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holo 6on
hnanÍ. van "Oe Butgen" en
v etus eh,Lj nÍ. tneenaandQ-t Li kÀ .

Dz oyil-age bednaagt 1000
ttuh,s.

REDAKTTEAORES
BwuÍ.lztonÍ EERG0P0AARÍS
)ttanjersLttaaÍ 1

Eindltovzn.
tel. : 4372'79 og 441 836.
voon- advetÍenLLe,s 43871 4 .

ME?E0ERKERS: Ja.ch van ltaui^
Ríclwnd Gij,sbetÍ,s , Unda.
AalÍA, 'lttene Jan[,sen, Pe-ten
Haalz, PeÍuL VLt,sens, KaÍht1
Boesten, Connq gnisten.

TVPEWERK : C o nng DtuLr d en.

Foto',s ; Richand Gi!,sbenÍ,s,
Pa"uL O,singa.

ADVERTENTIES:
Uw advetÍenÍie in de buuttt-
luLanÍ. benaLh.t 1500 buutÍbe-
u)onu6 van dz Bengen, zn
nog ta.t- van and.enen d,Le en
we,tlzzn.
Een advetÍentie (Íen gttoot-
te van eendende hctloml fzo,sÍ
ó 35,- pe,L lzeen-.
$)annzett ech.ten voon dnLe
heen voon*íÍ wottd.t be.taald,
lzo,st he,t. 6 30,- 9JQ.,L heest.
En wanneen u vootl een heel
jaan vooru,íÍ. bQÍao,tt I,vij6
lzeenl , hott. l,LQÍ ó 25,-
ycztt advetÍenbLe.
Voon oytgave van un adven-
tenLLe lzurut u bo-Uen naa)Ll
L.Índa Aa,,*^ 435714.

KOPV SLUTTrNGSDATUTT
TnLevetten van lzoytttr voon- de
voLgendz buunthnanÍ en op-
§ave van ,sytecia.t-e adventon-
tie+ bo o d,s chapyten lzan to t
UITERLLJK l0 {ebnuanL )88.
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Chno^
op pldn
Al enkele maanden'ligt het l^li'lhelminaplein open, wat tot de
nod'ige chaos léidt binnen de buurt, maar wat soms ook spekta-
kulaire beelden oplevert van zandbergen, modderpoelen en wad-
denlandschappen, bergen klinkers en majestueuze graafmachi-
nes. Feitelijk is men te laat met het werk begonnen, zodat'
het waarschijnlijk niet moge'lijk is het nog voor de winter
af te ronden. Wel heeft men met man en macht qewerkt om in
ieder geval het voortste deel van het plein ofr tijd af te
hebben voor de feestelijke onth0lling van het bee'ld dat
hier gep'laatst werd voor Amnesty International.



Belld ovttl,uJ,Ld
tyoolt AmnqÀtg
Zaterdagmiddag L2 december
is het beeld van Amnesty
officieel onthuld. Een
menigte van ongeveer 200
mensen woonde de bíjeen-
komst op het lllilhelmina-
plein bij. De opzet van de
onthulling was sober en
serieus, tekenend voor Am-
nesty als organisatie die ,

Opkomt voor de mensenrech-
ten. Het Wilhelminaplein
is niet alleen een erg mooÍ
beeld maar ook een synbool
van Amnesty rijker geworden.

0m drie uur verzanelde zich een menig-
te rondom het beeld. Vooral de qrote
verscheidenheid van de mensen viel op,
MenSen uit alle lagen van de bevolking
waren aanwezig. Ook toevallige voorbij-
gangers kwamen erbij en iluisterden mee
Het was belangrijk dat er ook een aan-
tal buitenlanders waren. Het Chili-
comité maakte zelfs video-opnamen.
Hieruit blijkt weer eens dat Amnesty
een brede laag van de bevolking achter
zich heeft.

Qe blJeenkomst werd geopend door Dë
B(e)1azerij, die ingetogen een paar
numners speelden. Deze nuzikale noten
tekenden de sobere opzet van de ont-
hulling; Amnesty komt op voor mensen-
rechten, feestvieren hoort daar niet
bi j.
Hierna schetste de loco-burgerneester
van Eindhoven de waardering die de ge-
meente voor het werk van Amnesty heeft.
Deze waardering komt tot uiting-in het
toekennen van F.75.000,- subsidie voor
het beeld, zodat het kunstwerk nu, 5jaar nadat het idee geboren is, gérea-'I.iseerd is. De loco-Ëurgercestér-had
de eer het beeld te mogàn onthullen;
de aanwezige videocameia,s snorden,
zodat ook de rest van het tand deze
genercuze gift van de gemeente Eind-
hoven als kunststad niet zal ontgaan.

In_de toespraak die hierop volgde,
illustreerde Mevrouw de Vries van
Amnesty.Nederland het werk van Am-
nesty. ZiJ nam de menigte mee naar
Zuid-Amerika, Afrika en Azië en
beschreef in een aantal yoorbeelden dd
netélige positie waar politiek gevan-
genen zlch in bevinden. De mnigte
werd geconfronteerd mt de werkelijk-
heid van Amnesty. Het beeld is mooi,
de publiciteit er rondomheen is be-
langriJk, maar hiermee is nog geen
g€vangene geholpen. Zij vertelde ook
waarom Amnesty geld en dus leden nodig
heeft, nanelijk om Amnesty ook in an- ,

dere landen bekend te laten worden. i

Infomatie-overdracht in bijvoorbeeld I

China & Indla kost veel geld.

Hierna verteld Mevrouw van Hooren van
Amnesty Eindhoven over het tot stand
komen van het kunststuk en over de
samenwerking met de gemeente.
Dit leverde een uitgebreide lijst met
bedankjes op. Tot slot werdm de ge-
nodigden uitgenodigd in café l,rlilhel-
mina voor een drankje. Iedereen keek
om zich heen en vroeg zich af of hii/
zij genodigd was of niet. Gelukkig be-
sloten velen naar de ruimte van Arn-

nesty aan de 0ranjestraat I te gaan.
Daar was namelijk de ge'legenheid om

brieven te schrijven voor politieke
gevangenen.

Het beeld beheerst heel duidel ijk het
Wilhelminaplein. Uittornend boven de
geparkeerde auto's, trekt het de aan-
dacht naar zich toe. Amnesty is heel
duidelijk aanwezig op het plein.
,Hopelijk wordt de bezoeker van het
l.lilhelminaplein op deze manier ge-
activeerd voor het goede doel dat
Amnesty nastreeft.

$:,,1t
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Wíi hog enÍ. F ttaru Híj nevl;
v lelz v o o rLaL m aa,t/s chapyt uU i h wuLlz
Hoewel sommí gen hem we1
eens zullen hebben gezien
zal hij toch lang niet bij
iedereen bekend zijn:
Wijkagent Frans Hijnen.
Hij is, ondanks zijn 32jaar, a1 13 jaar bij de
polit'ie en daarnaast ook
nog getrouwd en vader
van drie kinderen.
Na de politieschool in Heer'len door-
lopen te hebben is hij begonnen als
surveillant bij de gemeentepolitie
Eindhoven. Dit werk heeft hij slechts
2 jaar gedaan, waarna hij surveillant
hondegeieider is geworden. Dit is het
aïrichten van een politiehond voor het
werk binnen de surveillancedienst. Na
dit werk 6 jaar met plezier gedaan te
hebben is hij wijkagent geworden.

