Dit stuklc gaat ()\'cr dc stand van

één

z.akcn in dc flat aan dc Catharinastraat

vcrlcdcn cn al'gclopcn z-orncr divcrse
bcs'oncrs r an dc llat aan dc u'oning-

3l

'7

lan dc rcdcnen u'aarom in

het

I cn mct namc o\ cr de problcmen dic zich in cn om dczc llat opcn-

bouu'corporatic Stichting Trudo ge-

barcn in dc vorm van landalisnrc,

vraagd hcbbcn tot het al'sluitcn van dc

tlm

z.\\'ervcrs cn druggcbrui kcrs. Zral

porticken cn hct Vcrplaatsen ïan dc

s

misschicn bckcncl is cr gedurendc dc
laatstc z-omcnnaandcn vccl ovcrlast
gc\\'cest van druggcbruikcrs cn

brrcvcnbusscn.Vrxtrdat ik r,erdcr ga

rlvcr dc pmblcmcn in cn itm dezc Ílat
rvil ik ccrsl. iets vcrtellcn rlr,cr de

rvoni ngb<tuu crtrprlratic Stichti ng

Trudo gcprobccrd ccn bcrvoncrscor-nnrissic op Lc rcttcn. zrrfut cr bctcr cn
dircctcr kort u ordcn ingcspccld op
bcslaandc cn nieu\\'c problenrcn Dtxrr
onvoldocndc ondcrsl.euning van dc
u'tlninsbous corporatic is dit initiaticl
gcstrand, tenvijl ccn aantal bcri'oncrs

divcrse acties lan de rvoningkru\\'cor-

bcrcid u arcn hicr aan mee tc rverkcn.
Wat betrcÍi cle achtcnngangcn kan

poratie Stichting Trudo in dc algclo-

gczcgd nrtrdcn dat dc straatterlichting

pcn Jarcn. Ecn van dic actics \\'as cen
cnquetc ondcr dc bcrroners van dc Ílat,

bilna altild kapot is, mct nanlc óón

dagclr.;ks gcbruik r an dczc ruinttcn ()m
te spuiten en hun bchtrcftcn tc docn

\\'ilar van tc\ orcn al gezcgd kon rvrtr-

z\\'crvcrs in dc ingangcn van dc Ílat cn
mct namc in dc poíickcn bil dc bricvenbussen. Druggcbruikcrs maaktcn

orn dc nacht

of

d«tr tc kunncn komcn.

dcn dat de bcn'oncrs onveilige gc\'oc-

lantaarnpaal

br.1 de parkecrplauts is al
sinds tildcn buitcn rvcrking. Dc vcr-

Trldcns dc u annc z-omcrnachtcn

lens haddcn §'at bctrcÍi dc dircctc

lichting bovcn dc achtcnngarrgcn bi.l
dc pooícn cn porlickcn z.ijn ntct dc

slicpen z.c ook op het grasr,eldjc achtcr

omgcving van dc Ílat cn dc vrxtr- cn
uchtcringangcn. Andcrc ac(ics n arcn

rcgelmaat van dc klok kapot, cn nadat
z-c gercparccrd zr1n, t,i1n zc binncn

allccn 's nachts plaats, maar txrk

hct opz-cttcn van ccn bcrvoncrscom-

nlum van [r1d u'ccr kapot. Tcr cns zi.1n

stccds vakcr ovcrdag. Hct u as op ccn
gcgcvcn momcnI nict ntccr vcilig,

missic cn het aanpasscn i an dc ingang

dc slotcn van dc hckkcn aan dc

tusscn dc sigarcns'inkcl cn dc

achtcrkant zodanig gcntolcstccrd dat cr

lirprr rnkcl. Dit naar aanlciding r an

ol'gccn

or crlast dortr z-rvcrvcrs cn drug-

nict rnccr tc gcbruikcn is.Vcrder zi.;n

gcbruikcrs, en drxrrdat cr ccn aantal
kcrcn brand gcsticht tvas in dczc

dc schurcn z-odanig ontrlitrpcn dat dc

ingang .Ecn paarlaar gclcdcn hceÍ't dc

r ia ccn gang

dcz-c

flat.

