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2 alzÍivLbe't'ten

BERG)PI.JA RTS .<,ó de buu,zÍ.-
h^,anÍ van "Oe Bengen" en
v etus ch,L j nÍ ttteenaandelij kA,
0z opLage bedttaag* 1000
,sÍuh.t.

REOAKTT.EMRT.S
BuuÍhtunÍ BERGOPWMRTS
)ttanjersttaa.t 1

Eindhoven.
tel, : 437 2'7I o { 441 836 .

v oon advetÍenÍie,s 43 87 1 4 .

MEOËU)ERKERS : Jach vam Mati.t,
Línda. Aatt^, PeÍ.uL Haalz,
Ka.tl+q Boe,sten, Connq OnLs,sen
Loz,s VenLtohÀt,

ADVEKTENTTESI
Uw advettenbLe ,h de bw,nÍ-
klLanÍ. bettuLle.t. 1500 buu.tbe-
wonLftA von de Belgen, en
nog tal van andenen d,te e,tt
wertlzen.
Een adve,nÍewtie (ten gnoot-
te van eznde,ttde lzoÍ.onl fzo,sÍ
I 35,- perL lzzan-.
A\annee,L och.ten voott dlie.
lzzzn vooru"íÍ wond.t bQlaold,
ho,st heÍ d 30,- puL lzeut.
En wannzen u voo,L een heeL
jann voonu,í-t bQÍaa.L.t. (vij6
lzeen) , tzoat LLQ,t 6 25,-
pett advetÍ.enÍie.
Voott oytgave van un advelr
tenLLe lzunÍ a bellen n&d)L:
Linda AMÍ^ 438714.

BERGOPUIMRÏS BUURTCENTRUM DE BERGEN

ORANJESTRAAT 1
EINDHOVEN
tel 437279

t?MuÀÀ*#i,

*{Ë

- #(
ifra&zyl

Í:liTï",* 7ÉLÍ KLÉO1NG 
Ï'[AKÉN

Het buurlcentrun is. een kopieerma-
chine rijkl i I
Kopieën kosten f,0,10 per stpk.
Íedere buurtbewo(o)n(St)er kan frier-
voor overdag en 3 avonds terecht in
het buurtcentrum op Oranjestraat l,
telefoonnurner: 437?79. I

tu,irn1o 
Lo lll.ll"tn

Er zijn enkele plekjes vrij in het
buurtcentrum voor aktivitei ten
's avonds. Inlichtingen over huur bij
?E-5eh6é'Fder; Gandalf Heijnen de Backer
telefoonnurmer: 437279.

TÉKÉNÉN 
ÉN SCHILOÉRÉN

Iíl de eerste week van april starten er
weer twee kursussen tekenen en schil-
deren.
Het thema van deze kursus is: "Van
werkel ijkheid naar abstraktie".
De tijden wàarop de kursussen gegeven
worden zijn: dinsdagmorgen van 9.30
uur tot 11.30 uur en dinsdagavond van
20.00 uur tot 22.00 uur.
De kursus duurt 10 weken en de kosten
bedragen f.8,00 per les, inklusief de
materiaal kosten.
Voor nadere informatie kunt u bellen
met het buurtcentrum 437279 of de
vakdocentes; Mariike 449604,

Helma 454689.

EUURTKMTVT BERGOPU/MRTS
zoehÍ-:

Rede$«tieleden M/V
d,Lz een bijdaage willen Leveten a-at de buÀ.th^utÍ. vitn d,e Benqen. Uij zoehen no-
ryentge-L \tQÍ na,ne neuen, die lop hun e)gen nanLetl ófuhju willen tchnijvet.
2d.h"f .b.i.jvoottbeeLd. zijn oven buua.tnídtu, naatt hel. nogen oolz neei peiÀoon-
Ujhe bíjdtagen zijn, zoa.ta honte ve.rtholet, hotltlu, hoínnen*r.ei, onzitvetholen
enzovottnt. Dz tedahLLevengadwing il eeruna! pen mand.
Inforínatie kun je krijgen bij Jack van Haris (tel.441836).

