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REDACTIE SAMENSTELLING

REDACTIONEEL

Harry van Rijkom

Deze eerste buurtkrant van het nieuwe jaar zit al
gedeeltelijk in een nieuw jasje. Dat heeft u al kunnen zien aan de voorpagina. Ook het lettertype is
veranderd. De volgende buurtkrant zal er weer anders uitzien, waarschdnlijk met een andere opmaak.

Lia Dirks
Ignace Op de Macks

Marion Slotman
Redactie adres:

Oranjesraat

I

561I JG EINDHOVEN
tel:437279
Drukwerk:

In deze lrant kunt u kennis maken met twee bijzondere winkels in onze buurt: de wedeswinkel en
het energiebureau. Ook staat er in deze uitgave een
artikel over het archeologisch onderzoek dat onze
stadsarcheoloog Nico Arts heeft verricht op het terrein Gestel.
Graag nodig ik u uit het jaarverslag te lezen en deze te komen bespreken op de buurwergadering van
1l maart.

SDV/
Dommelstraat 9

Marion Slotman.

561ICE EINDHOVEN
ROUTE CHEMOKAR
COPU VOOR DE BUURTKRANT
De redactie houdt zich het recht voor om ingezonden stukken te weigeren. We plaatsen natuurlijk
grmg uw stukken. Maar in sommige gevallen zullen de snrkken niet worden geplaatst:
1. Het betreft een artikel over niet buurt gebonden
activiteiten;

2.Het gaat om een conrmerciële activiteit (een advertentie is vaak wel mogelijk);
3. Het gaat om activiteiten waar het Buurtcomité
niet achter kan staan;

De Chemokar zal dit jaar op de volgende dagen in
onze wijk uw klein chemisch afual ophalen:

26 apil;14 juli en 14 oktober.
Het is ook mogelijk om's avonds tussen 17.00 en
17.30 uur de inhoud van uw chemobox op het Wilhelminaplein in te leveren bij de chemokar.

Doe mee en composteer uw eigen
groene afvol!

4. De schrijver van het stuk is niet bekend bij de
redactie, noch bij het buurtcomité.

Indien een stuk dat u heeft aangeleverd is geweigerd kunt u altijd contact opnemen \ilanneer u wilt
weten waarom uw stuk niet is geplaatst. tel:
437279.
De redactie.

COLOFON
Het Bulletin De Bergen komt ot stand onder verantwoordelijkheid van het buurtcomité. De volgende uitgave zalin april verschijnen. U kunt copij inleveren tot 19 maart bij het Buurtcentrum Oranjestraat 1.

De berg afval dreigt ons boven het hooÍd te groeien.
Op een eenvoudige manier maakt u met een compostvar
van uw groente- ,fruit- en tuinaíval goede cornpost voor
uw tuin. De afualberg wordt zo weer een stukje kleiner.
Een gesubsídíeerd compostvat kost

f.55,.

(winkelwaarde í. I 20,-).

Yrarg uitgebreide informatie aan:
Milieudienst Eindhoven, afdeling MCC,

Antwoordnummer 10243, 5600 AK Eindhoven
(postzegel hoeft niet) of bel: 040 - 52 66 65.

Nieuw op de Kleine Berg!

SörrÍLflil's
cat eríng me lít

erane íeficat es s en

zin in koken ?
Sörman's is open...

Geen

lunch of diner kunt u bij ons
bestellen.
Elke dag hebben wij verschillende
maaltijden,
soepenr salades,
voor-, Ílà- en bijgerechten die
wij bereiden volgens recepten uit
landen rondom de Middellandse
Uw

v

Zee.

gri11 - menurs.
Wi j
verzorglen tevens complete
t'rarme maaltijden, buffetten, borrelhapjes en hors-droeuvres voor
speciale gelegenheden zoals parti-es, ver jaardagen en jubi:-ea
maar ook voor vergaderingen en
zakelijke lunches en diners.
Onze gerechten worden iedere dag
vers bereid zonder toevoeging van

smaakstoffen.

opgenomen:

* Mi-nestrone
f 4.5O
(soep Det' o.a.gEosÈen)
* Supa ma garides
f 6.50
(soep Det o.a. gunalen)
* Tzatziki
f 4.5O
(blJgsecht let o.a.yoghrt
stu](jes koD](oNer)
* §erkez kip
f 6.50
(voorgsecbt Det stuljes kipfllet 1n salnotasaus)
:t Börek
f 4.5O
(dèèggerecht Eet o.a. stu](jes feta-kaas)
* Plateau soorten
f 7.5o
eD