Dcz.c rtvcrlast

z-orvel «»'crdag als

's

vond nict

nachl.s.

Dortr

cclvuldig dc politic tc bcllcn is cr
uitcindetijk t()t t\\,ec kccr toc ccn inYal
r

gcplccgd in hct pand in dczc buurt
rlaar dc drugs gcdcald u'crdcn. Dit is

sloL rnccr

in z-it. ol hct slot

ingang lan cnkclc r an dezc schurcn

bcrcikbaar zijn, dic langs

de tuincn van de bcncdenuoningen

lixlpt. Beter

van mrln kant is om toch !\recr ccn

§,as ge$,eest als alle in-

landsc Zakcn cn

vijliicn gesclcctecrde

bewonerscommissie tc vormen, on-

middel gr«tte gemeenten, u,aanrnder

gangen van dc schuren vcxrr de ben,<>

danks hct verkxrp in dc Ílat, cn een

ook Eindhor,en. In dit convenanl

ners op de verdiepingen aan dc par-

meeryarenplan tc maken vrxtr z-owel de

kecrplaats waren gelcgd cn voor dc

vrxrr- als dc achtcrkant van dc Ílat"

komen maatregelen tegcn dc I erlocdc
ring r,an de stad. Deze maatregclen
hebbcn als dircl om onder mcer dc

benedenbeu'oncrs aan dc tuinkant
van dez-e benedenrvoningcn. De tuincn

Bovcndicn kan dc

oningcorporatic

Stichting Trudo in sarncnrvcrking met

drugsrlverlast tc l'crminderen cn dc
vciligheid in de stad op ecn aanvaard-

baar te omsluitcn. Hicrd<xtr z.ouden dc

de gcmeente Eindhor,cn inhaken <lp

baar niveau l.e brengen. Maatrcgelcn

achteringangen van dc Ílat alleen trrc-

hcl cr>nvcnant getitcld 'Sl.eden staan

dic hard nrxJig z-ijn in

gankclijk kunnen rvordcn vtxrr

vo«rr

waren

z-o

eenvoudigcr en minder kost-

de

beu'oncrs van die portiek cn nict

z-o

als

rr

stcdclijkhcid'. Dit convcnant

z;rl

na:rr alle rvaarschrjnlilkheid op

dcz.e

buuí

cn

mct namc in de dirccte «>mgcr ing r un
de llat iurn dc Catharinastraat 3 I

tlm'l l.

hct nu is voor iedereen, <xtk vcxtr niet-

30 oktobcr «rndeíckentl u,ordcn drxrr

ben'oncrs. Drx'lr de slechte rerlichting

staatssecretaris Kohnstam van Binnen-

Edith ran Di1k.

Oud papier

oplossingen. Dc gemccnte Eindhoven

van dc achterkant en dc daar gelegen
parkecrplaats is dezc achterom onvei-

lig en een makkelijke plek r'«rr autr>
inbruak, auttxlielstal en vandalisme.

Frn ander aspect is dc gr<rcnvrxrrzicning tussen de schurcn en dc llat.

u il dc rcsultatcn \ an tlczc crpcrimcn-

Dezc u'clrdt z() matig «rnderhouden dat

Oud papicr rvordt clkc dinsdagochtcnd

tcn aÍ\r'achtcn alvorcns zij ccn besluit

ccn vcilig zicht op dc achteringang in

opgchaald in de onevcn rvckcn.

nccmt ovcr dc maatrcgelcn \'(x)r onzc

dc z-omcrmaandcn niet hurlbaar is

Hct papicr dient vrxrr halí-ncgcn aan

buurt. Vrxrrkrpig hcclt De Bergcn nog

drxlr hct hogc onkruid. Dc bcrvoncrs

straat tc staan. Hct bctrclt dc volgcn-

ccn s'ckelilksc dicnst van het ophalcn

hcbbcn al vanaf hct bcgin van dit jaar

dc dinsdagcn: l0 en 24oktobcr,7 cn

r an

dc nodige signalcn naar dc rvoning-

2l novcmbcr,5 cn l9 dcccmbcr.

bourvcorporatie uitgez-ondcn.