Hoewel Frans Hijnen al 5 jaar wijka-
gent is heeft hij pas 2 jaar De Bergenbij zijn gebied, omdat door een reoi-
ganisatie de wi jkindeling veranderde.
lot zijn 'wijk' behoren nu: De Bergen,
Den EIzent en het centrum.

ïn uLz huusteld
0m zijn taak als wijkagent beter te
kunnen omschrijven verteld hij eerst'iets over het verleden. Vroeger be-
stond er ook al een wijkagent maar
woonde deze in de wijk zelf en was 24
uur per dag beschikbaar, Daarna is r r
gedurende een lange periode helemaal
geen wijkagent meer geweest. findat npn
zich ongeveer 10 jaar geleden reali-
seerde dat de taak van de politie te
afstandelijk werd en zodoende het con-
tact met de burgerij verloor is de
funktie van wijkagent weer in ere her-
stel d.
Hij woont echter niet meer in de wijk
zelf en is ook niet neer 24 uur per
dag bereikbaar,

De taak van een wijkagent is heel uit-
eenlopend. Het belangrijkste aspect is
echter dat hij veel minder repressief
is dan de surveillancedienst. Zijn
eerste taak is het contact houden bin-
nen de wijk op het meer menselijke
vlak. Vaak is zijn werk zelfs maat-
schappelijk waarbij hij met mensen
die problemen hebben praat en ze helpt
door ze door te verwijzen naar hulp-
verlenende instanties.

Mevu e-LLj ho ,s $eut
Frans Hijnen haalt zijn werk voorna-
melijk uit dagrapporten die de sur-
veillancedienst maakt van zijn wijk.
Samengevat kan §ezegd worden dat zijn
werk bestaat uit het helpen bij con-
f1ikten in de menselijke sfeer. Na-

tuurlijk maakt hij ook wel eens een
proces verbaal op, maar het liefst zo
min mogelijk.

0p mijn vraag of de Bergen als wijk
aparte kenmerken heeft antwoord hij
dat De Bergen vergelijkbaar is met
de Rochusbuurt vanwege het groot aan-
tal kamerbewoners in deze wijken.
Kamerbewoners brengen een apart soort
problematiek met zich mee. Zij ver-
huizen meestal vaak en voelen zich daar
om iets minder betrokken bij de wijk.
Bovendien wonen zij vaak met meerderen
Ín één huis, hetgeen ook meer konflik-
ten geeft. Daarnaast is er een vaste
groep mensen die hier al Iang uoont,
dit zijn de ouderen.
Het meest voorkornende probleem is ge-
luidsoverlast, dit komt omdat de hui-
zen zo dicht op elkaar staan en er re-
latief veel mensen wonen; ter'wijl er
ook nog de nodige café's aanwezig
zijn. Daarbij komt nog de hoeveel-
heid katten en honden in de wijk en
de handel in verdovende middelen,
Ook het parkeren is een groot pro-
bleem. Het rneest voorkomende con-
flikt, waar overigens alle wijka-
genten mee te maken krijgen, zijn
buren ruzi es .

Frans Hijnen vindt zijn werk erg 1euk,
vooral omdat een wijkagent op een min-
der negatieve manier dan de surveil-
lancedienst in. contact komt met de
nensen. Hij hoeft niet meteen repres-
sief op te treden maar heeft toch
veel middelen achter de hand.

Tot slot van dit interview wil hii nog i

benadrukken dat iedereen in deze wijk I

met problemen of vragen bii hem kan
komen. Hij heeft misschien niet altijd
een oplossing haar zal wel proberen te
helpen. Zijn diensten zijn van 8.30 -
16.30 of van 14.00 - 22.00. Dan is hij
telefonisch bereikbaar op het nunrner
332368 op het hoofdbureau. Als hii
niet aanwezig is, kunt u een boodschap
achter'laten en zal hii zelf zo spoedig
mogeli jk kontakt opnemen.

KaÍhq Boesteu!
*
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"De naam Smoetz heeft niets
te maken met het Dui tse
woord Schmutz. Het i s gewoon
een leuk en vlot klinkend
woord, dat we al een paar
jaar geleden bedacht hadden.
als naam voor een café."
Aldus Kari'n die samen met
Ruud kroegbaas is in het
nieuwe café Smoetz aan
de Prins Hendrikstraat.
Vanaf oktober 1986 was Karin al van
plan het toenmalige café de Spiegel
van André over te nemen. Dat zou ze
samen met iemand anders doen. Vorige
winter hingen dan ook her en der al
affiches die de nieuwe ontmoetings-
plaats Smoetz heel geheimzinnig aan-
kondigden, Maar de compagnon víel af
zodat Karin opnieuw iemand moest
zoeken. In-maart liep ze Ruud tegen
het lijf die er wel voor voelde om
mee te doen.
Het is voor allebei de eerste keer
dat ze zelf een café beginnen. Maar
ze hebben wel elk al heel wat horeca-
ervaring opgedaan.
Karin heeft oorspronkelijk de Peda-
gogische en Sociale Akademie ge-
daan maar kwam daarmee niet aàn een
baan. Als bijbaantje tapte ze a1 re-
gelmatig in een aantal café's, waar
ze dus met het werk in de horeca ver-
trouwd raakte.
Ruud heeft een aantal zomers gewerkt
in een bar op een italiaanse camping

en ontdekte dat dit werk hem erg be-
viel . .

" Steviga muziehtt
"De doelgroep waar we Smoetz op wil-
len richten, is met name de leeftiids-
groep tussen 25 en 35 jaar", vertelt
Karin. "Ook wijzelf zijn die hele
jonge mensen zoals je die op disco-
avonden in l,,iilhelmina vindt wat ont-
groei d.
De wat ouderen willen toch wat anders
dan disco. Smoetz moet dan wel geen

'praatcafé' worden, maar de huziek
moet er niet zo overheersend zijn dat
je niet kunt praten.
Wat de muziek betreft, is onze Per-
soonlijke smaak de wat stevigere mu-
ziek, zowel oud als nieuw. Bijvoor-
beeld Pink F1oyd, Marillian en Gary
More. En het mag zo af en toe wel
eens eventjes goed hard hoor. In ie-
-der geval moet het geen 'easy fiste-
ni ng' zi jn. "

t4aar jul lie zitten wel helemaal inge-
bouwd tussen woningen. Denk je niet
dat harde muziek kan leiden tot
klachten van de omwonenden?
"Nou wij zijn ons daar wel van bewust,

hoor. Maar we moeten eerst de reacties
een beetje uitproberen. A1s er proble-
men zijn, dan hopen we dat de mensen
eerst naar ons toekomen, zodat we de
gelegenheid hebben om te kijken hoe
we er wat aan kunnen doen."

De inrichting is sjnds de Spiegel hier
zat nogal van sfeer veranderd, Met
name door de donkerder kleuren.
"Ja, de Spiegel was nogal kaa1, modern.
I,le hebben bewust gekozen voor een wat
gezelliger, 'bruin'café. Dat zie je
in de kleuren, de houten vloer (be-
strooid met zand) en de meer klassieke
bar. Verder willen we ons specialiseren
in een uitgebreid 3556plj6ent bieren..
llle houden zelf van 'biercultuur': een-
grote keuze van aparte biertjes, ge-
serveerd in het speciaal daarbij be-
horende 91as. l,Je gaan ook altijd graag
zelf naar België, bier proeven, gezel-
1ig op de terrasjes van Antwerpen.
l,le stellen ons voor dat we straks een
echte b'ierkaart hebben, waaruit de
klant zijn keus maakt."
In tegenstelling tot de Spiegel gaan
Ruud en Karin proberen regeimatig
aktiviteiten in hun café te presen-
teren. Zo is onlangs een start gemaakt
met Iive muziek.