Ook is er de mogelijkheid om elke
dag te kiezen uit een aantal

conserveringsmiddelen, geur-

u een idee te geven van ons
assortiment en onze prijzen hebben wij hieronder een aàntal gerechten uit ons algemeen menu
Om

en

(o.a. kaasplatèau Dèt Ean brood)

Grill soorten
(o.a. lus- en klpsples)
Sultan,s köfte
(àoofdgÈècht Det o.a.
* Sörmanrs tavuk

v.a. f

7.5O

ft6.5O

gèpaneerale kalf,sgèàakt)

f16.50

(ovèDschoteL Eet o.a. klp en groente ln blan](è saus)

* sritlag
(nagèrecht

uit de ovs Det o.a. rljst)

* Helva & Hurma
(nag*echt Dèt

o.

a. sesezaaalpasta en dadels)

f 6.50
f 4.5O

U kunt bestellen

per telefoon

o40 - 44 66

66

of per fax
040 - 45 A9

66

U bent ook welkom op de

Kleine Berg 1O
om ter plekke uw keuze
te bepalen
dinsdag t/m zondag
van 11_.00 tot 23.00 uur
U kunt uw bestelling zelf ophalen c.g. meenèmen of wii bezorgen het!

ARCHEOLOGISCH ONDBRZOEK LANGS
DE HEILIGE GEESTSTRAAT, geschreven
door Nico Arts, stadsarcheoloog.
Al jaren lang ligt langs de Heilige Geeststraat het
terein 'Gestel'braak. Dit terrein maakte gedurende
de middeleeuwen deel uit van het stadsgebied van
Eindhoven, maar lag buiten de grachten. Het bestond toen uit een laaggelegen gebied dat in het
beekdal van de Gender lag. De Heilige Geeststraat
bestond toen al maar had een anderen naam, namelijk de 'Corte Goerstraat'. Vermoedelijk lag ergens
langs deze.'Corte Goerstraat' het middeleeuws
pesthuis van Eindhoven. Door pest besmette mensen werden daar geisoleerd van de reste van de samenleving. Waar precies het pasthuis lag is echter
onbekend.

Begin december l99Zheeft hier een kleinschalige
opgraving plaatsgevonden. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de afd. Kunst en Cultuur/Archeolovan de gemeente Eindhoven in samenwerking
met de Archeologische Werkgroep Eindho v en. Zoals elders te Eindhoven vond ook hier de opgraving
plaats omdat door de geplande nieuwbouw de
eventuele archeologische ondergrond zou worden
verwoest. De opgraving bestond uit het machinaal
graven van een tweetal lange sleuven dwars door
het terrein. Daarbij werd veel hinder ondervonden
van de hoge grondwaterstand . Zoals werà verwacht werden enkele grote verstoringen gevonden
die ontstaan zijn tijdens de bodemsanering van dit
terrein. Op slechts één plaats werden enkele archeologische overblijfselen gevonden. deze plaats lag
pal langs de Heilige Geeststraat aan de kant van de
Kleine Berg. Het belangrijkste overblijfsel was een

grote diepe, in het zand gegraven kuil gevuld met
vettige grond.

kuil, met een doorsnede van ca. 3,5 m, was
afgedekt door een laag leem. In de kuil werden

Deze

enig slachtafval en enkele scherven gevonden. De
scherven zijn van eenvoudige drinkkannen die dateren uit de periode omstreeks 1250. Op het Heuvelterrein werden duizenden van dergelijke scherven gevonden, en ook een aantal komplete exemplaren. De datering van de scherven geeft de ouderdom van de kuil aan. Waarom de kuil is aangelegd en waarom deze is afgedekt door een laag
leem weten we niet, maar ongetwijfeld houdt de
kuil verband met een of andere specifieke aktiviteit.
Op zich zijn de resultaten van deze opgraving niet
sensationeel, en dat hoeft ook niet. Van het pesthuis werd niets gevonden, die kans was trouwens
niet erg groot. De grote kuil wijst op aktiviteiten in
de l3de eeuw. Op zich is deze datering een interessant gegeven. De opgravingen op het Heuvelterrein
hebben namelijk aangetoond dat de stad Eindhoven
niet ouder kan zijn dan omstreeks 1225-1250. Nu
blijkt dat ook buiten het eigenlijke stadsgebied, namelijk langs de Heilige Geestsrraat, de bewoning
pas in die tijd is begonnen. Ook kan uit de opgravingsresultaten worden afgeleid dat de rest van terrein'Gestel' geen bewoning heeft gekend gedurende de middeleeuwen. Die bewoning lag hier geconcentreerd langs de Kleine Berg, het terrein 'Gestel'
zal toen uit een laaggelegen gebied hebben bestaan
dat regelmatig onder water stond door overstromingen van de Gender.

