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COLOFON

Het Bulletin De Bergen komt tot stand onder
verantwoordelijkheid van het buurtcomité. De
volgende uitgave zal in augustusverschijnen. U kunt
copij inleveren tot 30 juli bij het Buurtcentrum
Oranjestraat 1.

REDACTIE SAMENSTELLING
Marion Slotman, hoofdredaktrice
Henry J. van Rijkom
Lya Dirks
Jos
Alex
Kersti Otte

Redactie adres:
Oranjestraat 1

5611 JG EINDHOVEN
tel:437279

Drukwerk:
SDW

Dommelstraat 9
561 1CE EINDHOVEN

COPIJ VOOR DE BUURTKRANT
De redactie houdt zich het recht voor orn ingezonden
stukken te weigeren. We plaatsen natuurlUk graag
uw stukken. Maar in sommige gevallen zullen de
stukken niet worden geplaatst:
1. Het betreft een artikel over niet buurt

gebonden activiteiten;
2. Het gaat om een commerciële activiteit (een

advertentie is vaak wel mogelijk);
3. Het gaat om activiteiten waar het

Buurtcomité niet achter kan staan;
4. De schrijver van het stuk is niet bekend bij

de redactie, noch bij het buurtcomité.
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SPREEKUUR WIJKAGENT

ledere donderdagavond van 19.00 tot 20.30 uur
houdt de wiikagent, de heer Van Rijssingen,
spreekuur. u kunt dan op het buurtcentrum terecht
met vragen, klachten en andere zaken.
De wijkagent zal weer regelmatig aanwezig zijn.

REDACTIONEEL

ln deze buurtkrant aandacht voor
-even voorstellen......
-de rol van het buurtcomite
-discusie-avond veiligheid
-nog meer bebouwing of alsnog een park?
-de Bruno Groning-vriendenkring
-ten slotte mentaliteit 5

lk wens u veel leesplezier!

Marion Slotman.

OUD PAPIER
(Vonderkwartier & De Bergen)

Voor sommige-bewoners van bovenstaande wijken is
het misschien nog niet gelemaal duidelijk wanneer
het oud papier opgehaald wordt. ln het algemeen
geldt:

- Het Vonderkwartier
in de even weken op dinsdag

-De Bergen
in de oneven weken op dinsdag
(hier hoort wel de centrumzude van de
Mauritsstraat bij maar niet de
overkant)

Let er wel op dat u het oud papier voor 8.00 uur
buiten aan de straatkant zet! Dit dient te gebeuren in
een kartonnen doos of middels een touw om de
stapel.

ROUTE CHEMOCAR

Ook dit jaar komt de chemocar mog twee keer
voorrijden door het Vonderkwartier en De Bergen.
De data voor het Vonderkwartier en De Bergen zijn:

woensdagl4 juli
donderdag 14 oktober

Op het einde van deze inzameldagen kunt u de
milieubox ook nog van ,l7.00 tot 17.30 uur aanbieden
op et Wilhelminaplein en Lodewijk Napoleonplein. Op
andere dagen kunt u de milieubox aanbieden op het
gemeentelijke inzameldepot aan de Lodewijkstraat 3,
van 1 5.00 tot 1 9.00 uur. Echter op zaterdagen van
10.00 tot 16.00 uur.

De milieubox dient u altijd persoonlijk te
overhandigen omdat alleen u bekend bent met de
inhoud hiervan. Dus nooit onbegeerd buiten aande

2 - deur of aan de straat zetten.
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EVEN VOORSTELLEN.,.......

Met de afgelopen jaarvergadering is niet alleen een nieuw buurtcomite gekozen, maar is ook het
bestuur van samenstelling veranderd. Tiny Somers vond dat ze na 10 jaar ! activiteiten en
voorzitterschap een stapje terug wilde doen om ruimte te maken voor andere activiteiten en ideeen.
Op deze plaats wil ik haar nogmaals bedanken voor het vele werk dat ze in de rol van voorzitter
heeft verzet. Gelukkig blijft ze nog wel actief binnen het buurtcomite zodat haar kennis van de buurt
en haar netwerk van kontakten niet meteen verloren gaan. Als nieuwe voorzitter ben ik blij daarvan
te kunnen blijven profiteren.
lk zal me overigens eerst aan jullie voorstellen mijn naam is Peter de Ronde, ik woon sinds 1990 op
de Prins Hendrikstraat 57 (het witte pand naast de appartementen) en ben sinds die tijd actief in het
buurtcomite. Het sterkst ben ik geinteresseerd in de ontwikkeling van de buurt als geheel.Vanuit
mijn werk (stedebouwkundig ontwerper) ligt daarbij een sterk accent op het leefbaarheidsaspekt in