"Het is hier natuurlijk te klein voor
echte bands op een podium. [.le denken
dan ook aan kleine formaties . 7o
hebben we onlangs een Portugese gita-
rist gehad en een blues-groep."

:.:.:::t t l
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"Verder is er rond het dart-bord at
een klubje dat deejneemt in de Eind-
hovense café-competitie. En er komt
binnenkort ook een voetbalspel.
Van de zomer willen we bijvborbeeld
een raliey organiseren of een toer-
tocht voor motorrijders,,, aldus Karin
die zelf fanatiek motorrijdster is.
"Smoetz is ook een uitstekende plek
om afscheidsborrels te houden,etc. aan
het eind van de middag. Dat hebben we
.laatst een keer verzorgd en men r!,as erneel tevreden over. En iedere vrijdag
middag tussen 5 en 7 uur houden wó
'Happy Hour': alle drankjes zijn dan
een kwartje goedkoper dan normaal."

Dagelijks gaat Smoetz al om 3 uur open
omdat dan de café's op}et plein ook
open gaan. "Het hangt hier dan niet met
de benen buiten hoor, maar we beschou-
wen het als een noodzakelijke service
aan onze klantenkring, dat ze ook
's middags in hun eigen café terecht
kunnen." Inderdaad komt tijdens het
interview om half 4 een groepje dart-
spelers binnen, dat druk met pijltjes
in de weer gaat.
'0f dit café goed gaat lopen daar kunje in het begin moeilijk uitspraken
over doen. Je hebt eigenlijk een jaar
nodig om een kroeg op te bouwen en
een vaste klantenkring te krijgen.
l,le gaan erin elk geval met veel ent-
housiasne tegenaan," aldus Ruud en
Kari n .
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PARANORMALE GENEESWIJZEN
ESOTERIE

NIEUWE WETENSCHAP
NEW AGE MUZIEK

DE HEREMIET
KLEINE BERG 2!. 56ÍI JV EINDHOVEN

TELEFOON 010..arrÍ.

tinda AilutÀ + RLchand GijtbutfÀ

Speclalttett ln
Ha,zehootgeb&,

8n0o,àtEsSAn

SUelcLn t n )' 0 e. Een:,gentt
De dagen korten, de tem-
peraturen dalen, handschoe-
nen worden weer voor de dag
gehaald. Nederland kent de
jaren weer "van die ouder-
wetse winters die zo vaak
op plaatjes staan, met een
ijslaag in de sloten en een
di k pak sneeuw op straat"
Hoewel ouderwets?

Koude betekent: binnenkort weer win-
tersport heerlijk schaatsen of
skieën. Zou het niet fantastisch zijn
om net zo dicht bij huis te kunnen
skieën als schaatsen?
"Schat, ik ben vanmiddag even skieën
hoor, ja, ik ben op tijd thuis voor
het eten, dÉ6à9.

lrlel, uw stöutse dromen worden waar.
Skieën in de Bergen, jawel, om de hoek
Want laten ze nou bij "van de Bigge-
Iaar" (die van de surfplanken) een
heuse skibaan hebbenl
l,Iij zagen grote advertenties met
"gratis 1 les". Dus wij d'r op af.
Bij het zien van de baan moest ik toch
wel even slikken. l.las dat alles? Maar

'ik vergiste me. Het was meer dan het
I eek.
Een oude broek aangetrokken, skischoe-
nen aan en op van die qekke mini-
skietjes gestapt. Even later suisde ik
als een volleerde beginneling in pfIug
de helling af. Mijn prive-leraar stond
onder aan de helling op vriendelijke
toon aanwijzingen te geven en ik
skiede tot het nre duizelde. Ging ik
nou zo hard vooruit of ging de vest zo
hard achterhui t.
Met pijn in m'n kuiten en rode oortjes
stapte ik even later weer de baan af
Bij een kopje koffie (wat ik nodig had)
)egde de enthousiaste skileraar uit:
''Er zijn zaken die rolbanen hebben van
6 meter breed en 12 meter lang.
Daarop krijg je dan met -tig man les.
Maar als je de techniek echt goed
onder de knie wilt krijgen, en daar
zijn die rolbanen nou net zo geschikt
voor, dan zijn deze kleine banen juist
zo goed. 0p de eerste plaats kunnen
maar 2 personen tegelijk op de baan,
waardoor de les persoonlijker dus
beter wordt, maar je kunt ook veel
minder "smokkelen". Je wordt zc ae-
dwongen om je techniek te verbeteren.''

Ik geloof dat het zekei de moeite is,
zeker voor beginner§,_om het eens te
probe ren.

+'ruEf ILZotr

Wilhelminaplein4
Eindhorcn4415É;2
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De dabtuLhage
Eigenlijk hoort het nu gerenoveerde
pand Bergstraat 26, 28 en 2B-A niet
tot het oorspronkeli jke fabrieksge-
bouw uit 1870. Dat lag namelijk meer
op het achterterrein, zodat aan de
straat een open ruimte overbleef, waar
de houtblokken werden opgestapeld

Alle |ab»Lelzen van llennen en Ke.unen op een a-[beeld.ing fui 1880- HeL meut U-trtue
gebouu iA heÍ getenoveeile pand ,&r de BengabwaÍ. OinecÍ etachÍett I-LgÍ de {a-
btLeh die ettbij hoottde. De wtdete gebouwen Lagen aan de Oon BöaeoabtaaÍ,

I

In 1870 vestigde zich in de
Bergstraat de egrste lucifer-
fabriek van Eindhoven.
Dat betekende de aanvang
van een 100 jaar durende
leidende rol voor Eindhoven
op het gebied van de luci:
ferproduktie in Nederland.
Het enjge gedeelte dat
nog van dat fabriekje is
overgeb'leven, is het pand
met de nummers 26, 28 en
28-A, dat op het moment ge-
renoveerd wordt. Ter gele-
genheid daarvan blikken we
hóer terug naar de oorsprong
van dit gebouw.

Na het midden van de vorige eeuw ves-
tigden zich.tal van arbeidsintensieve
industrieën in Brabantse steden als
Breda, Tilburg, Helmond en Eindhoven.
Met name de textielindustrie, de si-
garenfabrieken en op het eind van de
eeuw de gloeilampen fabriek van Philips.
In het achtergebleven Brabant waren
goedkope handen in overvloed aanwezig.
Lrndhoven deed veel moeite om mee te
dingen naar de gunst van de onderne-
mers. Het kreeg gedaan dat de spoor-
weg de stad aandeed. En op kosten van
de gerneente zelf werd het Eindhovens
kanaal gegraven dat bij Helmond aan-
sluiting gaf op de Zuid l,li'ilemsvaart.
Zo was de stad voor eik industrieel
vervoer goed bereikbaar geworden,

Veil,Lge fuc.L.[eru
In 1870 bouwden de ondernemende heren
Mennen en Keunen de eerste luciferfa-
briek in de Bergstraat, die toen nog
Brouweri jstraat werd genoemd vanwege
de bierbrouwerij van Kol die er gele-
gen was. In Nederland werden nog geen
lucifers geproduceerd. Al:[een was waar-
schijnlijk enkele maanden eerder een
fabriekje begonnen in Teteringen bij
Breda.
De toenmali ge zwaveliucifers ontbrand-
den simpelweg door ze te stnijken'langs een willekeurig ruw oppervlak.
Ze werden niet bepaald a1s een veilig
produkt beschouwd, zodat er tal van
voorvaarden en inspekties aan vooraf
gingen alvorens de fabriek mocht
starten. Met narne de bierbrouwer van
Kol probeerde de bouw tegen te houden
omdat hij vreesde dat de nabije luci-
ferchemicaliën de kwaliteit van zijn
bier aan zouden tasten.
Toch mochten Mennen en Keuken beginnen.
Al een jaar later stapten zij over op

de produktie van vei lige lucifers die
net waren uitgevonden: de zogenaamde
"zweedse vei li gheidslucifers" zoals
we die nu nog kennen, en die a11een op
het speciale strijkvlak van een luci-
ferdoosje ontbranden.

