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Het Bulletin De Bergen komt tot starrd 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

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

Marion Slotman
Alex Klaessen
Kersti Otte, hoofdredaktrice

in de even weken op dinsdag en weloP:

7 en 21 september, 5 en 19 oktober,
2, 16 en 30 november.

REDACTIE ADRES:
Oranjestraat 1
5611 JG EINDHOVEN
tel: 437279

- De Bergen
in de oneven weken op dinsdag

COPY VOOR DE BUURTKRANT
De redactie houdt zich het recht voor om
ingezonden stukken te weigeren. We
plaatsen natuurlijk graag uw stukken.
Copy voor de vclgende buurtkrant dient u
voor 15 november in te leveren bij
buurtcentrum De Bergen.

(hier hoort wel de centrumzude van de
Mauritsstraat bij maar niet de
overkant, en de "Bergen"-zijde van de
Grote Berg.)
Op de volgende data:

14 en 28 september, 12 en 26 oktober,
9 en 23 november.
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.
U kunt ook op het buurtcentrum oud papier

inleveren, dit mogen echter aileen ouoe
kranten zijn. Dus geen karton of
reklameblaadjes.
REDACTIONEEL

Rectif icatie.

in deze buurtkrant:
-hof van eden
-kinderpagina

-kleurplaat
-het buurtintervieuw
-prikbord
-afscheid van Henry J. van Rrlkom
-ten slotte mentaliteit 6
ik wens u veel leesplezier!

ln de vorige buurtkrant is er bU de
advertentie van de Belangenorganistie
Uitkeringsgerechtigden Laagstbetaalden
(BUL) het adres weggevallen. Brj deze
alsnog het adres:
Hoogstraat 301 b
5654 NB EINDHOVEN
TEL: (0a0) 514999

Kersti Otte

--SLAGERU ----1
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b.v.

lnleverlng van dezo bon
500 Br. gshakb voor J 2,95.
BU

23 - 5ól

I HB Elndhoven. Tel.: (0/,Od/67 41.4d62

ROUTE CHEMOCAR
Dit jaar komt de chemocar nog één keer
door het Vonderkwartier en De Bergen. De
datum voor het Vonderkwartier én De
Bergen is:
donderdag I 4 oktober
Op het einde van deze inzameldag kunt u de

milieubox ook nog van 17.00 tot I7.30 uur
aanbieden op het 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 19.00
uur. Echter op zaterdagen van 1 0.00 tot
16.00 uur.
De milieubox dient u altijd persoonlijk te
overhandigen omdat alleen u bekend bent
met de inhoud hiervan. Dus nooit onbeheerd

buiten aan de straat zetten.
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Voor Info:
W. de ZwijgerstraaC
5611 JK Eindhoven

TEL.: 040-455629
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HOF VAN EDEN
Aan de Edenstraat, tegenover de brandweerkazerne wordt op dit moment gebouwd aan een
groot complex woningen. De fundamenten zijn reeds klaar. Vlak voor de bouwvakvakantie
zijn de laatste bewoners vertrokken, van de huizen die plaats moesten maken voor dit
gebouw. Voor de bewoners is vervangende huisvesting gevonden. Daarna konden de huizen en
het erachter gelegen schoolgebouw worden gesloopt. Vervolgens kon men aan de
grondwerkzaamheden voor de bouw beginnen.
De gemeente Eindhoven heeft de woningbouwverenigingen St. Trudo en Patrimonium gevraagd
om een woningcomplex te maken dat geschikt is voor meerdere bewonersgroepen. Zo kunnen
er straks senioren in dit woningcomplex terecht (vanwege de makkelijke gelijkvloerse
inrichting en de liften) en ook een-/tweepersoonshuishoudens. Heel bijzonder in dit projekt
zijn de 12 woningen die geschikt zijn voor lichamelijk gehandicapte mensen. Zij kunnen hier
zelfstandig wonen en daarbij steun krijgen van de ADL-unit. De steun wordt geboden brj het
wassen, aankleden en naar bed gaan. De woningen worden verspreid over het gebouw
gerealiseerd. ln totaal worden ca. 100 woningen gerealiseerd.