relatie tot de funktionele en ruimtelijke ontwikkeling. De discussie over de leefbaarheid in de buurt
De Bergen wordt momenteel volop gevoerd binnen het Buurtoverleg en met de gemeente. Persoonlijk

vind ik het jammer dat met name jongeren ondervertegenwoordigd zijn binnen het Buuttcomite,
terwijl zij toch een belangrijk deel van debewoners vormen.

Peter de Ronde

CD UITLEEN

Prins Hendrikstraat 1 03
TeleÍoon 040 - 4S1ggl

KUNSTHANDEL

firtkr?ís,u

Lijsienmakerij . kunstschiiCers
materialen . woning-, kantoor-
en beCrijfsinrichtin gen

\.,,OOFT GE:ZET_ T_ IGHFID
ENI EE PFTIJS INI AI-I-E
F'EIf EI- I.JT<HEID.

Kleine Berg 14 - 56't1 JV Eindhoven - Tet. (040)_44138i
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WILHELMINAPLEIN (PARKEERPLAATS???)

lk woon al sinds een twintigtal jaren in deze buurt en als mij gevraagd wordt waar, dan zeg ik altijd een
beetje trots: "ln een zijstraat van het Wilhelminaplein." Trots ja, ondanks de vele geparkeerde auto's
die er de laatste tijd steeds meer staan. Enkele jaren geleden heeft men gekozen voor de inrichting van
het plein zoals die nu is. lkzelf had deze inrichting graag met wat meer groen gezien, men koos voor een
autovru middenstuk. Helaas gaat ook dit tegenwoordig niet meer op. Er staan weer bijna altijd auto's.
Dit heb ik al diverse keren bij verschillende gemeentelijke instanties gemeld. Maar kennelijk vinden zij
het niet nodig om deze meldingen te behandelen en iets aan de situatie te doen. Ook de paaltjes die op
verschillende plaatsen behoren te staan zijn weg en worden niet herplaatst. Blijkbaar zal de
bereikbaarheid van de zijstraten de gemeente worst wezen, anders traden ze wel harder op. En doordat
er altijd auto's voor de kroegen, waar een parkeerverbod geldt, staan, is de straat daar erg smal en
gevaarlijk geworden. Toch hoop ik eens weer te kunnen zeggen dat ik in een zijstraat van dat gezellige
plein, het Wilhelminaplein, woon. Reacties op dit stukje zijn van harte welkom, groetjes

Tiny Somers.

DISCUSSIE-AVOND OVER VEILIGHEID!

Op Dinsdag 18 Mei j.l. werd in het cafe " De Harmonie" een discussie-avond gehouden over veiligheid.
Onder de aanwezigen waren de volgende sprekers aanwezig: Burgemeester Welchen, hoofd-commissaris
Raven, Wethouder v.d.Spek en Officier van Justitie te Den Bosch, de Heqr Peters.

De belangrijkste uitkomsten van deze avond zijn als volgt samengevat:
- de re-organisatie van het Politiekorps, van Gemeente politie naar een

regiokorps, geeft de volgende verbeteringen; er kunnen meer agenten op
straat aanwezig kunnen, dus veel minder buro-werk, waardoor het
kontakt met burgers kan worden uitgebreid; ondersteuning in de wijken
d.m.v. meer wijkagenten en meer preventief surveilleren in de
binnenstad.

- de aandacht moet meer worden gericht op voorlichting geven over het
voorkomen van misdrijven. Bijvoorbeeld inbraak- en diefstalpreventie,
registratie van fietsen en waardevolle spullen. Mede door de burgers bewust
te maken dat sociale kontrole preventief werkt kan de veiligheid op straat
verbeterd worden. Bij echt a-sociaal gedrag zal het uiterste middel toegepast worden.

De gezagsdragers vertrouwen erop dat een beter gedrag en een grotere veiligheid bereikt kan worden
door een goede samenwerking tussen burger en het politiekorps.