'':r.



lLlabtuLah j z g uLzna v Q.uLdv.
LflA,t Jaeh van l"{adÀ

werden die blokken met een soort schaaf
afgeschild tot dunne bladen, even dik
als een luciferstokje. Van die bladen
weroen er 60 op elkaar gelegd in een
soort "hout-guillotine" , die daarvan
per keer zo'n 420 stokjes hakte, die
in een mand werden opgevangen. De
stökjes werden vervolgens door een
speciale machine in een soort raam

Ím..ii.iffi..i.lilffi

l{Letboven: 'de Luci(engui.llotine in ahLLe, Línhaondelt lp,t hu,Ldigt
pand BetgtLnaa,t 26,28 en 28-A.

waarvan de lucifers en de doosies wer-
den gemaakt.
Het fabriekje bestond uit gebouwen in
een u-vonn rond een pleintje. In een
gebouw stond al een "moderne" stoorrna-
chine van 8 pk die de machines aan-
dreef.
Eerst werden de houtblokken geschild en
in ronde blokken gezaagd. Vervolgens

nechÍtonden r de dooa j e.d "moÍ-en'l
illluttaLLe 1927 | .
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geschud, dat ongeveer 2500 houtjes
kon bevatten, d'ie elk iets van elkaar
veruijderd stonden. Met een heel raam
tegelijk werden de topjes van de
stokjes tenslotte even gedompeld in
de chemische ontvlamvloeistof en ver-
vo1 gens gedroogd.
Ook de houten luciferdoosjes, die we
nu nog kennen werden in de fabriek ge-
maakt van flinterdun geschilde hout-
bladen. Het inelkaar zetten en vullen
en verpakken gebeurde echter in het
begin waarschijnlijk vooral door
thui swerkers .

" LLchÍÀtad"
Het huidige pand Bergstraat 26, 28 en
28-A werd waarschijnlijk rond 1872
gebouwd op het voorterrein vóór de fa-
briek. Hierin werd nu het vullen en
verpakken ondergebracht evenals kan-
toorruimte. Een grote poort onder het
pand door, verschafte nu de toegang tot
het fabrieksterrein erachter. De twee
voordeuren die er nu ook in het pand
zitten, zaten er toen waarschijnlijk
niet. Ze zijn er waarschijnlijk pas
ingemaakt toen de luciferfabriek in
het begin van onze eeuw verhuisde en
het gebouw een nieuwe funktie kreeg.

Het ging goed met de Iuciferfabrikage
in Eindhoven. In 1875 al was de fa-
briek te kléin en bouwden l'lennen en
Keunen er een nieuwe bij aan de hui-
dige Don Boscostraat. En in 1BB0 bouwde
een andere ondernemer een nog veel gro-
ter komplex aan de Vestdijk, dat echter
in 1BB4 door Mennen en Keunen werd
overgenomen. Volgens oudere Eindhove-
naren dankt onze stad het predikaat
"lichtstad" dan ook niet aan de latere
gloei lampenindustrie, maar aan het
image van luciferstadl
In 1888 kreeg de finna de naam "NV
Verenigde Nederlandse Luciferfabrieken",
waartoe ook vestigingen in Amersfoort,
Apeldoorn en Deventer behoorden.
In 1906 bouwde deze NV een geheel
nieuwe fabriek in l,loensel waar 600.000
doosjes per dag vervaardigd werden onder
het merk "Molen" dat velen zich nog
wel kunnen herinneren. In 1970 besloot
de inmiddels Zweedse moedermaatschappi j
om de fabrikage van lucifers in Eind-
hoven te staken.

Het gebouw dat momenteel gerenoveerd
wordt is dus in feite niet de lucifer-
fabriek zelf geweest. Het fabriekie
daarachter heeft jaren in verval 9e-
legen en werd in 1981 door de eigenaar
van de ijzerhandel van der Schoot ge-
sloopt. Hierover is lang onderhandeld
omdat de gemeente het fabriekje op de
monumentenlijst had gezet. Uiteindeli jk
kwam als kompromis uit de bus dat van
der Schoot het fabriekje mocht slopen
dls ze het gebouw aan de straat aan de
gemeente zouden verkopen. Tot ergernis
van veel Eindhovenaren, die dit stukje'industriele stadshistorie graag behou-
den hadden gezien.

l,l,íd.den: een naan ne,t Luc,L(elu,
lttc,Ll,etu. lu.à de haÍhotiehe



CD'E Ln T[,tundutbiJld^
oudz yt[.l'ten ifi nieuue. wLnhel op Kleine Bug
Nieuw op De Kleine Berg is
"Memory Music", tussen café
Bommel en de Heremiet. Als
je door de etalage naar
binnen kijkt, valt je oog
meteen op de grote verzame-
1ing "picture discs" die
aan de muur hangt. Dat no-
di gt ui t om eens van di cht:
bij te gaan kijken.

BlibvanguÀ
De "picture discs" zijn, eenmaal binnen
gekomen, nog steeds grote blikvangers.
Ze zijn er in alle mogelijke vorrnen en
kleuren. Veel exemplaren zien er echt
schitterend uit. In principe zijn ze
allemaal afspeelbaar, maar dat wordt
toch wel afgeraden. De kwaliteit is
m'inder dan van gewone LP's en de af-
beelding zal er ook niet mooier op
wórden. Niet al'les is te koop.
Verschillende exemplaren zijn heel
zeldzaam en die houdt eigenaar Frans
van Bakel liever nog een tijdje zelf.
Wie uitgekeken is op de picture discs,
zal zien dat er ook nog allerlei an-
dere "collectors items" te koop zijn
zoal s posters, buttons, t-shi rts, vl ag-
gen, stickers, kaarten, etc. Al met al
een kleurig geheel.

)ude t.ínglu
Behalve deze "rariteiten" worden ook
tweedehands platen verkocht (eigenlijk
de belangrijkste activiteit) en daar
staat de winkel dan ook vo] mee. Het
gaat vooral om singles. Bij LP's is
het aanbod heel groot en er is weinig
vraag naar. Selectief inkopen is be-
Iangrijk, want anders heb je de winkel
zo voi staan met onverkoopbare spullen.
Bij de singles zijn er aller1ei soor-

ten: er staan singles bij uit de zes-
tiger jaren, speciale persingen uit
het buitenland, speciale hoezen, po-
sters erbij etc, Alle singles zijn
(optisch) gecontroleerd, dus de kwa-
Iiteit is meestal goed. De prijzen
vallen me erg mee: veel singles kosten
rond f3,50, Bijzondere exepplaren een
paar gulden meer en een heel enkele
keer tot zo'n twintig gulden voor een
heel zeldzaam exemplaar.
Hoe de prijzen vastgesteld worden?
Kwestie van concurrentie en vraag en
aanbod. Uiteraard moet je niet te veel
maar ook niet te weinig vragen om een
winkel goed te laten draaien.