I

n bric-

dc grijz.e vuilniszakken.

Buur{comité

vcn dic d<xrr bi.;na allc bcrloncrs

Chemokar

In scptcmbcr hccÍ't het buurtcomitó

u'erden onderstcund u,crd dc onvciligc

Dc chcmokar konrt dit jaar nict nrccr
drxrr dc u r1k. U kunt dan urr'

gcsprokcn rnet dc c()ntitctpcrs(x)n \'()or

situatie mct bctrekking tot dc \'o()ri

ngangen nogmaals beschrcven.

chcmobor allccn

n<'rg

aanbiedcn op dc

onzc rvijk van dc gcmeentc Pict
Nur.;tcn cn mct dc nctwcrkcr van de

Vcrdcr hcbbcn r,crschillcndc bovoncrs
di rcct nrct dc u «lningbourvcorprlratic

Lodcu ilkstraat. Binncnkort zal dc
gemccntc dc nicuu'e data bckcnd

gcnrecntc politic dhr. Van dc Wal. In

contact opgcnomcn cn hun ongcnocgcn gcuit. Als commcntaar op

makcn vtxrr dc chcmokar.

mcn aan dc ordc. Hct bclangri.;kstc

bovcnstaandc gecÍ-t dc rvoningbouu -

Groenbak, niet voor onze buurt

zaakl. dcxrr ecn drugspand

corporatie Stichting Trudn dat cr \'(x)r
dc vcrandcri ngen vrxrralsnr)g gccn

Tot op hcdcn hcbben rve nog steeds
gccn containcr vrxtr GFT. Dc Bcrgen

Catharinastraat. Zic t,crder het artikcl

gcld is cn dat dc l-usic dc nodigc

is dc cnigc rvi.yk in de stad dic gccn
GFT containcrs hecl'I. En daar hecl't dc
gcrnccnte ccn rcdcn r,rxtr. Dc t'rmgc-

ti.1d

hceÍ't gckost, n'aardrxtr dc

bcrvoncrscommissic nict gocd van dc

hct gcsprck ku'amcn divcrsc problc-

punl \\'as dc ovcrlast die n crd \ cn)()rin dc St.

ran Edith ran Dijk.

TreÍïinaterrein
Dc gemecntc is I'rxlrncmcns om hct

grond hccÍ't kunncn gckomcn. Het is
schri.;ncnd dat cr rr'cl gcld is om dc
ramcn \ an dc trappcnhuiz.cn tc

ving ran dc Bcrgcn 'ligt moeilijk'. Dat
rvil zcggen cr z.ijn r,cel (kamcr)bervo-

Trcl'Í'inaLcrrei n (itmslotcn drxlr Klci nc

ncrs dic nict bcschikken «x'cr ruimtc

aan tc passcn. Het Zuidelijk Toneel

lernieurven cn nieL de ingangen
z-clÍ'.Als laatstc nicurr,s kan ik mclden

\'(x)r ccn afvalbak. Bovendicn kent dc
buurt veel bez.crckcrs van buiten de

dat dc u oningbouu corp<lratic

buurt s,aardoor hct niet vrxtr dc hand

Stichting Trudo momcntccl scricus
bcz.ig is mct hct voorstel <tm dc puien

ligt rlm ccn ccnl.ralc containcr tc

dcntoilct is onr,indbiurr gerlrtrden vixtr
iedcrecn. Er z.al ccn nicurl plan gcmaakt rvordcn, dit u,ordl. r txtrgclcgd

plaatscn vixrr hct GFT. Ook in dc bin-

aan dc buurt.