Het complex wordt gebouwd rond een binnenterrein. Bij de inrichting van dit terrein worden
de bewoners en de buurtwerkgroep betrokken. Tijdens de sloopwerkzaamheden is de koperen
toren van het oude schoolgebouw bewaard gebleven. Dit torentje kan straks weer op de
binnenplaats verrijzen zodat straks de bewoners onder het torentje van een mooie zomerdag
kunnen genieten.
De meeste woningen worden over ca. 1 jaar opgeleverd. Voor meer informatie kunt u zich

richten tot de woningbouwverenigingen St.Trudo en patrimonium.
Marion Slotman.

i

,"

4i:;:i: - - 1

\

-/§'.
\

---i-::-\6-:'-.--.
-_""'__.
- "-- :-,':.---i
-4:=':'"--|
------. " 1--i;ït- :' tli

\

,,,,,'"
:--"' ' .lÍ[--'-,-t,,l.::,È\.:,

otterrheirre

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
tet, 040-448025

56Í 1 JZ'Èinànoven
040-46571
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OUDE KINDERLIEDJES
ln Den Haag daar woont een graaf
En zijn zoon heet Jantje

je vraagt ;Waar woont je pa?
Dan wijst-ie met zijn handje
Met zijn vingertje en zijn duim

Als

Op zrjn hoed draagt hij een pluim
Aan zijn arm een mandje

Dag mijn lieve Jantje.
Klikspaan, boterspaan

Je mag niet door mijn straatje gaan
Hondje zal je bijten
Poesje zal je krabbelen
Dat komt van alje babbelen.

WIE KAN VLUG

ZEGGEN

De kat krabt de krullen van de trap.
Achter de roomse kerk hangen drie droge doeken.
Ezels eten netels niet en netels eten ezels niet.

Visser Frits vist frisse vissen-Frisse vissen vist visser Frits.
NADENKEN
Een fles en een kurk kosten samen een gulden tien.

De fles is precies een gulden duurder dan de kurk.
Hoeveel kost de fles en hoeveel de kurk?
Een kip kan in 1 8 dagen 14 eieren uitbroeden.
Als er nu 7 eiereh waren geweest,hoelang had die kip er dan over gedaan?

RAADSELS
1. Hoe heet keizer Karels hond.
2. Elke dag ga ik uit en toch ben ik attijd thuis.
3. Wat gebeurt er met een neger die in de Witte Zee valt?
4. Weet je het verschil tussen een fles melk en een papegaai?
5. Op welke reis ga je niet verder?
6. Waarom regent het nooit twee dagen achter elkaar?
MOP PEN

terrorist komt aan de hemelpoort.
Petrus herkent de schurk onmiddelijk en zegt op besriste toon; oh nee
mannetje,jij komt hier niet binnen!
Zegt de terrorist;'Dat is de bedoeling ook niet,jullie hebben nog precies een
half uur om de zaak te ontruimen!
Een bekend

Gast in restaurant; "Goh,wat staan er leuke figuurtjes in de boter!
Ober: "Dank u, dat heb ik met mijn kammetje gedaan."

.

Wat hebben ze toch tegen ambtenaren?
Die mensen doen toch niets..........
OPLOSSINGEN: ln

het volgende bulletin.

Maandao
Kindercreche 8.30 tot 1 2.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 14.00 uur

Donderdag

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

VrUdaq

Kindercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur

Kindercreche 8.30tot 12.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles gehele dag

ZaÍerdag

Woensdao

KiMercreche 8.30 tot 12.00 uur
Nederlandse taal Vluchtelingen 10.00 uur
Huiswerkbegeleiding 1 4.00 uur
Zangles 18.00 uur
ToneelgroeP Basta 20.00 uur

Missionarissen beweging 1 9.00 uur (kerkdienst)

PUZZEL
Venarijder

uit deze figuur drie lucifers zodat er slechts drie driehoeken overblijven'

ln de volgende buurtkrant kunt u de oplossing vinden'

Kleine Bere 3-5
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Het beste brood koopt U biJ uw worme bokker.

MENTALITEIT

6

Beste mensen,ik hoop dat we allemaal weer heelhuids terug zijn van de vakantie en dat u lekker
bruin en uitgerust weer met volle tegenzin aan de slag kunt gaan.
Helaas is dit mijn laatste mentaliteit want medio september ga ik van stad veranderen. lk heb
nml. een nieuw betaalde baan aangenomen in mijn nieuwe omgeving. Na mijn opbouw van het
Buurt-Centrum "De Bergen" en na dat al reeds ruim 1O jaar gedaan te hebben, kan ik een
terugblik doen op mijn werk. En met een gerust hart geef ik de zaak over aan de nieuwe
beheerder van dit buurt-centrum. Hopelijk kunt u ook met deze persoon goed opschieten en geeft
u hem steun wanneer hU dit nodig zou hebben, verders wens ik hem veel geluk en een fijne

werkkring toe.