Eígen 
^tij 

L
Vergelijkbare winkels vind je wel in
bijvoorbeeld den Bosch of Ansterdam,

maar concurrentie is er in de omgeving
eigenlijk niet veel. "Memory Music"
richt zich daarom vooral op Eindhoven
en de omliggende dorpen en steden.
Winkels in Eindhoven als van Leest en
"Freaky" (ook op de Kleine Berg) zit-
ten toch meer op een andere markt.
Ook mensen van verder weg kornn naar
"Memory Music". Bijvoorbeeld naar aan-
)eiding van een advertentie, of omdat
men gehoord heeft van een ander, dat
er zoveel verkrijgbaar is. l,lie een
plaat zoekt die niet aanwezig is, kan
de "zoeklijkst" invullen. AIs de plaat
dan opduikt, krijg je automatisch
beri cht.
Frans is goed op de hoogte van wat er
zoal uitgegeven is. Meestal vragen
mensen ook wel naar bestaande pla-
ten. Vaak herinneringen, dingeir die
men van vroeger kent. Voor wie het



]euk vindt: er staan ook bakken met
nog niet uitgezochte platen.

Langzoam ofrgebo
.le krijgt al snel de indruk, dat het
een uit de hand gelopen hobby is.
Dàt klopt ook: het begon met verza-
melen. Daarna werd het handel op de
vrije markt, braderiën en op de ge-
wone markt. Ook bii popconcerten is
"Memory Music" wel aanwezig met een
stand. Verder worden er ook post-
orders gedaan. Dat blijft ook zo, nu
er een winkel is. Ook wat dit betreft
zal "Memory Music" zich van vee'l an-
dere platenzaken onderscheiden. Al les
is langzaam opgebouwd. Frans is niet
het type ondernemer dat grote risico's
neemt, En niet te vergeten: Hij doet
alles samen met zijn vrouw, die ook
regelmatig in de winkel staat.

Thwdutbi^d^
Behalve oude platen verkoopt "llemory
Music" ook tweedehands compact-
discs. Slijtage is daarbij natuurlijk
niet zo'n probleem en het is goedkoop,
Ook voor nieuwe LP's en CD's kun je
bij "Memory Mus,ic" terecht. Er is niet
veel voorraad maar er wordt graag
voor je besteld. En dan is het wel
een paar guldens goedkoper dan elders.
Frans verzamelt behalve platen ook
alles wat te maken heeft met de
"Thunderbirds" (wie kent die nog?).
0ver een tijdje hangt daar ook een
muur mee vol. Er is zelfs een picture
disc met een afbeelding uit deze
serie. Die hangt het dichtst bij de
toonbahk (toeval li g?).
l,lie geinteresseerd is in de Thunder-
birds" moet ook maar eens komen pra-
ten.

llooí ruilnmeJL
Veel klanten hebben de weg naar
"Menory Music" al gevonden. En voor
wie van draaien houdt: "Memory Mus.ic,,
heeft denk ik wel het langste tele-
foonnummer van de Bergen: 450000.
Makkelijk te onthouden is het in
ieder geval. Als je met je hoofd vol
herinneringen de winkel uitstapt nog
een waarschuwing: de auto's rijden
vaak schandalig hard, Net als een
oude plaat: ook niet Íneer rvat het ge-
weest is.

?eÍ.ut Haah

z,ttl;v?JLe tzoó{ist
Koffie drinken we (bijna)
allemaal; maar is het wel
zuivere koffie wat !'re drin-
ken ?

Wereldwinkels verkopen al
meer dan 15 iaar koffie van
landen die .een be'leid voe-
ren dat gericht is oP een
meer rechtvaardi ge Yerdel ing
van de welvaart,biivoorbeeld
Tanzania en Nicaragua.En van
kleine boerenkoöperaties in
bijvoorbeeld l4exico en Costa
Rica. Voor deze koffie krii-
gen de boeren een eerliikere
Priis die aanzienliik'hoger'
ligt dan de priis die ze Yia
het normale circuit zouden
krijgen. Zie het overzichtie
van de priisopbouw.

PRIJSOPBOUW

Ooun Eg- zulvete
bo-rrt hoó&iL bo{{ie

19% S0S/we-
re] dw'i n ke I

25%

tussenhande

t8%

roffiebran-
lprc

r8Í

<ooperati es
( boeren )

N,8, : neÍ fuute nhwdel wozdl.
zowel de hat,loL in de dende
weneld bedoold lLtutupont,
optlng,,.l a.t^ dz handeL ii
he.t. un-tten Ltttyupont, iwoen-
nech,ten,'bÍro.,.).

PLANNEN VOOR PUBLIEKSMERK

Nu heet Solidaridad, (e interkerkelij-
ke aktie voor Latijns-Amerika, een
nieuwe koffieaktie gepland die moet
leiden tot een groterÉ bekendheid en
afzet van zuivere koffie.Dit zou o.a.
gerealiseerd noeten worden door de
verkoop van een publieksmerk zuivere

koffie in de "gewone" winkels. Het
publieksmerk is een melange van ver-
schillende soorten zuivere koffie,
In de eerste plaats wi1 Solidaridad
hiennee de afzet van zuivere koffie
vergroten.Dit is vol gens Solidaridad

, nodig omdat het zogenaamde alterna-
' tieve circuit(wereldwinkels, biolo-

gische winkels,....) op dit moment
niet in staat zijn het aanbod van
zuivere koffie te verkopen.
Volgens Soiidaridad zal hiermee een
grotere politieke bewustwording en
meer inzicht in de oorzaken van hon-
ger en armoede bij de neder'landse
konsumenten worden beréikt. Dit zal
de konsurBnten er o.a. toe aanzetten
om ook op andere terreinen kritischer
te kopen.Ook zal er een politieke
pressiemiddel ontstaan naar de grote
koffiebranders en detailhandel toe
wanneer op den duur steeds meer men-
sen zuivere koffie kopen.

