneel weer in
ziin oude glorie hersïeld.

Over de buurt vertelt Jon Bunnik: Het
is een fijne buurt, je leert de mensen
kennen. Bovendíen weten de men-
sen ook woor heï Zuidelijk Toneel zit.
Buiten het porkeer probleem om, zit-
ten we hier erg lekker.

Met donk oon Jqn Bunnik, (red.)

Vorg€ll,k nu beld6 tekeningcn sm.
Er zlln ln d€ Ísht€r t€kaning tlen (soms kl6in€)
wEchlll6n l. vlnd6n-

Trvee lralen

V- 
"l 

j"_&lo:§_*!fso""dC_e.fiCo+ gg1g§.*

FRANK HARDESMEETS

wrtt€MSrEMT 63. 5611 HC ETNOHOVEN TETEFOON qO !45446
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í suMMEn rN nMEntcfl ut
Dat boekt u toch bij de speciatist. Ittij hebben
uoor elk uat uits. oa. Budget motets (Motet 6),
eenuoudige cabins, stacarauans, lufie uilla,s,
campers, cruises, auto,s en uiteraard uluchten.

Bel uoor het uitgebreide programma
oÍ loop eens binnen !

A.de Zuijgerstraat l3
561 I JK EINDHOUEN
fel. 040-455629
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DE ACHTERPAGINA
De ochterpogino is de'puzzle-
pogino', een pogino mei ollerlei
leuke roodselties en ondere
spelleties, voor iong en oud!

Oplossingen puzzels uit de
vodge kront:
Roodreh:
l. roodsel; 2. Postbode; 3. Eigen schooï

Wqor nqor loe op vokontle?
ïerschelling

Roodsels:
l. Wie woren de uitvinders von de
Chorleston?
2. Woorom drinkt een muis geen
jenever?
3. Wot voor hoor heeft een witte
hond, die ol oud is en nog
moqr één oog heeft?
4, Wot doet een chinees met een
flesje limonode?
5, Woqrom kon een duizendpoot
niet outorijden?
ó. Als een outo een rechtse bocht
neemt, welke bond wordt don
het minst belost?
7. Hoeveel moonden hebben 28
dogen?
8. Als je een hoop geld hebt, en le
doet er één gulden blj,
hoeveel heb je don?
9. Wot is het fijnste von een zworte
koe?
10, Wie hod de eerste
tronsportonderneming?

Vul de juiste dierennomen
in:
l. Von een ...., een ,,... moken,
2. Doorsloon ols een blinde ....,
3. Een .,... in ..... kleren.
4. een ..... uitwerpen om een..... ïe
vongen.
5. Dqt ..... zullen wij wel eens wossen,

Spreekwoorden en
gezegden
(vul het juiste woord in):

1 Zo hord ols een ,..,. (steen, beitel,
bikkel)
2. Beter duur don niet .,.,. (gekocht,
betoold, te koop)
3. Hij heeft het zo druk ols de ,...,
(muizen, mieren, kippen
voor posen)
4. Woor gehokt wordt vqllen ...,.
(gewonden, spoonders, tqk-
ken)
5, Alles over één ..... (lijn trekken,
kqm scheren, noemer
brengen)

Eén woord verqnderen:
Voorbeeld:
Je moet het moor dicht doen voor
de tocht.
Je moet het roqm dicht doen voor
de tocht.

I. Hij heeft een droom op zijn
geweten.
2, Het rooÍdier beet zijn prooi de trots
of.
3. De ober hqd nieuwe klompen
oon,
4. Dot wos een glos in de lucht.
5. lk vind die jurk gein stoon.

Woor oÍ niet?
l. Een rivier stroomt olÍijd noor zee.
2. Een struisvogel heeft ols hij vliegt
een vleugelwijdte von
3 meter.
4. Alleen vrouwtjes muggen sïeken.
5. Er overlijden meer mensen qon
bljesteken don oon slongebe-
ten.
ó. Een stierevechter moet oltijd een
rode cope drogen om de
stier boos Íe moken.

Wot hoort er niet bii?
1. Limburg - Drenthe - Zeelond -

Leeuwqrden - Zuid-Hollond
2. Homer - spode - beitel - zoog -

schoof
3. Rekenen - schrijven - dichten -
geschiedenis - toql
4. Aken - Bremen - Bern - Bonn -
MOnchen
5. Bredo - ïilburg - Eindhoven -
Helmond - Roermond

Woorden met 3
betekenissen:
1. loper
2. net
3. monster
4. slot
5. knoop

MuntenproeÍ.

Leg zeven even grote muntstuk-
ken (stuivers,kwortjes) op een
glodde ondergrond. Leg ze in
een rechte lijn tegen elkoor oqn.
Neem nu een ochtste muntstuk
en leg dot op korte oÍstond von
de ondere (zie tekenlng). GeeÍ dit
muntstukje nu een flinke stoot. zo-
dot het met een voort tegen de ril
qndere munten opbotst. En wot
zie je don gebeuren? De stoot
plont zich voort - door olle munt-
stukies heen - en het lootste mun-
tje in de rijschuift een eindje opzij.

Neem je twee muntstukles om
een flinke stoot tegen het rijtje te
geven, don schuiven de twee
lootste muntjes iets opzij. Met drie
schuiven er drie opzij, enz, Pro-
beer het moqr eens!

TeleÍoon

Eindelilk heelt Elise teleÍoon , Ze is
er reuze-blij mee. En woorom is ze
- denk je - zo gelukkig met hoor
telefoonnummer?
Het is 35173. zools je ziet.
Wot is door voor bijzonders qon?

3s113

o§'& Verhuur von lokolen:
peÍ dogdeel: 35.00
Koffie/Thee peÍ peÍsoon 2,25

Meer informotie bii de beheerdeÍ
oronjestroot I 5ól I ig eindhoven
Íel: 040 - 43 72 79
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