Nico Arts. 8 februari 1993.

VREDESWINKEL EINDHOVEN.
Vredeswinkel Eindhov_el
ir ul 10 jaar gevestigd
dr
Grote
Berg
41.
V/ij
houden onibezig iret
3T
informatie-verstrekking aàngaande het gebiéd van
vrede en veiligheid. De informatie is van zeer uit_
eenlopende aard. Boeken over dit onderwerp
kunnen bij ons gekocht en geleend worden.
Informatie en begeleiding voor dienstweigeraars
verzorgen we, we begeleiden mensen dieicripties
maken, geven gastlessen, helpen mee met het'orga_
niseren van demonstraties, vóeren aktie, schrijveï
artikelen etc. etc.

Dit doen we vanuit het besef dat deze wereld
rechwaardiger en vrediger moet en kan !!! En dat

het militarisme in denk en handelswij ze een
bedreiging voor alle mensen vormt, en dat conflic_
ten op andere manieren dan met (wapen)geweld
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moeten worden opgelost. Op dit momenr:zijn we
druk bezig met de problemaiiek rondom
Joegoslavie: bereiden een brochure voor over het
rilitarisme en milieu, en werken aan een uitwissel_
gsprogramma met Bratislava. Kortom meer dan
genoeg werk aan de (vredes)winkel.
Overigens zijn we zwaaÍ onderbezet. Heb je tijd
ons werk je aan of wil je
informatie ? Schroom dan niet orn
bij ons
lrygr t" komen of om even te bellen. Tel.nr :4 4 4
7 07. Groetjes, medewerkers Vredeswinkel
ov_er en spreekt
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Dental Techniek Wilko Buiter
voor alle voorkomende werkzaamheden
in de tandtechniek
Wilhelminaplein 15 - Eindhoven - Tel. O4O - 45
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KLEINE BERG 32 5611 JV EINDHOVEN TELEFOON 040.45292

UMNODIGING BUURTVBRGADERING
Het Buurtcomité nodigt alle buurtbewoners uit
voor de jaarvergadering op I I maart, 20.00 uur,
Buurtcentrum de Bergen, Oranjestraat 1. Tijdens
de jaarvergadering wordt er door de bewoners van
De Bergen een nieuw Buurtcomité gekozen.

ru
SUPERSTRIP

Xidr.ra B€i3 33
-5ó11JS Erndi§.?n

o4o-141889

Op de agenda staan de volgende punten:
1. bespreken van het jaawerslag 1992

2. verkiezing nieuw Buurtcomité.
Kandidaten voor het buurtcomité kunnen informatie opwagen bij de huidige voorziter, Tiny Somers, tel:432947. Nieuwe kandidaten dienen zich
van te voren te melden bij de voorzitter van het
buurrcomité.

w

J. v.d. Hurk
Klcine Bere 3-5
5ól l-JS Eindhoven
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I. De afgevaardigden.

lrctr rtrl.r)

vrn cct

o SÍrrcicn.
e Zitmcuhclcn,

445222

JAARVERSLAG Buurtkomité De Bergen 1992
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Op 9januari 1992 heeft de buurt een nieuw buurtcomité gekozen.Verkozen zijn: Corrie van de
heuvel, Ignace op de Macks, Peter Nijholt, Peter de
Ronde, Marion Slotman, Tiny Somers en Ber Wilbers.