BATN
De Accountant-A«lministraticconsulcnt is de
onaÍbankclijke deskundigc adviseur bij
uiLstck voor hct Midden- en Klcinbcdrijf.

Dus als u prijs stclt op ecn l'ersoonlijke
Ilcnadcring : Maurilsstraat 38, 'Ibl. ,148914

von Vugt Accountonts-odministrotieconsulentenkonloor B.A.M. BV
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Nog meer bebouwing of alsnog een park?

Ter gelegenheid van het 25 -jarig jubileum van de faculteit bouwkunde TUE, in oktober 1992, heeft de
gemeente Eindhoven deze faculteit een geschenk aangeboden in de vorm van een leeropdracht /
studieproject "Architectuur/Stedenbouw". Voor dit project werd een geschikte stedelijke lokatie
gezocht. Deze lokatie werd gevonden, te weten het terrein op de hoek van de Julianastraat en de
Vonderweg. (zie plattegrond)

De resultaten van deze opdracht waren afgelopen vrijdag, 28 mei, te bewonderen in het hoofdgebouw
van de TUE. De ontwerpen waren zeer gevarieerd. Er waren ontwerpen bij waar een bazar naar voren
werd gebracht en een waar een gedeelte van een restaurant over de Vondónrveg zou hangen. Maar de
twee uiterste varianten waren wel het ontwerp van Marco Vermeulen, een immense torenflat (16-
hoog) waarbij geen rekening werd gehouden met de bestaande woningen en gebouwen, behalve met de
moskee en het ontwerp van H.J. van de Ven. Zijn ontwerp was niet hoger dan 4 verdiepingen en hij had
de ronding van de Vonderweg vrijgelaten, zodat die hoek wat overzicÈtelilker zou wordeÀ. Ook paste
zijn ontwerp uitstekend in de buurt. De bomen die er staan, waren behouden en het parkeerprobleem had
hij netjes opgelost door een parkeergarage onder zijn ontwerp aan te leggen.

Bij deze bijeenkomst was wethouder v.d. Spek aanwezig, die enkele uitzonderlijke urtspraken deed; het
ontwerp moest vooral rendabel zi)n; hij bevestigde dat het ontwerp aangepast moest zijn aan de
moskee; er zouden geen kantoren komen, hoe meer woningen, des te beter. Verscheidene details zouden
nog met de moskee worden besproken.(Zijn er afspraken met de moskee???). De buurtbewoners werden
slechts terloops even vernoemd. (word er wel rekening met de buurt gehouden???)

V.d' Spek ging helaas ook vrij serieus op de ontwerpen in tenruijl in de inleiding van de bijeenkomst was
verteld dat:
-het belangrijkste uitgangspunt de vormgeving is;
-er geen rekening is gehouden met de aanwezige bewoners;
-overlast geen criterium is;
-het bouwwerk/project moet worden aangepast aan de moskee.

Na de bespreking van de ontwerpen werd er nog even met de studenten gepraat. Hieruit bleek dat de
studenten zich niet bewust waren van het feit, dat dit niet zomaar een projekt zouzijn, maar dat er
eventueel ook gebruik zou worden gemaakt van hun ontwerp. Dit was zowel voor hun als voor ons
schokkend.

Hopelijk is iedereen nu goed op de hoogte van de situatie en evt. komende werkzaamheden. lk kan mezelf
indenken dat verscheidene buurtbewoners het niet eens zijn met alle hierboven genoemde criteria. Er is
niet aan de buurt gedacht tenvijl het daar naar mijn mening juist wel om draait.
Laten we daarom vooral allemaal wakker blijven, zodat we niet met problemen komen te zitten. ln de
5o-er jaren is de buurt al "beloofd" dat, zodra het bijgebouw weg zou worden gehaald, tussen de
Julianastraat en de Willemstraat een park zou komen! Wat zou fret fiin zijn als d-e gemeente deze belofte
nog na zou komen.