van dc vo<lringangen naar \'()rcn [c

ncnstad is dit problccm nog nict

brcngen cn daarvoor crtra gcld uit tc

opgckrst. In mcnigc binncnstad is dit
problccm aan dc hand. Er rvordt hicr

Scholencomplex Van Egrnondstraat/Catharinastraat

cn daar gcë\pcnmcnteerd met drr crsc

Hct scholcncomplcr

trckkcn. Als dit nict lukt dan is hct
altcrnalrcl ccn nachtslot.Frn voorstcl

Bcrg, Cathannastraat cn Smitssl.raaL)

n'il

graag cen achtcringang en hct hon-

z.al

door dc

gcmccntc \\'()rdcn aangekochL met als

kindcrcn: cen -rtrasvcld omslotcn mct

Bar-;cns. Pas latcr rrrlrdt hct pand nr.

docl n'oningbouu'. Er u'clrdt mornentccl besiudeerd in hrrcr,erre hct u'cn-

ecn hck en daarop 2 schommclbeestcn.

69 bi1 de rvinkcl bctrokkcn. Zoals

Er zi.;n cchtcr bilna ncnit spelendc kin-

gcz-egd sLrrttc

sclijk

om br'. dc gcvels te laten staan
cn daarachtcr nicuuc rtoningen tc

dcrcn te zien. Hct terrein ligt achtcraf
cn is stcrk vcn,uild van\\'cge de gnxc

Baijens ecn drogisterij. Daar-r,rxtr
l\'aren [()cn n()g gcen diploma's nodig.

bourr'cn. Gclct $'ordt daarbrj op dc ar-

bchocÍ'te aan een hondcn-uitlaatplck.

Wanncer de dochtcr van Harrv

chitcctonischc uaardc r,an dc gcvcls

Hct buurtcomité u'il dc gemecntc

Bai.;cns, Jct, dc z-aak ()\'crnccmt ()nd

in rclatic mct dc kosten dic hct mct

r'<xrrstcllen om br.; de nicu§,e plannen

1940 hccl't z-ij daarvoor de dan bcn<>

zich mecbrengt om de gcvcls tc hand-

van de gemecntc voor dit tcrrcin mcc

digde diploma's bchaald. Jet drijÍi de

haren. Misschien is het mr>gclilk ilm
ccn dccl van de gcr cls tc latcn staan

tc nemcn dat dc spccl-tocstcllcn cldcrs
in de buurt u,ordcn gcplaatst z-odat cr

u inkcl tol. r lak na dc txrrlclg. Dan

cn andcrc tc vcrvangen dortr gchclc

u'cl op gcspeeld kan rvordcn. Misschicn

u'aar in dc rr inkcl.Tonnie Baijcns

nicurr bouu. Ovcrigcns hccft dit gc-

kan dirn ccn ruimere hclndcnkrilct gemunkr

bicd ccn gcmcngdc bcstcmming, dat

rvordcn.

al in dc zaak r anaÍ'hct mon.rcnt dat
hct vak van schildcr heeÍ't gclecrd.

St. Catharinastraat-straatgroep

Theo Bai.;cns is dan nog bi1 Philips in
dc lcer. Daar lecrt hi.; hct vak van

kunt u r crkn.lgcn in hct buurtccntrum.

In dc St. Catharinastraat zijn ccn aan-

drogist z.txlat

In oktobcr hcel-t hct buurl,comitó zich
o.a. geboten rlr cr dc volgcndc zakcn:

tal pnrblemen gcsignalcerd. Rcdcn
vrxrr de (slapcndc) straatgr()ep ol11

z.i.;n

Klandizrc aan dc Klcinc Bcrg. In dc

u'ccr in actie tc komcn. Dc straatgrircp

Í'inrant in cic VOF Baijcns. En hun
vrouu'cn'/ Dic rundcn de rvinkcl.
Omstrecks l9ír0 u'ordt dc gevcl van
hct pand uit ltt73 gcmodcmiseerd, rxrk
dc rcst van hct huis krilgt cen lurnpas-

rs

tu'il z.cggcn dat cr klcinschaligc bcdrrlr ighcid mogcli.;k is. Mccr inlirrmatie

krant hcclt cen artikcl gcstiritn \\ aann

hccl't ccn bricl- r,erzondcn aan dc gc-

de n rnkclicrs r aststellcn dat dc klandi-

mccntc mct ccn opsomming r an de

zlc tcruulrxrpt \an\\'cgc dc gcnorncn
r

erkccrsntaatrcgcl op dc Klcinc Bcrg.