Iedere dinsdag van 20.00 uur tot 22.00
uur kunt u in het buurtcentrum terecht
voor de naaikursus. Bets Standaar
staat u dan bij met raad en daad.
Doordat iedereen zelf een model kiest
en er zelfstandig aan werkt, is het
goed moge)ijk om zowel met beg'inner^s
als Íret gevorderden gel ijktijdig van
start te gaan.
De kosten zijn f.2,50 per les, inklu-
sief deskundige begeleiding.
Bovendien zijn er een aantal naai-
machines in het buurtcentrum aanvtezig.
Momenteel is er een gemenqde lesqroep,
Nadere inlichtingen:
Bets Standaar,44172l.

KooÉcLub
Zin om eens wat mensen uit de buurt te
ontmoeten? Dan bent u dé aangewezen
persoon om eens langs te komen op de
woensdagavond.
Iedere woensdagavond komt er een
groepje mensen bij eikaar om eens een
kaartje te Ieggen. te scrabbelen of
een ander spel te doen.
Niet het winnen staat voorop maar de
gezelligheid.
De kontributie bedraagt f2,00 per keer.
Nadere inlichtingen: Bets van Rijkom-
Standaar telefoon 4417?1,

fotortudlo

WillernsÈnaaÈ 43
5611 HC Eindhoven

TeL 445 446
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tuntu Ln 'oJu"blrsc|t

tzytto ovateil,Lng Amnestq LytÍunaÍionol

Begin februari werd er in de bergen een
werkgroepje aktief van ouders diè het
belangrijk vinden dat er ook in deze
buurt een creche komt.
AIs doel stellen zij de sociale en
creatieve ontplooiing van het kind
enerzijds en ontlasting van de ouders
anderzi jds.
Behalve een deskundige opvang wil de
werkgroep ook dat het een betaalbare
opvang wordt (25 tot 40 guT&frlF-
maand ).
Een ervaren peuter'leidster, ondersteund
door verschi llende vrijwil lig(st)ers,
draagt zorg voor een verantwóórde
opvang.

0p dit ogenblik onderzoekt de werk-
groep de mogelijkheden om kinderen
tussen de 6 maanden en de 3 jaar, drie
dagdelen per week op te vangen.
0m zo goed nogelijk af te stermen op
de behoeften van de buurtbewoners wi l
de urerkgroep -ook al in deze voorberei
dende periode- zoveel mogelijk kontakt
met ouders uit de buurt. Vandaar het oa
onders taande enqueteformul ier.
0p deze manier probeert de werkgroeo
een zo volledig mogelijk beeld te krij-
gen van de behoeften / de situatie hier
in de buurt. Het invullen van het for-
mulier verpljcht u dus tot niets. U
lJ bewijst er de werkqroep een grote
dienst npe wanneer u onderstaande vra-
gen beantwoordt en opstuurt naar / af-
geeft bij het buurtcentrum De Bergen,
0ranjestraat 1, Eindhoven.
Voor jnlichtingen kunt u ook bel len:
Euurtcentrum 437279, Annet 435533 of
Paul a 528131.

De werkgroep streeft ernaar de creche
te openen op 2l maart a.s. Speelgoed,
ge)d en andere giften zijn van harte
we I kom.

Naam

Adres :

Telefoonnummer :

Leeftijd kind(eren):

Hoeveel dagdelen zou u gebruik willen maken van de crecheF

Voorkeur dagdelen :

maandagochtend / maandagmiddag

dinsdagochtend,/ dinsdagrniddag

woensdagochtend/ woensdagmiddag

donde rdagoch ten d,/ don de rdagm i ddag

vrijdagochtend / vrijdagmiddag

Tijd:

Vanaf rveike datum zou u uw kind(eren) willen inschrijven?

Eventuele opmerkingen en/of suggesties:.. .. .

Vriendelijk dank voor utrí medewerking,

I llerkgroep creche. 
IL-- ----r

alut ivi,iu,ten 3

Doel van deze kursussen is: het leren
van de alledaagse, eenvoudigste konver-
satie, zodat u zich verstaanbaar maakt
op vakantie: in de winkel, bij de po-
litie, bij ziekte, in de bus/trein/
taxi /hote I / restaurant/bar enzovoort.
Er wordt aandacht besteed aan de taal
èn de kultuur.
Een geheie kursus kost f100,- inklu- -

sief koffie en lesmateriaal-kopieën.
De kursus wordt besloten rBt een feest
op 28 mei.