De komende maanden zal de Gemeente de definitieve randvoorwaarden voor het terrein in overleg met
de T'U' opstellen' Het buurtcomite wil daarover in deze fase meepraten. Na de zomer zal de T.U. een
tentoonstelling organiseren over de voorlopige resultaten van de nu afgesloten fase. ln de komende
nummers zal ik U op de hoogte houden van de stand van zaken.

lUij heten de nieuue
uereldburger,

stijn
zoon uan lgnace en Marion uan

harte uelkom in "De Bergen"

Buurtcomite en redaktie.
2l Mei 1995
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Verf handel
Hooijen BV

Verf en lakken voor de vakman,
particulier en industrie
Alle schildersbenodigdheden
Compressoren
Autolakken
Polyesters
Ladders en klimmaterialen
Uw lievelingskleur verf in amper 5 minuten
met ons COLOR COMPUTER INTEGRATED
SYSTEM, keuze uit ca. 200.000 kleuren
Onze vakmensen geven graag deskundig
advies
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Kleine Berg 20 - Eindhoven

040 - 44 87 96

v.s./cAïADA 7993
Vraag nu naar heÈ meest
uitgebreide 7993 progranma :
Deze staat boJ van de
meesË fanÈasËische'
camper- en auÈoEollrs,
cruises, conbinatiereizen
en nog veel meer !

NTETTW I I !
FIY-DRTV'E TO ilOTET, 6

De popuTajrste en
voordeTigs Ëe moË e7-ke ten
in de Verenigide .9ÈaËen.

W. de Zwijgerstraat. 73
561-7 ,JK Eindhoven
TEL.: 040-455629

Eigen parkeederrein
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DE BRUNO GRONING-VRIENDENKRING

Sinds Januari organiseert de Bruno Groning-vriendenkring bijeenkomsten in het buurtcentrum "De

Bergen". De vriendenkring houdt zrch bezig met genezing via de geestelijke weg, in een tijd dat steeds

meer mensen zoeken naar alternatieve wijzen om genezen te worden.

ln de jaren vijftig werd er in Duitsland veel gesproken over een man, Bruno Groning, waar steeds meer
mensen naar toe stroomden, soms tot 30.000, die hulp of genezing voor zichzelf of ook voor anderen

zochten. Bruno Groning sprak tot hen over God en over het leven en velen werden ter plekke genezen

van alle soorten ziektes en klachten. Veel mensen vonden doordat ze dit beleefden het geloof in God

terug.

Na zijn dood liet hij de kennis omtrent het opnemen van geestelijke, genezende krachten uit de kosmos

aan ons na. Zijn leer, die echter lang voor Bruno Gronings leven bestond, wordt in de vriendenkring

uitgelegd en verduidelijkt. Velen verkrijgen door het volgen van deze leer ook nu nog genezing van alle

soorten ziektes en hulp in alle levenssituaties. ln de vriendenkring bestaat tevens een groep artsen die

elke genezing nauwkeurig nagaat. Slijtageverschijnselen, een van de vele genezingen, depressies,

kanker, angina pectoris, alcohol, sigaretten- en drugsverslaving komen net zo goed voor onder genezen

ziektes als allergieen, migraine en acne.

Zi.1n woorden:"Er bestaat geen ongeneeslijk"! en "God is de grootste arts" hebben aan actualiteit niets

verloren. De vriendenkring is voor iedereen toegangkelijk. De Bruno Groning-vrienden ontmoeten elkaar

regelmatig in meer dan honderd Europese gemeenschappen om zich daar in te stellen op de goddelijke,

genezende kracht,"de heilstroom", zoals Bruno Groning het uitdrukt.

Heeft U interesse gekregen en wilt U meer over deze vriendenkring weten? Bel dan 040-4?9370 oÍ
bezoek de gratis toegankelijke informatie-avond op 5 juli om 19.30 uur in buurtcentrum "De Bergen".

otterr.heirn
makelaarskantoor in onroerende goederen

uw makelaar in 'de bergen' voor:t verkoop ' taxaties voor aankoop,* aankoop verkoop, hypotheek:
' hypotheken binnen 24 uur gereed!
* verzekeringen

willem de zwijgerstraat 16
561 1 JL eindhoven
tel, 040-448025

het idee

het cicrccd
dc edel:mid

rcul -on de^ harr
í..,r..tg.o.hr r*-

ci n d ho-en7-



GEREG ELDE AKTIVITEITEN BUUHITCENTRUM

Maandao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtetingen 1O.OO uur
Huisuerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 14.00 uur

Dinsdao
Kindercreche 8.30 to 12.00 uur
Huisuerkbegeleiding 1 4.00 uur
Missionarissen beweging 1 9.00 uur (kerkdienst)

Woensdao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
NederlanGe taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 18.00 uur
Toneelgroep Basta 20.00 uur

7-'.rtl

Donderdao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur

Nederlandse taat Vluchtelingen 1 0.00 uur
Huisuerkbegeleiding 1 4.00 uur

Vriidao
Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Huiswerkbegebiding 1 4.00 uur
Zangles gehele dag

Zalerdao
Missionarissen beweging 1 9.00 uur (kerkdienst)

[l
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BELASTINGADVI
DRS PFM DE

ESBUREAU
LEEUW

Uw belastingadviseur ln De Bergen

Kleine Berg 75-77 Tel.
Donizettilaan 33 - Tel.