problemcn: uitbrciding aan(al rvoningcn zondcr uitbrciding aantal parkccr-

in

1923 Harry'(rader)

nccmt mocdcr Baijcns haar taak rveer

hr1

z.at

hi.l

rn 1953 samcn met

brrrcr Tonnic dc z.aak van mt>cdcr

kan ovcrncnrcn. Bcidc broers z.ijn dan

Hct buurtcornrtó hcel.t bcgrip voor dc-

plaatscn, planncn r,r'xrr hct bcbourlcn

sing. Tot scptembcr I99-5 u'ordt dc

zc problcmcn r an dc rniddcnstand

van tuinen mct appartcmcntcn cn splitsing

u'inkcl nict ucz.cnli.lk nteer lcrandcrd.

rnaar stclt bor cndicn dat hct vtxtr bc-

van rvoningcn in appaícmcntcn.

Dc modcrnc uitstraling van bcgin

\\'oncrs cn rr andclcndc bczockcrs r an

Mccr inÍirrmatic «lvcr hct buurtc<tmitó'/
U kunt op hel. buurtccntrunt dc notulcn

'(í) \\as n()gt ultild tc pnrcr cn in
Jarcn
dc zaak. Maar nict allccn dc inrrchting,

van hct buurtcomité lczcn.

rxrk dc rclatic met dc klanl.cn \\'as cr

Ook bent u als beu'oncr van haíc
rlclkorr bi.; dc vergadcringcn: clkc lc
dondcrdag van dc maand,20 (X) uur.

ccn die dc tand dcs tilds hccl't

dc buurt ccn vcrbclcring is. Wcl ntcrkt
hct conrrtc tlp daL cr r txtr dc Ílctscrs
nog stccds gccn duidclrlk oplossing is
bi1

dc krursing mct dc kcizcrsgracht.

TreÍïï

n

aterrein.

d(x)rstaan. Nog altild kon jc cr als

klant rekcncn op ccn oudcrrvcts cn
t akkundig advics,

Hct tcrrcrn hccl't ccn inrichting rrxtr

Manon Slotman.

t'aar lind jc

dat

n()g tcgcn\\'(xlrdig'? Als klant §'as

jc cr

koning, cr rrcrd allc trld vrxlrjc urtgc-

Hclaas. hct rs alrvccr r crlcden ti1d,

t

l-inna Barjcns bcsurat nict mccr.

acadcmic in Dcn Haag. Hct bcrocp

6-5

Jaar lang hccl't dc l'irma haar ncrrng

r

ak had hil gclcerd op dc ar ondan huisschilder rvas vrocgcr rn dc

gchad aan dc Klcinc Bcrg, oÍ nroct ik

\\'intcrmaanden gccn vctp()t. Ecn rr in-

/c;li:cn rip dc Klcinc Berg'/ Al sinds
ccu\\ cn is hct bcrocp r an dc Baijcnscn

keltjc rvas dan txrk n<xrdz-aak orn dc
rvintcr drxtr tc kunncn korncn. Zo is

schilder, huisschildcr \\'el tc vcrstaan.
Hct bcnrcp ging <lvcr van vader op

tcri.; op de Klcine Bcrg. Dc lamilre

zcxln. Wat txlk ilvcr ging r an vader op
z()()n \\ as dc licldc vtxlr hcl. artistickc
schildcre n. Thco Bai.1cns, ccn