In de eerste vergadering wordt Tiny Somers tot
voorzitter en Ignace Op de Macks tot secretaris
gekozen door de buurtcomitéleden. Al direct zijn
er veel lopende zaken af te handelen. Dit blijft het
zo gedurende alle vergaderingen. In de deze eerste
vergadering worden er tevens 3 afgevaardigden gekozen voor het buurtoverleg (overleg tussen
horeca, winkeliers, combies en bewoners).
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II. Doelen van het buurtcomité voor 1992.
Er wordt elke eerste donderdag van de maand
vergaderd op het buurtcentrum. [n de tweede
vergadering worden de doelen van het buurtcomité
voor 1992 vastgesteld.Deze waren:

BE

m

1. Het stimuleren van de discussie met de
gemeente over de ruimtelijke ontwikkelingen in de

LASTI NGADVI ESBUREAU
DRS PFM DE LEEU\ry

mt

Uw belastingadviseur in De Bergen

Bergen.

2.

Het stimuleren van de planvorming van het
terrein Gestel.

3. Het vaststellen van de bestemming van het
terrein van der Schoot.

4.

Het nastreven van een integtale aanpak van de

t

B
Eindhoven

Ber,qstraat

1611 JZ

telefoon 040-4J3031
telefax 040-4 33247

l

verkeersproblematiek.

5.
6.

\.rooÍ=

Het stimuleren van culturele activiteiten.

Het kritisch volgen van ontwikkelingen in de
buurt.

GP-=I-t-IGHEIE)
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.
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IJKH:'roREE)Ft_

lII. Het resultaat.
In de loop van L992is er aan deze doelen gewerkt
met de volgende resultaten:

1.

Het stimuleren van de discussie met de
gemeente over de ruimtelijke ontwikkelingen in de
Bergen. Er is begin 1992 een werkgroep gevormd
door het buurtcomité waarin ook andere
buurtbewoners actief waren betrokken. Dit heeft
geresulteerd in een voorlopig advies aan de
gemeente. Het definitieve advies zal door het
buurtoverleg word uitgebracht

2.

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

-I
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Stichting Dommelstroom

Het stimuleren van de planvorming van het
terrein Gestel. Het terrein Gestel wordt momenteel
bouwrijp gemaakt. Er i§ overleg geweest tussen de
bewoners van de Heilige Geeststraat, de
woningbouwvereniging St. Trudo, de architect van
het bureau Mecanoo, de gemeente Eindhoven en
het buurtcomité. De voorlopige plannen vinden
instemming van de bewoners van de Heilige
Geeststraat en het buurtcomité.

3.

KUNSTH/ANDEL

o"'n"

$rrhgrs

Bers 14 -

snl

"nu

*
Endhoven - Tel. PaQ441381

í
Lijstenmakerij . kunstschilders
materialen . woning-, kantooren bedrijfsinrichtingen'

geopend

van 171o122.30 uur.
en donderdag
soep (of salade) & pasta & ijsje Í22,50
* Maandag en dinsdag
diverse pasta's en pizza's f 10,Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461514

Keuken

*

* Woensdag

*

Het vaststellen van de bestemming van het
terrein van der Schoot. De bestemming van het
terrein Van der Schoot is nog niet vastgelegd. Wel
zijn, in overleg met de gemeente, de kaders voor
de bestemming vastgesteld: géén parkeren, ook
niet tijdelijk. De definitieve bestemming wordt tegelijkertijd vastgesteld met de bestemming van het
terrein Fens. Deze zaak wordt verder door het
buurtoverleg met de gemeente besproken.

4.

Het nastreven van een integrale aanpak van de
verkeersproblematiek. In april '92 wordt er met de
gemeente, dienst stadsontwikkeling afgesproken
dat er een verkeerstelling van het aantal auto's op
de Kleine Berg wordt gedaan. Deze telling is
uitgevoerd. Het blijkt dat de norm van 250
voertuigen per uur ruim wordt overschreden. De
dienst stadsontwikkeling heeft toegezegd een
oplossing te zoeken voor het terugdringen van het
verkeer op de Kleine Berg. Ook wordt er
afgesproken dat de gemeente bij het verlenen van
teÍïasvergunningen de voorwaarde opneemt om
tenminste 1 meter vanaf de rijbaan vrij te houden
voor voetgangers. Dit geldt voor de terrassen aan
de Kleine Berg en aan het Wilhelminaplein. Andere problemen op het terrein van de verkeerssituatie
zijn onder de aandacht gebracht bij de wethouder
dhr. Van der Spek, zoals bv. deparkeerproblematiek en het tegen de rijrichting inrijden.

5.