VRAGEN DIE i,IIJ HIERBIJ ZETTEN

lllereldwinkel Eindhoven denkt echter
dat informatie over de koffie proiek-
ten ondergesneeuwd zal worden doordat
de nadruk komt te liggen op de ver-
koop, Voor ons als Wereldwinkel is de
produktverkoop altiid meer een middel
geweest om in gesprek te komen over
een betere wereldhande'l. Zullen grote
supermarkten wel toestaan dat er goede
informatie bij het publieksmerk zuive-
re koffie wordt gegeven?
Moeten we daarnaast niet dezelfde
knitische eisen die wij aan ide koffie-
boeren stellen ook aan de koffiever-
kopers hier stellen? Deze eisen zijn:
een duidelijke prijsopbouw (wat gaat
waart naar toe?), koffieboeren moeten
mee kunnen beslissen over de besteding
van de winsten (bijvoorbeeld onderuijs
gezondheidszorg,...), en er moet goede
infonnatie beschikbaar zijn over de
projekten.
Zou er niet beter geinvesteerd kunnen
worden in uitbreiding van het alter-
natieve ci rcuit?
Natuurlijk is het belangriik wanneer
Íneer mensen zuivere koffie gaan kopen'

al is het alleen maar voor de koffie-
boeren in de derde wereld zelf.
De vraag is echter of een grotere
afzet via de kormerciëIe distri-
butie-kanalen moet worden bereikt.
Juist die kanalen die zo'n belang-
rijk onderdeel van oneerlijke handel
zijn ! i,l
Binnen de Wereldwinkel wordt stevig
gediskussieerd over dit onderuerp en
we zijn het soms allesbehalve met
elkaar eens.Juist daarom zijn we heel
erg geinteresseerd in Uw mening, ge-
dachten en vragen met betrekking tot
het publieksmerk zuivere koffie.
Kom hier eens met ons over praten,
de zuivere koffie staat klaar l

I,lerel dwi nkel Ei ndhoven
Grote Berg 9
te'1.040-438265
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Slagerij speciaalzaak
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Eindelijk is er een hek gepïaatst
rondom het zogenaamde Treffi naterrei n ;
Het binnenterrein tussèn Catharina-
straat, Smitsstraat, Prins Hendrik-
straat en Kleine Berg.
Omwonenden hadden in het voorjaar de
gerneente hierom gevraagd, om zo de
overlast van hondepoep van het veldje
te weren, Door organisatieproblemen
bij de gemeente heeft het echter een
half jaar langer geduurd dan afge-
sproken was, vöordat het hek daadwer-
kelijk gepiaatst werd. Nu moeten er
alleen nog bordjes komen bij de poor-
tjes, met de tekst "verboden voor
honden", evenals twee bordjes die het
hondentoilet aanduiden aan de kant
van de Kleine Berg.

..ll!:!:!i:tiiiiil:i
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En aan de poortjes zelf moet nog een
mechanisme worden aangebracht, zodat
de poortjes steeds u.it zichzelf dicht
vallen.

Het schone veldje biedt meer gebruiks-
mogelijkheden voor de benutting door
buurtbewoners: kinderen kunnen en
spelen, er kan vo11eyba1 gespeeld
worden(het net dat bij de palen hoort,
'is te leen bij het buurtcentrum), je
kunt er gaan zonnen of barbeque-en a1s
je zelf geen tuin of balkon hebt, bii-
voorbeel d.
0m nu al de aandacht te vestigen op
deze verbetering, zal er op zaterdag 19

december een fraaie kerstboom en een
kerststal worden opgerichtl

Willemstraat 23 Tel (040) 448747-446222



t$eutvuthnlen t3-

KgMfÀ 6g.gug,qe,,efiL
Toen ik laatst doór de stad liep,
viel het rc op dat de slnterklaaslied-
Jes niet Íneer té horen waren. Die '

heeft de goeie Sint zeker nre naar
Spànje genmen. Nu is er zoetsappige
sfeevmuziek te horen, die nlJ waar-
schijnliJk in een kerststenming
moet brengen. Het is vrijdagavond en
langzaam begint het centrum weer vol
te lopen. AIs iedereen op de muziek
afkomt, moeten ze die zondag ook lai
ten doorspelen. Dan hoeft de halve
markt tenminste niet gesloopt te
worden.
GewoonliJk a]s de stad zo sfeervol
is gemaakt, probeer lk me toch niet
te 'laten meeslepen door die kunst-
matig opgeroepen stenming (maar ik
heb geen zin meer om miJn oren ervoor
te sluiten).
Ondertussen zit ik vast tussen de
mensenmassa in de V en D; op weg
naar de roltrappen.
Ik ga direkt door naar de bovenste
verdieping. Daar is het meestal niet
zo druk. Ik koop wat lampen en zak
weer af op weg naar buiten. Daar zie
ik de eerste kerstman al rondlopen.
Het is duidelijk dat hèt nieuwe Iicht
in aantocht is. Als Je er over na-

denkt is het toch wel een leuk idee,
dat over een week de dagen weer
langer gaan worden. En als Je daarbij
telt dat er dan weer een nieuw jaar
start waar je vo1 goede rloed aan kunt
beginnen, kan het niet meer kapot.
Eigenlijk staat dat helemaal los van
wat hier allemaa] in de stad aan de
hand is.
De winkelbedrijven kan het volgens
mij weinlg schelen of het nu vroeg
of laat donker wordt. En rond de
kerst wordt er volgens mij weer ge-
dacht aan het goed afsluiten van oud-
Jaar en aan het goed beginnen van'',
een nieuw jaar. Dat is dan ook zeker
de reden dat al die mensen in de stad
moeten rondlopen met gedachten over
wat ze a'llemaal moeten kopen om het
dïe twee kerstdagen zo gezelli§ moge-
lijk te kunnen maken.
Automatisch loop ik de Bijenkorf bin-
nen. Ik heb eigen'lijk niets nodig. Zo
te zien doen de grootwinkelbedrijven
goede zaken. Door al lèen maar te kij-
ken weet ik al dat veel mensen op
wintersport gaan. Er wordt ook weer
een strenge winter verwacht. Dikke
truien, mutsen en sokken worden met

massa's geld afgerekend. Er is dus
nog ge1d. Altijd als ik teveel geld
zie, s1a ik bijna op tilt. Dan zie
ik de regeringen weer voor me die
màar roepen over bezuinigingen omdat
er geen geld meer is. Natuur'lijk is
dat onzin want geld verdwiJnt niet.
Het is de afgelopen jaren alleen
maar naar de grote bedrijven ge-
stroomd. En daar zit het nu ook.
l,'leer dan goed voor ze is. Laat die
bedrijven maar eens een kerstge-
voel krijgen zodat ze het op de juis-
te manier zouden gaan uitgeven.
Dan hebben de mensen in Ethiopië
en andere ondervoede landen ook een
fijne kerst.
En laat de winkeliers voor de afwisse-
ling door de luidsprekerboxen maar
eens uitleggen hoe goed wij het
hier hebben en hoe slecht mensen
ergens anders op deze aardkloot.
En dan mag iedereen gaan nadenken
hoe dat komt, op ?5 en 26 december.
Zonder dat ik er erg in had ben ik'
bij de bakker binnen gelopen en heb
om een kerststol gevraagd. Ts:jee,
wat zijn die dingen duur. Haar wel
lekker, ook 's avonds bij de koffie,
om vast in de stemming te raken.

PRETTIGE KERSTDAGENJ

?aill ldingd



il.ll: ;l.l'fl.t':ll,ïiï ff- ll fl".
ggtgie heel sewoon té zijn. V V-Als je in "De Kleine Berg,,
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niemand vreemd van op.
Kipspeciali teiten-winkel "De Kleine
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Berg" bestaat al weer zo'n drie jaar.
Toen een tijdje geleden de winkelruim-
te op de hoek Grote Berg - Kleine Berg
vrijkwam, was er gelegenheid om uit te
breiden. De ruimte werd verbouwd en
aan de winkelruimte werden een zithoek
en toiletten toegevoegd. Reden om eens
een kijkje te neÍnen en kennis te maken
met Karin en Sylvia.

e-tolage
Ik hou het op een kop koffie. Er is
genoeg ruimte om te zitten. Van buiten-
af lijkt het alsof je in een etalage
zit, maar van binnen uit ziet het er
wat beslotener uit. Je kunt rustig
rondkijken wat er op de Kleine Berg
gebeurt. Helaas is de grote winkel-
ruit voor een deel beslagen, dus erg
veel zie ik niet. Geluiden van buiten
( auto' s ) hoor je nauwel i jks .