lan dc

t\\ cc laatstc Í'irnrantcn, houdt van

hct in 1923 begrtnnen rnet dc drogis-

rltxrndc al sinds jarcn op dc KIeinc
Bcrg, Lcr ht'ngtc r,an dc Hciligc
Gccststraat. Rond lcXX) r'crhuisdc dc

portrctschildcrcn. Zijn r adcr, Harrl

l'amilic Baijens naar hct pand nr. 67.
Ook de panden nr.7l cn 73 u'as van

Barlcns. \\ ils naitsI huisschildcr rxrk

dc Iarnilic Baijcns, daar rirxrndcn ccn

lcraar 'schildcrcn naar dc natLlilr'. dat

()()nr cn

ccn tantc r an Thco cn Tonnic

o Hier begon het allernaal...

trokkcn. Maarle was er niet allecn
klant. Jc kon er txrk altijd jc verhaal
1i11,[j1.

Zoals geschreven stond in het

Eindholcns Dagblad: jc

er nict

Binnenstadrveiland

woningen veel bekijks. Eén keer bc-

alleen klant maarrxrk vriend. In 1995

Oclit liep ik nietsvermtrcdcnd door de

trapte ik zelfs een ouder cchtpaar met

w'ordt ccn oude làmilietraditie aÍge-

Hciligc Gceststraat cn trol'daar trÍ
mijn vcrbizing een rveiland aan.

de ncuzen tegcn de ruiten gcdrukt. Dc

r.r'as

skrten, dc n'inkel u'<trdt gcsloten, geen

scnioren u'aren lrxrral nieuwsgicrig

van de kinderen neemt de zailk o\,er.

Middcn in dc r,rjÍdc stad r,an hct landl

naar de almcting van de rvoning. Dic

Tonnie is dan «lp dc eerbied-rvaardigc

Allcrlci gcdachtcs schotcn

lcck hen namclijk crg klein. Ik kon het

lccÍiijd van 65

ht.xrlï. Was dit eigcndom van ecn

en Thco is inmiddcls al

dcxrr mijn

69. Hoogstc tijd om van de pensionc-

onlillige

ring tc genictcn. Tclnnic gaat z-ich nu

cigcnd $,enste te lr'ordcn'/ Misschien

cchtpaar gcrust stcllcn mct de mededeling dat het br>r'cnstc dcel -de ccrstc
vcrdicping- cr (x1k bry h<xrrde. Dat

ccn mini-stadspark in aanlcg? Ol lag

blcck vcxrr hen cchter cen tclcurstel-

bcz-ig houden mct cen oude

hobbl': glas-

in-kxld ramcn makcn en Thco heeÍi qtk
al hobbics: schildercn, en schrijlen.

landeigcnaar dic nict ont-

hier u,cllicht ccn gilgmndschandaal in

ling, «lmdat

dc d<lp? Ik bcn cr nrxrit achtcr gcko-

z-ondcr nivcauverschi I len.

z-e

een u'oning zochtcn

mcn h«rc hct z.at, rnaar inmiddcls ken

Marion Slotman.

ik hct tcrrcin rnaar a[ tc gocd. Ik u,txrn

Omgekeerd ingedeeld

cr zcll.s.

Indcrdaad: \,(x)r mcnscn dic mocitc
hcbben met traplopcn z-ijn dcz-c rvo-

Hulp gevraagd voor buurtbewoonster met de ziekte M.E.
Naam en tel.nr, aub. doorgeven bij
het buurthui s: tel. 2437279.
dan neem ik contact met u op.
Vriendelijke groet, Julienne

Moderne architectuur

ningen niet gcschikt. De u'txrnkamcr

Hct r,rxrrmalige u'cilandle is bcbourvd
mct ccn complcr van

licr

cn keuken bcvinden z-ich namelijk

apparl.crrcntcn, atcl icnr'oni ngcn cn

krvcn, terrr'41 de slaapkamcrs en hct
sanihir op de beganc gnrnd z.ijn tc
vinden. Dic indcling hceÍ't voor- cn

studcntcnrvoningcn. Daarnaast is cr

nadelen. Jc hcbt rccl daglicht in dc

parkcerruimtc gcschapcn vrxtr + 25
aut()'s. Dc bc§'oncrs |an dc appartc-

rl'rxrnkamer en minder last van struat-

mcntcn, dc atclicr- cn dc ccnsgczins-

ni

s(x)rtcn \\i()-

ngcn. Er t.i1n ccnsgczi nsrr'oni ngen.