Het stimuleren van culturele activiteiten. Het
buurtcomité heeft dit jaar op het terrein van de cul_
turele activiteiten weinig actie ondernomen wegens
de telkens overvolle agenda en het ontbreken vàn
een stimulerende persoon voor dit doel in het
buurtcomité. Wàl heeft het buur.tcomité de
Wilhelminaplein-activiteiten v an L992,
georganiseerd door Tinie Kanters en Coos
Comelis, geëvalueerd met de gemeentelijke
milieudienst, de dienst Vergunningen, Markten en
Parkeren en de organisatoren. OoÈzijn de plannen
van deze twee heren voor 1993 bespioken (zie
buurtl«ant december lgg2).

T.SHIRTSHOP
I

BATIKIGEDING {} SIERADEN

*

E.D.

HOOGSTRAAT rO b

5611 .'R EINDHOVEN

TEL.040.44441t

In 1992 zijn

er, onder verantwoordelijkheid van het
buurtcomité, 8 buurtkranten verschenLn.

Het lcritisch volgen van ontwikkelingen
9.
b.uun. De

in de

meeste tijd van het buurtcomilé is gaan
zitten in het kritisch volgen van ontwikke[n!'en in
de buurt. Het betrof zaken zoals:

otterlheirn

makelaarskantoor in onroerende goederen

- bijhouden bouwaanvragen (nazien op het stadhuis

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

en zonodig bezwaarschrift schrijven)

- uitbreiding horeca voorkomen

'

- herinrichting Bergstraat
- ophalen oud papier

verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
561 1 JL eindhoven
tet. 040-448025

- gesprekken met de politie, waaruit ontstaan
spreekuur wijkagent
- inbraakpreventieavond
- reiniging van de straten in de buurt
- reakties schrijven op nota's van de gemeente

- gesprekken in het kader van hinderwetvergunnin_

3

gen

- gesprekken met Burgemeester en wethouder

o\\Ött
'a
of

rl

AI

Ber Wilbers heeft nadat hij is verko zen geel
:"I:]. bijdrage geleverd aan het buurtcömité. Hij
is bij geen van de buurtcomitévergaderingen
aan_wezig geweest; zonder opgaaf van redenen. pe_
ter Nijholt heeft het laatste tratfiaar niet meer ge_
participeerd in het buurtcomité. peter Nijholt h-eeft
langegeven dat het buurtcomité niet langer voor
hém belangrijke zaken behandelt en ziet daarom af
van verdere deelname. Vanaf juli 1992 woont Lia
Dirfs alle buurrvergaderingen bij. Haar inzet is al
snel net zo groot als van de andeie buurtcomitiéleden.

30januari L993,
Tiny Somers en Marion Slotman.

rl

TRAVEL.HOfiTE

U.S.A./CAtrïADA,7993
Met ee.n Camper o f Auto
Anerika verkennen ?
Travel--Home verzorgt

Reizen op maat

!

Vraag nu naar het
ni euwe 7 9 9 3. prograÍma

IRAVE L - HOI'IE
W. de zwijgerstraat 73
56LL ,JK Eindhoven
TEL.: 040-455529
Fax 040-435775

:

BERGEN IC BULLETIN ''INFO AAN DE
WUK" dd.27 januari 1993.
Naar aanleiding van bovenstaande brief van de Gemeente Eindhoven, Dienst Stadsontwikkeling heb
ik als bewoner/ eigenaar daarop.gereageerd

dt
í

alsvolgt

a.

OpZ9januarijl. briefgeschreven naarde
afd. DSO, en de vraag gesteld of de
elektrische schuifpoort, na realisering van de
Gemeente,

\e

definitieve toegang naar het achterterrein, ook
weer verwijderd zal worden.

\

I

:

Ik heb de Gemeente, DSO, laten weten dat vele bewoners geen afsluiting willen. Vele malen reeds

t

besproken in vergaderingen.

Hoogstraat 108
5511 JR Eindhoven
tel.:040 - 444066

b.

Op 2 februari jl. naar de heer P. Nuyten
gebeld en gevraagd wat er bedoeld wordt met
" Speelveldafscheiding met kettin gdoorgangen
gereserveerd voor belanghebbenden" uit bovengenoemde "Info aan de Wijk".

ANTW. : "Achterterreinen van de appartementen
worden met een ketting en sleutel afgesloten". Dit
op verzoek van de heren Van Rixtel
(Bouwmarketing) en beide voorzitters van de
verenigingen van eigenaren vari de Bergen II en
III. Nu weer gemeld dat vele bewoners daar geen
prijs op stellen en dat er onder de
bewoners/eigenaren ook mindervaliden zij n. Iedere
afsluiting is een belemmering.