0rr
AIs ik rondkijk, valt me op dat er
geen grote vrieskist staat (nou ja,
behalve één voor het raam en één in de
keuken, maar die zijn van het formaat
dat je ook wel in grotere huishoudens
tegenkomt.) Toch ziet de winkel er
leeg uit, als je er op zondag langs-
loopt. Niet zo vreemd blijkt: aan het
eind van de week is zo goed als alies
uitverkocht. Als er eventueel wat
overbïijft, nemen Karin en Sylvia dat
mee naar huis.

allo; vaÀ
Het keukengedeelte is ruim, genoeg
ruimte om heen en weer te lopen en
van aller1ei apparatuur voorzien. Dat
is we1 nodig ook, want vrijwel alles
wordt elke dag vers klaargemaakt en
dat betekent veel voorbereidend werk
in de keuken. Behalve natuurlijk kip, .

wordt een ontzettende varieteit aan
gerechten verkocht, waarin kip ver-
werkt is (sandwich, gegrild, sausen,

KLUí,ne Butg"
mz-t, hip?

Pe-tut Haatz
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Vooral op zaterdag wordt veel kant en
klaar verkocht. Dan is het ook extra
druk, en tijd om te eten schiet er wel
eens bij in. Maar ook door de week
loopt het goed. De klantenkring (veel
vaste klanten) is heel gevarieerd.
jong, oud, studenten, gezinnen. De
meeste wonen in de omgeving. Kar.in en
Sylvia hebben veel kontakt met de klan-
ten en zijn dan ook goed op de hoogte
van wat er zoal gebeurt in de buurt.
Als Karin gaat trouwen (in mei) zouden
veel klanten komen ki,iken.

### ####

Karin werkt nu ongeveer 2 jaar in de
winkel. Ze woont in l,lierlo-Hout en
kreeg de baan aangeboden door haar
baas, die in Mier]o een groot toele-
veringsbedrijf heeft. Voor wie in
Mier'lo komt: daar is ook een winkel
die "De Kleine Berg" heet. Karin
'runt' de zaak, bijna a11es regelt
ze zelf.
Sylvia, die in Eindhoven woont, werkt
er nu een paar maanden. (Beide hebben
ze op de koksschool gezeten. ) Het werk
is afwisselend (In de winkel staan,
koken, poetsen, serveren) en bevalt
hun goed..Ze. zijn trouh,ens heel aardig.
En voor wie honger heeft gekregen:
suggesties doen ze je graag en
misschien mag je wel even meekijken in
de leuken, hoe je iets het lekkerst
kl aarmaakt.
Voor de vegetariërs maakt dat weinig
uit, denk ik.

salades.) Daarnaast zijn ook nog een
aantal andere kant en klaar gerechten
te koop, evenals broodbeieg en
-meestal op bestelling- wild.

a.ówíÀ6elznd
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H'il je yel eens Hat anders?
tbu je van stevige, swinqende nuziek?
Vanàf 30 septemb€r oDen en nual 30 versch'illende soorten bier.
l{i,j zijn ieder€ dag vanaf 15.00 uur
open. YriJdags van 17.00 uur tot
19.00 uur pils en fris f.l,5O:: t
Kon dan eens langs bij:

Prins Hsndr;ksPs31 38
56,lt HL Eindhown
Tel. Oa0-4t9232
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VwnwettÍz Be,ste]-(iitt 'tSrrabbeltie
llie v?;Líg neÍ vuuneth ongao.t, han
optini"r t i.t ch de j aannitael)ng Íege-
noel. ziew de hau daÍ vuaunnlz noe.t
fut het. e.ten goo,i,t, i.t hlo-in. Maatt
.toch: voonzLchLíghdn bLjdt he.t pa-
nool.

VUURIIERK HOÉFT NTET GÉVAARLI]K TE
ZT ]N,
+ Leet voo na6 de gebntilza aonwíj zi-ng
+ vlrr.rnrw nh at Íi. jd buÍi.enthu.í.t «frtto.ho n
+ge.barih e.en l>n«ndende. ti.gaaa o( M.-
ganet, o[ nog be,tett een dpectaal
aan,steehlonÍ.

+hnalvuwunnh aLtíjd 9p de gnond te.g-
gen, aanttehen en weglopen, Nooi.t.
gooien!

t{onÍoínen en potten op vlalzhe boden
olaaÍ.len

i'ltijLen aLtijd in eer (Le,s plaatsen
{Let eetust Atev,4-g nee,LzelÍen ln de
gnond o( it een htta.t.

+d.naaLzonnen me,t zen tpijhen aan
boon o[ paa2 beve.aLQen, dotana po.à

aanttehen
+ be-tchad)Ad vuu^1i)uh en weiguatt t
wíel. gebnwLhen

+iuin na a(Loop Lege futlzen en we.ige-
)Lo@tA op en dompel ze vooll alle ze-
henhe,íd .Ut een esmen wa,ter

,ENK AAA' KÍA''EREN OIE NA AFLOOP OE

STRATEÍ\, AFZ?EKEN I,AAR UERGETEil UUUR-
íI,ER( EI, Il,E ÍGERAARS ! ! ! !
+ bo op alleen wQfÍel,í j h go edgeheund
vwuuuth en hoop bij een vorr,tltouM.
adnet, zoalÀ He.t. SnabbeLt.je.

OVERJARTC UUURI'IERK ÍS NÍEÍ TE UERÍROU.
wen. Wie nog ovenjo,ttig vuutnetth llwi-t
hee[t, han da,t. het beaÍe vonníetigen
doon hzt vuuanolh 48 uun .Ln wdl.en tz
zetten on hóÍ daatna in een vu,ltni-t-
zah te doen.

HOUO VLIURII)ERK ALT|JO OROOG. OAT GMT
ho.t beate doon he-t in een netol.en
bu.a o$ tnonnel te beunnen. Vuunaenh
daÍ. aL vochÍ,tg iÀ getile?-tt en daatna
v,pe.tt i,s opgednoogd, i-a vol,stneh,t on-
be-tnounbdo.tt geaonden en tzan du.t nie.t
neen gebnu,LhÍ wnden.

BEOAAR YUURfi'ERK /\IOOÍT WJ OPEN VUUR.

Oa.t Levent bnandgevaa op.

BEOAAR UUURTIERK OAT IJOC AFGESÍOKEA'
noe.t wonden nooiÍ in ja,t- o[ bnoeb-
zah. Een Ílonmel o( bu,a unanvan he,t
deh.del zoveel noget Ljh dichr. blii 6t.
i-a een veel ve,il)4en bewaanplao,tt.

wLE VUURtttERK 0P ZICH AF ZÍET K,MEN,
hee(Í. naan 2sn fusuózbQ.lcheln d'e ogen
me-t. de hand.en.

,El,( ERAAIÍ, oAÍ ztfrENANi0 K0U0 VUUR-

wenh nie,t be.ttaa.t. StenhotieÀ en won'
dettlzaattten zijn lang niet onacluld.Lg.
En zijn al heel wÍ hatden nee vetl-
bnancl en lzled,ing, goníLinen en vloat-
bedehh,ing doon .in bund go-taaht,

,EI/K AAN OE HUISOIEREN. HU^I OREiV

zijn veel gevoeliget voon hnallen
don de onze. Houd ze b.itnen, en
ze.L(a daan hebben ze he,t aL noeilijh
genoeg!