De kursus is ook geschikt vóor mensen
die in het dagelijks leven in Neder-
land veel te maken hebben met mensen
uit Marokko, Turkije, Tunesië e.d.
De kursus TURKS is donderddgs 19.00-
20.30 uur, 12 weken vanaf 3 maart, Do-
cent is Gijrsel Krlre.
De kursus ARABISCH is maandags 19.00-
20.30 uur, 12 weken vanaf 29 februari.
Docent is Mohamed Haddad.

tuntu Q-n ostabirscl,t

In het buurtcentrum De Bergen (0ranje-
straat 1) is in twee lokalen een ten-
toonstel ling ingericht door Amnesty
Internati onal .
Inlokaal 52 is een overzicht te zien
van de posters die Amnesty Internatio-
na1 de afgelopen jaren heeft uitge-
bracht.
In lokaal 55 zijn tekeningen geëxpo-
seerd die leerlingen van HAV0 "De Boeg"
uit Eindhoven hebben gemaakt in een'Iesprojekt van de scholengroep van
Amnesty Eindhoven,
Een aantal posters kan ook worden ge:
kocht.

tLLwdULo p v &ll$ i. de. B ehs Ln ?
enquQÍ.e enquelte enqua.te enque,te enclue,te enque.te enqueie enquQ.te enque-te enque,te enquQ.te



buw-twelLtzgrLo Lp v o o rL Cz
In november vorig jaar
besteedde de buurtkrant
ui tgebre'id aandacht aan de
haveloze situatie waarin
een groot deel van de Grote
Berg verkeert. Braak fig-
gende gaten, verwaarloosde
panden en een
verder verval bedrei gen de-
ze straat, die eens een le-
vendi ge entree voor het
Ei ndhovens stadscentrum
vormde.
Naar aanle'iding van een
oproep aan geïnteresseer-
den 'is inmiddels de werk-
groep "Grote Berg" opge-
richt, waarin een aantal
bewoners en winkeliers
zitting hebben. De werk-
groep die inmiddels zeven
leden telt, is twee keer
bij elkaar gekomen om de
situatie door te spreken.
Het doel van de werkgroep
is, om in overleg met de
gemeente en andere belang-
hebbenden (eÍgenaren en
bouwers) een snelle verbe-
tering van de Grote Berg
te bevorderen.

OROOITTETIJ.PAFFUIEIIË

VERMEULEN
scHoot{HEtosSALoN

r Orlrno - Hrlont RuUnrloln
t Drntel rhop. Dorkundh eivlor

EINDHOVEN - WILLEMSTRAAT 25

TELEFOON 446673

ytlannzn voorL
eppoaÍunLnÍ.Ln
Voor twee braakliggende terreinen
aan de Grote Berg waren reeds
voorstellen ontwikkeld door pro-
jektontwikkelaars, op verzoek van
de gemeente. De appartementen die
zij hier wilden bouwen bleken ech-
ter siecht verkoopbaar, zodat de
plannen werden aangepast.
Een van die plekken was het terrein
waar tot voor kort de Turkse slager
zat. Dit pand is onlangs ges)oopt.
Ernaast Iag a1 een terrein braak.
Hier wilde de projektontwikkelaar
Peei sbouw 13 appartementen bouwen
waarvan de verkoop slecht 1iep.
Daarom heeft Peelsbouw het plan nu
bijgesteld naar 8 woningen. Hopelijk
kan er nu sneller gebourvd worden, a1-
dus de werkgroep.

Ook voor het braakliggend terrein
naast de winkel St. Cathrien ttorden
de plannen herzien. Er moeten minder
woningen op hetzelfde oppervlak komen.
Het bouwbedri jf Sanders ontwikkelt
daarvoor op het moment een p1an.
Achter beide plannen moet tevens vol-
doende parkeerge legenhei d gemaakt
worden, zodat nieuwe bewoners geen
extra parkeeroverlast in de buurt
veroorzaken.