Ook hoop ik dat het Buurt-Centrum een goede toekomst zal hebben en een modern
Buurt-Centrum zal gaan worden. Ook de winkeliers waar ik al een poosje mee werkzaam ben
geweest voor ons wijkblad wens ik allen een goede toekomst en dat "De Bergen" een fijne wijk
mogen worden.

lntussen hebben wij al opgemerkt dat er weer nieuwe prullebakken zijn geplaatst,niet zoals ze
eerst waren maar een doodgewoon geel bakje hetgeen aardig afsteekt tegen andere afualbakken.
zo ziet u dat de gemeente kwa omgeving toch verschil maakt met de Buurt.
Maar ik ben benieuwd hoelang deze bakken het zullen uithouden om niet vernield te worden.
Nogmaals allen van Harte geluk gewenst en het allerbeste van mij en mijn nieuwe echtgenote en
kinderen.
HARTELIJKE GROETEN.

Henry J. van RIJKOM.
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AFSCHEID VAN HARR]E VAN RIJKOM.
Helaas gaat Harrie van Rijkom onze buurt verlaten na jarenlange trouwe dienst als beheerder
van het buurtcentrum. Harrie heeftvanaf het begin in het buurtcentrum als vrijwilliger
gewerkt. Je zou kunnen zeggen dat hU het gezicht is van de buurt. Harrie heeft zich ingezet voor
de verhuur van lokalen alsmede voor de gehele organisatie van het buurtcentrum.

Ook voor de buurt heeft Harrie zich ingezet. Als belangrijkste mijlpaal is daar de abri op de
Grote Berg. Zonder het doorzettingsvermogen van Harrie zou die abri er niet zijn geweest. Elke
ontmoeting met gemeenteambtenaren heeft Harrie aangegrepen om de abri in herinnering te
brengen. Met als uiteindelijk resultaat: de Abri!
Ook de stukjes in de buurtkrant 'MENTALITEIT' zullen we gaan missen. (ln deze krant staat de
laatste.) Het werk van Harrie is van onschatbare waarde geweest voor ons buurtcentrum. Harrie
stond altijd klaar, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Met het vertrek van Harrie ontstaat
er een gat dat niet meer op te vullen is.
Harrie bedankt voor je goede zorgen voor onze buurt en ons buurtcentrum.
Harrie gaat verhuizen naar's Hertogenbosch, waar hij beheerder wordt in een
bejaardencentrum. Het Buurtcomité wenst Harrie veel succes in zijn nieuwe functie.

Marion Slotman.

AF SCHEIDS REC EPTIE.
Het buurtcomité nodigt u uit voor de afscheidsreceptie van Harrie
van Rijkom, algemeen beheerder van buurtcentrum 'De Bergen'.
DONDERDAG

30

SEPTEMBER

17.00 uuR
BUURTCENTRUM DE BERGEN
ORANJESTRAAT 1

Alle buurtbewoners, huurders en bekenden zijn van harte welkom.
Het buurtcomité.

prikbord is van de buurtbewoÍlers voor buurtbewoners. Heeft u iets te koop of zoekt u iets, dan
kunt u een gratis advertentie plaatsen in de buurtkrant'

PRIKBORI)
Te koop voor de

knutselaar:
VOLVO 343, metgastank

fl. 250,00
tel: 45?177
TeKoop:

Pollepel à fl 1,00
telefoon: 456130

Gratis afhalen:
niet volledig
werkende typmachine

tel: 456130

Uw advertentie
inleveren bij het buurtcentrum
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HET

BUURTINTERVIEUW

het

Samen met Anja Klappe heb ik de spits afgebeten voor
buurtintervieuw. Anja is
bewoonster van de Bergen, maar ook natuurgeneeskundig therapeut en sinds een jaar
neuropsycholoog.

me van je beroep nu voorstellen?
Eigenlijk kun je er meerdere dingen onder verstaan, nmt. iriscopie, electro-acupunctuur (dit
Wat moet ik

is een meetsysteem om de energetische toestand van een orgaan vast te stellen), kinesiologie
(leer der bewegingen), voetreflexbepaling, neuropsychologiiche testdiagnostiek (test waàrdoor
een nauwkeuriger inzicht in het psychologisch functioneren wordt gegevèn), homeopathie,
psychotherapie, voedings- en dieettherapie en orhomoleculaire suppteties (ti.;Oet1;ie
ondersteuning met vitamines en mineralen)

Dat zijn nogal wat behandelingen bij elkaar, hoe komt dat?
Dit is zo omdat ik bij een behandeling de betreffende persoon zowel lichamelijk als psychisch
bekijk. Sommige psychische problemen die iemand heeft kunnen ontstaan omdat ei tÉnamelrlt
iets niet in orde is en natuurlijk andersom. Dit hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is mogeíiit.
Wat voor sootÍ patienten heb je zoal?
Zeer verschillende. De meeste patienten hebben chronische klachten en hebben vaak het hele
medische circuit doorlopen. Ook krijg ik patienten die sowieso homepatisch behandeld willen
worden. Gelukkig verwijst de huisarts steeds meer door.
Patienten moeten wel gemotiveerd zijn. Als je niet echt achter de behandeling staat en venvacht
dat door het gebruik van een pilletje alles goed komt, zie je meestal geen resultaat. Je moet er
zelf aan werken.
Hoe ben je ertoe gekornen om dit te gaan doen?