Kleine Berg 26
5ó1 I JV Eindhoven
040 - 455330

c.

Op 5 februari jI. weer een brief geschreven
naar de Gemeente met de volgende punten :

Openingstiiden:
Elke dog von 1.l.00 tot 2.00
'18.00
lunch: 12.00 tot

- Waarom hebben hebben bewoners/eigenaren van
de appartementen geen inspraak gehad in de

Diner: I8.00 tot 22.00

discussie over het afsluiten van het achterterrein.

- Vele bewoners bezwaren hebben tegen een
afsluiting in welke vorm dan ook. Sedert 1991 bij
de voorzitters van de VVE en de heer Van Rixtel
bekend.

Bakkerij iÈB
HARrocs
Het &ste

brad

kcr.pt U
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- De Gemeente het besluit tot afsluiting met ketting
+ sleutel ongedaan wil maken.

d.

Op 8 februari jl. een telefoonde gehad van de
heer P. Nuyten van de Gemeente, DSO, met de
mededeling dat het achterterrein niet wordt
afgesloten met een ketting + sleutel.

r1[{ï,ffifi
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B{ lnleverlng van deze bon.
500 gr. gehakt voor J Zr95!
Wlllomshool 23 - 5ól I HB tlndhoven . Iel. t @4A
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Lya Dirks.
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6 56lt HE Eindhoven Hottand Tel'040-447286

HET ENERGIE-BURO
specialisten aan de Grote

: een team van

":rt.

De kwaliteit van het binnenmilieu van woningen
en andere gebouwen staat momenteel terecht, in
het middelpunt van de belangstelling. Een goed
binnenklimaat is immers een absolute voorwaarde
om prettig te kunnen wonen en werken. In het verleden is men dat wel eens vergeten. Door
eenzijdige energiebesparing (gewoon van alles iets
minder), door ondoordachte toepassing van nieuwe
bouwtechnieken of door verkeerde bezuinigingen
zijn er helaas vele gebouwen ontstaan die nu het
predikaat "sick building" verdienen. Een
herwaardering van het binnenklimaat lijkt op zijn
plaats.
Moeten we energiebesparing dan maar vergeten?
Neen, zeker niet! Het rapport "Zorgen voor
morgen" van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiene heeft velen
nog eens met de neus op de feiten geduwd.
Energiebesparing is harder nodig dan ooit. De
overheid stelt niet voor niets steeds sEengere eisen
aan isolatie en aan de uitstoot van
verbrandingsgassen. Het creëren van een
comfortabel woon- en werkklimaat in combinatie
met een minimaal gebruik van (primaire) energie
blijkt in de praktijk goed mogelijk. Het vereist wel
energie-efficient bouwen en renoveren.
Architecten, woningbouwverenigingen,
overheidsinstellingen, projektontwikkelaars en andere betrokkenen bij de bouw schakelen hierbij al
sinds 1983 de hulp in van het Energie-Buro.

Het Energie-Buro is een zelfstandig bouwfysisch
adviesbureau met een team van deskundige
medewerkers.Zij zijn gespecialiseerd in de
waÍmte- en vochthuishouding van woningen en
gebouwen en in alle aspecten die daarmee

glnenhang en. Zo kan het Energie-B uro
bijvoorbeeld een beoordeling géven van het
binnenklimaat van woningen. Ér wordt dan
onderzocht wat de mogelijke oorzaken zijn van
vochtproblemen, schimmelvorming te veel of te
weinig ventilatie, te hoge of juist te lage rempera_
turen. De klachten kunnen oorzaal zijn van
onwede bij de bewoners en zelfs van
ziekteverschijnselen. Bovendien kunnen onderde_
len van de woningen worden aangetast met alle na_
delige gevolgen van dien. Naast de beoordeling
van het binnenklimaat kan ook worden gekeken
naar de oorzaken van te hoge stookkosÈn. Een te
hoog energieverbruik is niet alleen belastend voor
het milieu maar ook voor de eigen portemonnee.
Geluidonderzoeken horen ook tot het werkterrein
van de bouwfysica-adviseurs van het EnergieBuro. Daarbij worden technische oplossingen
gegeven voor bijvoorbeeld geluidi solatie tegen
verkeerslawaai of geluidisolatie tussen woningen
onderling. Kortom, er zijn diverse redehen om een
bouwfysisch onderzoek te laten uiwoeren Het
Energie-Buro heeft inmiddels de nodige ervaring
opgebouwd met het verrichten van het
bouwfysisch onderzoek en is gaame bereid u te
adviseren bij problemen op het gebied van behaaglijkheid, warrnte- en vochthuishouding en/of op hèt
gebied van geluid. Een integrale benadering van
gebouw, installaties, stookgedrag en
energiemanagement staat daaÍbij centraal