Voon nieuwbouw on het braakliggend
terrein tussen Grote Berg 97 en 89
(aan de overzijde) heeft het Buro
voor Bouwmarketing Eindhoven interes-
se. Zij zeggen te wachten met de
uitwerking van plannen totdat duide-'lijk is weike grondprijs de gemeente
voor dit terrein ver'langt.

tLenovoLLa-\
Ve.rder worden nog dit jaar twee
bestaande woonbl okken gerenoveerd.
De gemeente is a1 begonnen om het
pand Grote Berg 97 te verbouwen tot
18 wooneenheden voor studenten. Het
hele pand moet voor de bouwvakvakan-
tie verbouwd zijn. tíeteen daarop aan-
sluitend zal het blok Grote Berg 99
worden aangeoakt. De piannen hiervan
zijn nog in de maak. De vele schuur-.
tjes en opsiagplaatsen die achter dit



Gnote- Beng
pand liggen worden dan gesloopt zo-
dat er een toegang achterom kan wor-
den aangelegd naar parkeergelegen-
heden achter de verschillende àebou-
wen.

plan voorL
HaogdtnaaÍ-
Edevutnan.t
Ook voor inrichting van het grote
temein op de hoek Hoogstraat-.Eden-
straat zijn binnenkort de eerste
piannen te venJachten. Allereerst
zal de gemeente deze maand nog een
globaie schets presenteren. Zij denkt
aan woonbebouwing langs het stukje
Hoogstraat (waar nu nog café Arie
staat) en met name kantoren langs de
Edenstraat. 0p het achterterrein zal
dan een grote parkeergelegenheid ko-
men, enerzijds voor de omvonenden,
anderzijds voor de bezoekers van de
binnenstad. Het idee voor de bouw van
een parkeergarage op deze plek is de-
finitief van de baan, maar een 100-ta1
van parkeerplaatsen en een parkeer-
automaat moeten er volgens de gemeente
wél komen. Enkele rverkgroepieden heb-
ben al hun bedenkingen geopperd over

Gcstclsësrr.at 48A
5616 LG Eindtrown rol.0r40{7959

het karakter van zo'n verscholen
parkeerterrein. l4en vreest dat het
's avonds erg onoverzichtelijk za1
zijn en een uitnodigend doel voor
autokrakers. Haar yooralsnog wacht men
de gemeentevoorstellen af.
Voor de in zeer slechte staat ver-
kerende panden op de hoek Bergstraat-
Grote Berg Iijkt voor'lopig nog geen
oplossing. De werkgroep en de gemeen-
te onderzoeken of ^r juridische mogs-
lijkheden zijn om verbetering van
deze gebouwen af te dwingen, maar de
kansen daarop worden klein geschat.

Verder is er nog een nieuwtje. In het
Ieegstaande winkelpand op de hoek
Grote Berg - Kleine Berg komt einde-
lijk weer bedrijvigheid. Hier wordt
binnenkort een kinderkledingzaak
geopend.

Èoewel nog niet voor alle problenren
een oplossing gevonden is konkludeer-
de de werkgroep bij haar tweede bij-
eenkomst dat het komend jaar wel eens
een belangrijk jaar kan worden voor
het aanzien van de Grote Bero. Laten
we hopen dat ze gelijk heeft en dat
de straat weer in ere hersteld wordt.

§tdAvUllw

I
§
èt§§

PARANORMALE GENEESWIJZEN
ESOTERIE

NIEUWE WETENSCHAP
NEW AGE MUZIEK

DE HEREMIET
XLEINE BERG 28. 56T1 JV EINDHOVEN

TELEFOON 040-4a77r{

U".g 7t-\\'
Spectalttelt ln

Hazelnootgeb&

8n000',tEs9ln

za..-.,..i:l

i:r lw|l!ÍlilEEr.:':r;r',i

KLEINE EERG 30 5511JV EINDHOVEN
TEL. 040-450000 { s'rr,umrorcs cEsLorEN }

Wilhelminaolein4
Eindhover.{aSaZ
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Binnenkort zal het Jongeren 
t

Advies Centrum (JAC) gàan
verhuizen naar de Raiffei-
senstraat 9. Sedert lgl7 iszij echter a1 gehuisvest in
de Berqen. Maatschappelijk
werker Rijn Borgwat is al
i0 jaar werkzaam bij het
JAC. Hij vertelde het een
en ander over de afgelopen
jaren met betrekking tot de
contacten tussen het ,lAC en
de Bergen.

Zoals iedereen waarschijnlijk we1 weet'is het JAC er voornamelijk voor jonge-
ren van 12 t,ot 25 jaar die op de een
of andere manier noeilijkheden hebben.
Deze moeilijkheden kunnen van allerlei
aard zijn. Vooral in de Bergen onder-
vinden jongeren nogal wat problemen
met huisvestinq. Vandaar dat de acti-
viteiten van het JAC in de Bergen,
met'name in het ver'leden, hier voor-
al op gericht zijn.