M1204
512130

Bergstra;rt B

lÍrl I JZ Eindhoven
lelefoon 040-433011

teleíax 040-433247

-
A't>a \

Hannibal produkties
Hoogstraat lOB

5611 JR Eindhoven
tel.:040 - 114Cf6

a

t?
T.SHIRTSHOP
{l BATII«LEDTNG |} §IERADEN |} E.D.

HOOGSTR/iAT lO b
5611 JR EINDHOVEN
TEt. 040.444411

§lr=-
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GROOT SUCCES KLEDINGINZAMELING VOOR DE STICHTING "MENSEN IN NOOD".

Vanaf 10 uur stonden zaterdag 17 april j.l. de deuren van ons buurthuis wijd open. Veel zakken met

kleding en andere stoffen werden gebracht. Met veel enthousiasme is er mooie kleding in ontvangst
genomen. Na het een en ander uitgezocht te hebben, kwam 's avonds de vrachtwagen van de stichting
"Mensen in Nood" de spullen ophalen.
Bij deze, bedankt buurtbewoners voor uw grote bijdrage namens buurtcentrum "De Bergen" en stichting
"Mensen in Nood" te Den Bosch.

OPROEP

Wij, de zes heren van zanggroep Pleasure, zoeken met spoed versterking om het op te kunnen nemen tegen
de 25 vrouwen die hun stem duidelijk laten horen!!!!!!!
Ons repertoire is licht; o.a. popsongs, jaren 70-muziek en muziek uit musicals. Wij repeteren op

maandagavond van 20.15 tot 22.00 uur in gemeenschaps- huis "De Hagekamp". Het adres is M. van

Bourgondielaan 6 in Eindhoven. Dus mannen aarzel niet en kom kijken, luisteren en meezingen.
lnlichtingen: 836638

BUURTCENTRUM DE BERGEN
LOKALEN VERHUUR

ln het buurtcentrum hebben we enkele lokalen ter beschikking die voor een zeer voordelige prijs gehuurd
kunnen worden. De lokalen worden per dagdeel verhuurd. Ook kunt u kotÍie en thee bestellen bijde
beheerder. Wanneer u een koel blikje Írisdrank wilt gebruiken kunt u dat uit de automaat halen.
De lokalen kunnen verhuurd worden aan groepen die een vergadering willen houden, bv. verenigingen
van huiseigenaren oÍ een kaaflclub.

De prijs per dagdeel is Í 32.50
KotÍielthee kost per persoon Í2.25

Ook is het mogelijk om video-afspeelapparatuur te huren.
Meer inÍormatie kunt u krijgen bijde Harry van Rijkom, directeur Buurttcentrum de Bergen
tel:43 7279.

Dental Techniek Wilko BuiterBakkerij
HARTOGS
Het beste brood koopt U bíj uw warme bakker.

íï l,'J:.i;:ï:',lo'"
I pool.ltlllrrtr

WllhrlmlnrPlrln 0

l|ltH#*1i*,*1*ï.*,
EE-TCAFÉ.
\.,rAIN1 17,3 O 'T/ivl

21 ,3 O TJLJF?
EE-TS] TA}<EI- U}<.

Kleine Berg 74A
561 1 JW Eindhoven
Tel. 040 - 44 93 88

voor alle voorkomende werkzaamheden
in de tandtechniek

Wilhelminaplein 1 5 - Eindhoven - Tel. 040'45 05 80

FRAN K./ HARDESMEETS

\x'lLLË.r\.45 l ll^Al :l:)
,l-ról I ll(: ElNl)flOVEN
'Í ELEFOON O4ío 44544ö
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OVER DE ROL VAN HET BUURTCOMITE