Bij veel projecten die het Energie-Buro heeft
gedraaid voor bewonersgroepen is door de
bewoners gebruik gemaakt van de woonconsumentenregeling en van de NOVEM subsidieregeling
voor de financiering van de advieskosten. Informatie over hetgeen het Energie-Buro voor u kan doen
kunt u verlaijgen op Grote Berg 39, telefoon 040 455190.

CD UITLEEN
Prins Hendrikstraat 1 03
TeleÍoon 040 - 451337
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Beste.lezers het jaar 1993 is voor een ieder hoop ik
goed ingegaan en wens u allen als nog het allerbeste en dat het een goed jaar moge worden. Je moet
er toch van maken wat er van te maken is, en dat
moetje zelfdoen, een ander doet het niet voorje.
1993 Is met veel geknal en geknetter in gegaan,
maar o wee, wat een geweldige troep wordt er dan
veroorzaakt, en het ergste is dat er verder niets aan
wordt gedaan en de Gemeente is er weer goed mee
opgescheept. Niet tegenstaande is het vuurwerk
heel mooi, maar de mensen zijnte beroerd om hun

GEREGELDE AKTIVMEITEN BUURTCENTRUM
Maandag
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur

Huiswerkbegeleiding I 4.00 uur
Zangles 14.00 uur

Dinsdag

eigen troep op te ruimen.

Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur

Dan nog niet eens over geluidshinder gesproken
waar de laatste tijd nog al heibel over wordt gemaakt en wat zou u zeggenvan milieuvriendetijke
inademing van die rotzooi, daar wordt niet aan gedacht. We zullen eens bij het geluidhinder blijvén,
als ereen vliegruig overgaat dan staat een iedèr op
z'n achterste poten van die herrie, maar in de Oorlog waren we blij ze te horen. Maar wat maken die
motoren op de weg een hoop lawaai dat is geluidshinder, daar moet wat aan worden gedaan, maar de
vliegtuigen hebben we nodig niet alleen voor de
oorlogsvoering maar ook voor export en import,
daar komen we niet onder uit, en als die moiorfietsen voor bijkomen geraasd zo dat je ruiten er bekant uiwliegen, dat is geluidshinder en daar wordt
niets van gezegd of gedaan. Ik vraag me wel eens
af waar we mee bezig zijn, allemaal een grote
mond opzetten maar iets doen, ho maar.

Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur

In het begin van het verhaal had ik het over een
goede inzet van hetjaar, we weten goed genoeg dat
juiqt op de eersre dag van hetjaar 1993 véle orgelukken zijn gebeurd en daarbij vele doden en gewonden, het is verschrikkelijk dat dit voorvali
maar dat doen de mensen zelf, ze hebben gewoon
geen inzicht in wat er op de autowegen allèmaal
gebeurd. En dan schrijven ze nog over verantwoording hebben. Voor war die ongelukken betreft, is
het een ongeluk ligt in een klein hoekje, maar het
hoeft niet altijd je eigen schuld te zijn maar van
een ander en je neemt ook gelijk anderen mee en
dat is het ergste wat je kan overkomen denk ik
maar je blijft altijd van die grappenmakers behouden.

Maar laten we het een beetje van de vrolijke kant
bekijken en ik wens u allen als nog een góed en gezegend 1993.

Henry van Rijkom.

Missionarissen beweging 19.00 uur

Woensdas
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur

Huiswerkbegeleiding 14.00 uur
Zangles 18.00 uur
Toneelgroep 20.00 uur

Donderdas
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur

Huiswerkbegeleiding I 4.00 uur
-

Vriidas
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur

-Huiswerkbegeleiding

14.00 uur

Z,angles gehele dag

Zaterdas.
Missionarissen beweging 19.00 uur
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