BESTELNUMMER i. .....
NAAM... ......,1EEFTIJD.....
ADRES.. .. . .. ..PoSTCoDE. .. . .
PLAATS. .......TELEFOONNUMMER.

DIT IS SLECHTS EEN GREEP UIT HET ASSORÏIMENT VAN HET SNABBELTJE, HEÏ IS
MAAR OM U EEN IDEE TE GEVEN VAN ONZE PRIJZEN EN OI4 HET U NIET TE MOEILIJK
TE MAKEN.
BIJ ONS IN DE WINKEL VINDT U EEN GROTERE SORTERING I,IET EEN DUIDELIJKE BE-
SCHRIJVINO EN U HORDT GEHOLPEN DOOR MENSEN DIE U VAN ADVIES KUNNEN DIENEN.

I sterretjes l0 st
2 flessenpijl met knal
3 grondbloem 6 st
4 crazy jack te gek
5 knalrotjes 5 in pak
6 astronaut per pakje

I slof (20 pakjes a l0 st) 7,00
7 mitrailleurband B0 shot 2,50
B lady crackers 700 shot 4,75
9 romeinse kaars 15 ballen p/st 1,00

, 12 voor , 7150
l0 romeinse kaars 25 ballen p/st 1,00

12 voor 12,00
l1 parachutepijl 6 st 3,00
l2 bijenkorfpijl 6 st 3,50
13 wilde gans dubbelé.pij1 6 st 3,50
14 sirenepijl 6 st 3,00
15 dolle lola sirene pijl
16 drie kleuren fontein
17 clust. butterflower
18 watervalfontein
19 parachute + iichtkogel 4 st 3,00
20 parachute super
2l garden flower
22 glitter zwermpot 4 st
23 rormelpot 48 shot

4 voor
24 happiness groot
25 fluitende k1. zwermpot
26 ass. zwermpot 4 st
27 happiness 4 in doos
28 parachutegroep super'
29 bumper harvest super
30 windmolen zon
3l triangel zon 3 kleuren
32 bengaalse pot klein
33 bengaalse pot middén
34 bengaaise pot groot

k i nderpakketje
Snabbel tje-pakket I
Snabbbl tje-pakket 2

Snabbeltje-pakket 3

Snabbeltje-pakket 4

Snabbeltje-pakket 5

Snabbel tje-pakket super de

0 ,50
0,75
1 ,00
0,65
0,20
0,40

5,00
0 ,50
1,75
2,00

5,00
10,00
20 ,00
30,00
40 ,00
50 ,00

luie siervuurwerk 75'00

PIJLEN PAKKETTEN:

6 in doos
4 reuze pijlen
duitse pijlen kaart:
5 stuks
7 stuks
8 stuks

Di ve rsen

10,00
16 ,50

27 ,50
34 ,50
55 ,00

6 st 12,50
5 ,00
3,00
4 ,00

15,00
2,oo
3 ,50

10. 00
3 ,00
5,00
5,00
2,50
1 ,00
3,00
3,75
6,00

Totaal vuunrerk. .. . .

BIJ HET SNABBELTJE UITSLUIïEND I.IETTE-
LIJK GEKEURD VUURI,IERK.

AFLEVERING ALLEEN OP 30 EN 31 DECEM.

BERr

'tSrratrbettjc

l...En danlanj dat
veel te korte lontje

heb ik nu
eindelijk

hondjel'

St. Catharinastraat 73, 56ll JB Eindhoven
I nulveertigtuuuuuuuulviervieréénvierviiínul
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SIICHTING OE EERGEN/ BUURTCËNÍRUM 

'E 
EERGEN

zoeh.t,

Beheerders M/V
&tuttÍcznLrunt de Bengen, geva.aLÍ4d op \nanje-attaaÍ 1 , wondÍ geheel gentnd doon
v»Ljw.U,L@ena it hun va.íje Líjd. HQf- &ruaÍcenÍntn noe,t ru,inte bíeden voor alle
toonÍ.en o,hÍivi.ti)-t-en, tMA^o.(M de bewnottt van dz Bangen behoe$tz hebbzn. Oaan-
noa,sÍ won-den ru.imtea negelnaLi4 vanluund a.an denden lt,oon hulusu.t,sen, vo-,tgadenin-
gen, ,Lzpp-t-iLie,s en de4eLLjb-el .

Voon he.t behee,t van he-t gebouw gelunende ahLLviÍai-ten zoehan wíj vníjwi-Il-Qett
d.Le bijvoonbee.Ld een va.ate avond in dz uteeh de behzetdeasta-o.h op zich w0nen
neneni open mahen en a(tlu,íÍen van heÍ gebouu en ru.into.t, toezichl. houdzn íij'
detu de o.hLívi-te,i.ten, zo)LgLn voo,L honawtLLzd zn be-talfurg daatwan 2.d..
Informatie kun je krijgen bij Gandalf Heynen de Backer (447557) of het Buurtcen-
trum (437279).

Iedere-woensdag 19.00 uur, f.Z,--
keer._ Informatie Bets van Rijkom;
telefoonnumÍner: 44ll?l.

Í#ffi"''n,,'t
Cursus ENGELf voor'Beginhers o. l.v.
een ervaren docent. Deze kursus omvat
25 lessen van 1| klokuur en biedt een
unieke kans aan wie vroeger weinig of
geen ENGELS gehad heeft. Kleine groe-
pen. Lage kosten. Prakti jkgeri chte
leerstof. Snel resultaat. Geen extra
boekengeld e.d. De lessen worden ge-
geven in het buurtcentrum De Bergen.
Inlichtingen bij; C.H. Barends,
Tel efoonnurmer: 125893.

Í:li"ïï"*
Het buurtcentrum is een kopieerma-
chine rijk! i !
Kopieën kosten f.0,10 per styk.
Iedere buurtbewo(o)n(st)er kan hier-
voor overdag en 3 avonds terecht in
het buurtcentrum op oranjestraat 1,
tel efoonnumre r : 437279.

BUURTCENTRUM DE BERGEN

ORANJESTRAAT 1
EINDHOVEN
te'l 437279

'+ {T l«t;n1o Le' hut,lt

.tF .. Er zrgn enrere pierges vr.lJ rn net# í t';;:;#1.Í*.il;*irit't,,..0,,
' J I , 6ïëhEe'Fder; Gandalf Hei jnen de Backer

I telefoonnurmer: 437279.

EUURTKRA,ÀJT EERGOPÍI,MRTS
zozhÍ.t

Redaktïebden M/V
d.Lz een bt-jdna.ge wil-Len Levenen aan de buÀ.thrttlÍ. v'an de Betgen. Ít)ij zoelzen no-
nent-zel met name nenÀen, d.Le lop htn d4en nonLe,,t) Ltuhju w.Ulen tehnLjven,
Do-Í htn bíjvoonbee-t-d zijn oven buuntnLeuu, nattt lteÍ mogen ooh mezi pe aoon-
Ujh.e bt-jd,tagen zijn, zoal,t lzonte vuthalen, hollu», honnenlanei, o*2.ínvo.thalen
enzovc:ol,t. 0e- rtedahÍ,Lzvettgadeilng .U eewraal pen raand.
Informatie kun je krijgen bij Jack van Maris (tel. 441836)

Gcst"lscstr.ai 48A
56ÍE LG Einóovun tcl.040-+17959