Hierbij wil ik mijn visie op de rol van het buurtcomite toelichten. Een van de eerste dingen waar ik
mee geconfronteerd ben als voorzitter is de "oprichting" van de straatgroep Heilige Geeststraat, die
gepaard ging met negatieve publiciteit over het funktioneren van het buurtcomite. Éet hoofdpunt van
kritiek was dat het buurtcomite de belangen van de buurtbewoners niet hard genoeg verdedigde
richting gemeente. Er is een onjuiste weergave van de betrokkenheid van heiBuutiomite bil de
discussies met betrekking tot het bouwplan voor terrein Gestel en Venus gegeven. Persoonliik ben ik
het niet eens met het idee dat een buurtcomite het behartigen van individuélà of groepsbelangen als
hoofdtaak heeft. ln mijn ogen ligt de hoofdtaak en de kracht van het buurtcomiteJuist in het
gezamelijk denken over, en het we*en aan problemen die niet direkt met het eigenbelang te maken
hebben. Hierbij gaat het er niet om tot een gelijk te komen, alswel het organiseien van de discussie
en het venruoorden daarvan richting gemeentebestuur,/ politiek. Het Buurtcomite kan dan zowel de
funktie hebben van "denktank" middels het concreet vinden van oplossingen en discussies daarover,
als van "collectief geheugen". Vanuit de jaren lange ervaring kan advies en ondersteuning verleend
worden aan individuele bewoners en straatgroepen in hun overleg enlof geschillen met de gemeente.

De oprichting van straatgroepen wordt wel toegejuicht, omdat deze op het nivo van de betreffende
straat het best op de hoogte zijn van de zich daar afspelende ontwikkelingen/belangen van
betrokkenen. Bij overleg met de gemeente m.b.t. plannen op straatnivo (herinrichting van de
openbare ruimte, uitstraling bouwplannen) zal dan ook altijd een vertegenwoordiging uit de
betreffende straat aan tafel zitten, indien mogelijk aangevuld met een of meerdere leden van het
buurtcomite.

Bij plannen op buurtnivo zullen altijd de verschillende belangen van de straatgroepen c.q.
bewonersgroepen vermeld worden. §en goede onderlinge communicatie is voór meningsvorming
essentieel. De uiteindelijke gemeentelijke besluitvorming zal een afweging tussen de ierschillende
belangen zijn. ln de inspraakprocedure heeft iedere bewoner/belanghebbende overigens de
mogelijkheid tegen de door de gemeente genomen beslissing beroep aan te tekenen.
Dit hele verhaal geldt natuurlijk niet alleen voor bewoners onderling, maar ook voor andere
belanghebbenden in de buurt. Daarom is ook een goede samenwerking binnen het Buurtoverleg van
belang.

Het meningsverschil tussen de straatgroep Heilige Geeststraat en het Buurtcomite is inmiddels
onderling besproken. Hierbij werd onze visie ten aanzien van het funktioneren van het buurtcomite
toegelicht, en werd besloten tot een betere samenwerking in de toekomst.

Peter de Ronde

J. v.d. Hurk
Klcinc Bcrc 15

.tól r JS Eindhoven

Tct. 04G44 59}t
D. tmIl!. |odiincollccrlc r.n lEt eld.n.
lrvcdaj cn phrrda3 dortr:l Ncdcdrql.
W[ dicmn ! t;r pturr Ímr lrctr dr&r, rto a3o

Kleine Berg 26
5ól I JV Eindhoven

040 - 455330

Openingstiiden:
Elke dog von I 1.00 lot 2.OO

lunch: 12.00 tot I8.OO
Diner: 18.00 tot 22.C)0
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MENTALITEIT 5

Beste mensen,

we zijn er weer en nogmaals dank voor uw reaktie. Er is weer het een en ander gebeurd in onze wijk. Op
Koninginnedag is er brand uitgebroken in de Heiligegeeststraat en ook het vandalisme heeft weer
toegeslagen. Op verschillende plaatsen zijn de muren volgespoten met graffiti en bij verscheidene auto's
zijn er ruitjes ingetikt en radio's weggehaald. Zelfs de vuilnisbakken op de Kleine Berg worden nog
vemield, en ook in de Willemstraat worden ze niet met rust gelaten (zie foto). Hopelijk worden ze
vlug opgeknapt of worden er nieuwe neergezet. Nu wordt al het afual op de straat gegooid en dat kunnen
we niet gebruiken. Ook ikzelf ben diep teleurgesteld. Ze willen van de woning, onder mij,een restaurant
met terras maken. Dat vind ik op zich niet zo erg, als er maar geen overlast van komt, want daar ben ik
niet van gediend.
0p de Kleine Berg zijn door de winkeliers van die ballonlampen neergehangen,wat natuurlijk prachtig is.