Mijn moeder gebruikte vroeger homeopathie in ons gezin, dus l.ret is er eigenlijk met de paplepel
in gegoten. Daarna heeft het altijd mijn interesse gehouden. Toen een kennis mij dan ook verteide

over de opleiding Algemene Natuurgeneeskunde in Hilversum, heb ik mij daarvoor aangemeld.
Deze opleiding duurde 5 jaar en was partime. Aan het einde van de opleiding was ik wà blij dat
het einde in zicht was, want het was vrij vermoeiend om elke keer op en neér te reizen.
Hoe ben

je

aan deze praktijk gekomen?

Toen ik klaar was met mijn studie raakte ík in venrvachting van mijn dochter Lisa. Er kwamen
toen al steeds meer mensen die wisten dat ik homeopate was en om hulp vroegen. Langzamerhand
ben ik toen een praktijk begonnen in ons woonhuis in de Cathrienastraat. Toein we naar de
Oranjestraat verhuisden, hebben we maar meteen een praktijkruimte aan ons huis laten
bouwen.

Hoe reageren je man Wil en je dochter Lisa op jouw beroep?
AIs ze het toelaten behandel ik ze, maar Wil pakt bij hoofdpijn net zo lief een asprientje, wat
op
dat moment veel sneller werkt. Het is ook niet altijd even màtetilt om mensen te helpen die
dicht bU je staan. Het is dan moeilijk om objektief te blijven. Familie stuur ik dan ook vaak door
naar eèn collega.
Wat moet ik me ongeveer voorstellen van een consult?
We beginnen met het opnemen van de klachten en de ziektegeschiedenis, waarbij we soms ver
teruggaan in de tijd. Daarna bekijken we welke diagnose-methode het beste kan worden gebruikt.
Er wordt vastgesteld op welk vlak van behandeling de nadruk moet liggen. Er kunnen ookltap
voor stap meerdere behandelingen worden toegepast. Dit hangt helemaal van de patient af . Zo'n
eerste consult duurt ongeveer 1 a 1,5 uur. Wat ik mijn patienten in ieder gevai voorhoudt is dat

ze mij altijd kunnen bellen. Dat vind ik nml. heel belangrijk, dat mijn patiènten weten dat ik
altijd voor ze bereikbaar ben.

Houd ie op deze manier nog wel tijd voor jezelf over, ik bedoel naast een gezin en je prakt'tjk?
Jawel hoor. lk speel graag tennis en ik lees veel vakliteratuur.
Ook ben ik nog met verschillende projecten bezig. Van mijn stage van de opleiding
neuropsychologie heb ik een epilepsie-projekt overgehouden. Dit is in de t<empenhaeghe in
He'eze. lk zit in een werkgroep alternatieve geneeswijzen en epilepsie, die zich bezighàudt met

o.a. inventariseren en wetenschappelijk onderzoek. En ik help mee met de oprichting van de
werkgroep preventie dementie, georganiseert vanuit de ouderenbond. Dit is een projekt van
ouderen voor ouderen. Hiermee willen wij laten zien dat dementie geen hopeloze zaak is, maar
dat het beloop van dementie kan worden vertraagd.
Na lang te hebben geworsteld met de uitwerking van dit eerste intervieuw,
aan de inhoud te wijten was, hoop ik dat u het met plezier hebt gelezen.

wat overigens niet

KerstiOtte
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Nieuwe plannen

LÀNNEN

ter inzage

van 16 augustus L993 tot en met. 15 september 1993 ligt op werkdagen tij dens
kantoorureD voor een ieder ter inzage in. het informatiecentrum van het
stadhuis eu in de leeskamer van het. gebouw technische diensten het ontwerp van
het bestemrningsplan IIf De Bergen
Dit ontwerp heeft betrekking op lroonbebouwing op het zgn. terrein Gestel aan
de Heilige Geeststraat.
Gedurende genoemde termijn kan een ieder schrifteLijk bezwaren indienen tegen
het ontwerp. De bezwaarschrift.en dienen t.e worden gericht aan de gemeenteraad
en te worden gezonden aan de directeur van de dienst stadsontwikkeling,
postbus 433, 5600 ÀK Eindhoven.