gcluidcn, nraar óón slaaparncr hccft

Na ecn z-ickbcd virn alnpcr t\\'cc s'ckcn

s,oningen bcschikkcn b<lvcndicn ilver
ccn gcz.amcnlijkc 'tuin'. Hct gchccl is

juist crg vcel straatgcluid cn r rxrr hct
loilct moct jc dc trap al', u at bijvrxrrbecld txlk onhandig ts r cxtr hct rvcg-

is op I I scptcnbcr Hcnk Kc1,z-cr ovcr-

gckruu,d n&rr ccn ()nt\\'crp van archi-

gtxrien van ctcnsrcstcn. Ernstigc pro-

lcdcn. Op 22 scptembcr zou hry ziln 64stc vcrjaardag ger icrd hcbben maar hct

tcctcnbureau Mccantxl.

mocht nrct

Sinds 1959 had Hcnk

blcmen lcvcrt het cchtcr allemaal nict
op cn hct rvcnt r.xrk sncl. Dc rvoningcn

Veel bekijks

z.ijn hclaas u'cl n«rgal karig bedccld

in dc Jr"rlianastraat ecn Íi)tot'aklab dat

Vanal'dc d<xrrgaandc ri'cg dic dc

mct vcntilatiemogcl ij khedcn.

vr.xrral in klcunvcrk u,as gcspccialiscerd

Hciligc Gccststruat toch min ol'meer

Ondanks hct l'cit dal dc bcnaming "r'ak-

is, trekkcn vtxlral dc ccnsgcz.ins-

Gccombinecrd met ccn uitstekcndc
isolatic, levcrt dal. gcregcld beslagen

r.t-».r,i1n.

lab" andcrs decd r,crnocdcn u,aren txrk

ruitcn op. Icts u'at cnkel is te vcrhel-

amateurs altijd u'clkom bij Henk, vrxrral

pcn mct hct opcncn van dcurcn ol'

als z.ij nrct hun lbtoprrblcrnen niet bi1 dc

ramcn. Zlndc van dc isolatic.

gc\\'()nc a[\r erkccntralcs terecht konden.

Mccr dan 3-51aar hccl't Henk Kcvzcr

Binnenstadterreur?

medc hcl gczicht t,an "ons" stukje

Ovcr de lasten rond hct rvonen in dc

Julianastraat bcpa.rld cn \r,as dr:rarbr.l het

binnenslad snclden nrij als prille be-

bovijs dat bcdrijlighcid cn u,oncn bcst
sanrcn kunnen gaan. Zijn devies "de

rvoner aanvankclijk de mccst huivc-

klanl.en z-ijn Koning cn Kevzer is hun

gevrecsde overlast r an brallcnde, lal-

lirtograal'' is nict mcer. Mct het overIrj«Icn van Hcnk Kcrzer tincelt onzc buurt

.lende

ringrvekkende geruchten tegemoet. De
en r,allcndc uitgaanders valt

ccn rnarkante maar vrxrrul rxrk svmpa-

gclutikig nlcc en nu cr'usverspringingcn', drempcls en sk)epen in dc

thickc ondcrncmer t'crktren.

straat lcrschi;nen, hocl'ik ook niet

aan een opvolgcr

nl

z.i1n

8i..1

gebrck

bedrijÍ', lirto

Kevz-cr, nict vtxrrtgezct rvr.lrdcn.

mce bang tc ziln tc u'orden ovcrredcn

o Foto Keyzer, Julianastraal

dtxlr

haas ti

gc vcrkccrsdecl nemer

s*.