Helaas brandt er van die ballonnen maar ongeveer de helft. Als ze allemaal zouden branden, zou dat niet
allen maar gezelliger zijn, maar waarschijnlijk ook veiliger. Met verlichting kan er tenslotte veel meer
in de gaten worden gehouden. Misschien zou het vandalisme dan ook nog een stuk kunnen worden terug
gedrongen. Maar ja, we zullen het er maar b'rj laten want mijn kolom is weer gevuld. De volgende "De
Bergen" komt na de vakantieperiode, nml. in September uit. Ondanks al deze trubbel, wens ik U allen een
prettige vakantieperiode toe.

Groetend
Henry J. van Rijkom.

SUPERSTRIP

SLAGERU ----t.l

Bij inlevering van deze bon

500 gr. gehakt voor Í 2195-

Wlllemshool23 - 5ól I HB Elndhoven 'Ïel.: (O4O)4457 47'4/,62221

Kleine Berg 33
5611 JS Eindhoven

040 - 441882
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M. Thijs
AARDAPPELEN, GROENTEN,
FRUIT EN PRIMEURS
SPECIALITEIT
FRUITMANDEN EN .SCHALEN
RAUWKOSTEN EN SALADES

GR0TE BERG. 66. TELF; 445222

Keuken geopend van 17 1o122.30 uur.

* Woensdag en donderdag *
soep (of salade) & pasta & ijsje f22,50

* Maandag en dinsdag {<

diverse pasta's en Pizza's f 10,'
Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461514

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

Stichting Dommelstroom
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B--JUJL
(Belangenorganisatie Uitkeringsgerechtigden Laagstbetaalden)

B.U.L. is er voor U!!!

B.U.L. houdt zich bezig met de dienstverlening, belangenbehartiging en voorlichting ten behoeve van de
minima van Eindhoven en de regio. Op het spreekuur, op de vrijdagochtend van 10.00 tot 12.O0 uur
kunt u terecht met allerlei vÍagen over uw situatie met betrekking tot uw uitkerende instantie
(sociale dienst, G.A.K. en bedrijfsverenigingen).

U kunt ons vragen stellen over o.a.:
-het beleid van de uitkerende instantie: hoe zit het beleid in elkaar?
-huursubsidie: kom ik voor huursubsidie in aanmerking?
-woonkostentoeslag: wat houdt dit precies in?
-bijzondere bijstand: wanneer is er sprake van bijzondere bijstand?
-reduktieregelingen: waarvoor en voor wie zijn er reduktieregelingen?

B.U.L. zoekt vriiwillioersl!!

B.U.L. is op zoek naar vrijwilligers voor het spreekuur (op vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur) en voor
deelname overleg (clientenraad G.S.D. en samenwerkingsverband minima Eindhoven).
Hieraan zijn de volgende werkzaamheden verbonden:

Spreekuur (telefonisch en mondeling):
-geven van uitleg en advies. 

,

-hulp bij aanvraag van uitkeiing, kwijtschelding e.d.
-bemiddeling/begeleiding naar (uitkerende) instanties.

Belangenbehartiging:
-deelname aan overleg (o.a. clientenraad G.S.D. samenwerkingsveóand minima Eindhoven en

incidentele bijeenkomsten).
-opkomen voor de belangen rran minima door kontakten, brieven e.d.

naar de overheid.

Voorlichting/publiciteit:
-schrijven van artikelen voor de krant.
-samenstellen van informatiemateriaal en affiches.
-deelname aan manifestaties (b.v. met een stand).

Algemeen:
-1 maal per week vergaderen.
-notuleren.
-divers typwerk.
-stencillen en vouwen.
-huishoudelijk: schoonmaken,inkopen,opknappen/herindelen rui mte.
-reageren op binnenkomende post.
-opzet wegwijzer.

Bestuurlijk:
-taken nog in te vullen.

Voor al uw INLIJSTWERK
(24 uurs service)

Voor al uw borduurwerksn,
Íoto's en schilderijen enz.

(Schilderij-Íinancieiing mogelijk vanaÍ 37.- p.mnd.)

's Maandags'gesloten
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