Eindhoven, 23 juli

Dict.:

instituut .lízlRLOU§ voor huid- en totaalverzorging

1993.
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OPROEP BUURTCOMITE
De eerst volgende vergadering van het
Buurtcomite De Bergen zalworden gehouden

op
Oranjestraat 1.

professionele beh8ndeling en advies in samenweÍkitrgsverband

in de
csthaticlcnlclvlsagistc,

t
+
*

Agandapunten die aan de orde zullen komen

zijn:

-het speelplaatsenbeleid van de gemeente,
-de 10 7o regeling voor studentàn-

*
+

*

- en de mogelijke vertegenwoordiging van
Grote Berg; 'de paradusbuurt'.

gesp€cialiseerde lichaamsbehandeliagen
oatbariags-behatrdelingen

pedicure-behandelingen

voetzoolreflex-behaadelingen

yogolerarcs, Doricn

plan.

bewoners in de buurt ten oosten van

Morlotts

gezichtsbehandelingen

chtropcdisu I reflcnherop cuc, ! @tinc

huisvesting,

- voortgang Herijking lntegraal

van

yogalessen/-kursussen

Oe

ln het verleden hebben wij diverse vragen
gehad over de belangenbehartiging dooions
Buurtcomite voor de in dit gebiedlanwezige
bewoners. Om de behoefte ie peilen onder de
bewoners van deze buurt roepen wij
iedereen op te reageren, danwel bU
bovengenoemde vergadering aanweiig te
zt)n.

ir

het instituut tevens

*
*
+

vooÍlichtingsaktiviteitetr

kortekursusseno,a.huidverzorging/m8te-up
ZONNEBANK veilig bruinen onder deskundige
begeleiding

het instiEut

werti op doordeweetse drgea en -lvondeÍ
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25è jaargang

Zeer binnenkort start een onderzoek naar de haalbaarheid van de door
de
Sti chting Emmasingel in haar adviesrapport vóóigestelde-wiJr.-u.n
herbestemming van De Hitte Dame. Een opzet'voor dlt haalbaarhetàsonOàrzoek
is deze
yeqk lngediend door de Ontwikkellhgscomblnatte De hlltte oamà, ri.rtn de bouwbedrijven IBC uit Best en van Stra[en uit Eindhoven parilctpóreÀ. oe
0ntw.i kkel i ngscombi nati e heeft al s archi tect/adv i seur het
buieau DHVi AIB i ngeschakeld. De eerste fase van het onderzoek van het consortium
betreft naast
financieel/economische haalbaarheidsaspecten oo[ een aanta] technlsche
en
procedurele aspecten. Vcor een deel vair de kosten van het
onderzoek is een
subsidie aangevraagd bii het ministerle van votkshuriveiirÀöl-nurmtel tJiÀ
ordening en Verkeer (VRCM).Bji VRgM loopt ook een subsldleíanvraag voor
bekostigen van onrendabele delón ult het pro3eci. In december zullen de het
resultaten van het haalbaarheldsonderzoek woiden voorgelegd aan Ë.i".àif.g.
van burgemeester en wethouders en aan Phlllps Vastgoeó gehàei-en
Dlensten.
De Hitte Dame it gg benaming vcor dg leegstàandà *ítte Éhiiips;;bouwen
aan de
Emmasingel in Eindhoven. 0p iuti i1. piesenteeroe JÀ sii.n[íió
Emmasingeï
]
haar,adviesrapport over het beÉoud én rràrgebruik van De Hitte Díme aan burgemeester en wethouders en aan Philips vastloed Beheer en Di.nit.n. De
Nitte
Dame maakt onderdeel uit van het Sjeutelpioject Nestcorridor.
Het
adviesrapport van de s!]chting kan dan ook bestnouwd worden als-àen
öào..lteti3re
uitwerking (invulling) van de Eindrapportage Sleutelproj.ci lt.iicorridor.
Het co'l1ege heeft in haar.vergadering'van óinioag jr. oiricleài kennls genomen
van het adviesrapport en ingeitemd màt de door à; óienst stadsontwikkeling
en
Philips vastgoed Beheer en óiensten afgespro[en vervo]gprocààrià.

SUPERSTRIP
SPECIAALTAAK
Keuken

geopend

van 1 7 tot 22.30 uur.
* Woensdag en donderdag *
soep (of salade) & pasta & ijsje Í22,50
* Maandag en dinsdag
diverse pasta's en pizza's Í10,Groteberg 30, Eindhoven, tel. 040-461S14
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