Aoep voo,L tzrnfzQ-rr^
Een jaar of 8 geleden maakte het JAC
zich samen met de buurt sterk voor de
woonfunktie van de Bergen. Dat wi l
zeggen dat voigens artikel 52 zonder
toestemming van B & l,l geen woonruinte
onttrokken kan worden voor andere be-
stemming waardoor een woonruimte bij-
voorbeeid niet zomaar als kantoor
gebruikt rnag worden.

Rijn is actief geweest in de werk-
groep huurdersbeiangen, als buurt-
bewoner en als JAC-medewerker.
De taak van het JAC was, en is'in deze
voornamelijk het geven van voor-
lichting over huurderszaken. . In die
tijd had de Kraakbond zijn zetel op
het JAC, organiseerde daar vergade-
ringen etc. Ook het woningnoodcomité
had er zijn onderkornen. Het beleid
van de Kraakbond was gericht op het
bestrijden van leegstand. Kraken
gebeurde alleen uit nood. De meeste
buurtbewoners stonden dan ook achter
de acties van de Kraakbond;:zolang
het kraken maar in overleg met de
buurtbewoners gebeurde. Zo werd het
pand aan de Prins Hendrikstraat 36
B jaar geleden voor het eerst gekraakt
Rijn herinnert zich hoe actief de
buurtbewoners meeleefden.

Zij brachten zeifs soep naar de kra-
kers. De krakers organiseerden op
hun beurt een open dag waarbij aile
buurtbewoners konden komen kijken.
De tweede keer dat het pand gekraakt
werd (2 jaar geleden) was de-situa-
tie heel anders, mede doordat er
geen overleg met de buurtbewoners of
het JAC was geweest.
Ook voor het Treffinaterrein zijn in
het verleden veel acties gevoerd.
Dit was een braakliggend terrein en
de buurt wilde dat hier goedkope
woningen zouden komen. Dit is ook
gerealiseerd. Deze situatie was ver-
geiijkbaar met die van cestel (Heil.i-
ge Geeststraat).

tLaf. JAC vu*ea,t
dZ BgngLW Ka'ttla Boe'sten

no"c|É.op,oayLg
Zoals uit het voorgaande blijkt heeft
het JAC zich a)tijd sterk gemaakt
voor de woonfunktie van de buurt.
Veel rnensen denken nog steeds dat her
JAC alleen voor weglopers is.
Bovenstaande illustreert dat dit niet
haar enige taak is. Goede huisvesting
is moeilijk te vinden. Vooral jonge-
ren zijn vaak de dupe van huisjesmel-
kers en slechte huisvesting.
De verhuizing van het iAC naar de
Raiffeisenstraat verandert niets
aan hun bereidheid tot het verlenen
van hulp bi j huisvestingsproblemen.
Integendeel, 4 februari j.1. is zelfs
een centrum voor nachtoovang van jonoe-
ren geopend aan de Don Boscostraat.

índ,Lvídue-el
Bovenstaande was een terugblik op de
activiteiten van het JAC met betrek-
king tot de buurt gedurende de afge-
lopen 10 jaar. Zijn er nog recente-
lijke gebeurtenissen ? Voigens Rijn
is het de laatste vier jaar heel rus-
tig. De mensen organiseren zich bijna
niet meer. Is iedereen dan tevreden ?

vragen wij ons af. A1s je kijkt hoe-
veel moeite het krijgen van een

buurthuis gekost heeft weet je dat
nog steeds niets vanzelf gaat.

i'let JAC hoef t nu bi jna geen voor-
lichting meer te geven over huur-
dersbelangen aan grote groepen.
l,Jel i s het aantal i ndi vi duele vra-
gen de laatste jaren sterk toegeno-
men. De contacten van het JAC in de
buunt beperken zich nu tot werknivo,
zoals bijvoorbeeld met amnesty
(buurthui s ) of vergaderi nqen van
rierkgroepen i n het buurthui s.
Rijn vindt het ergens wel Janrmer dat
mensen zo individueel geworden zijn.
De buurtkrant tracht dit nog een nog
een beetje te doorbreken door mensen
te informeren over activiteiten en
derqelijke jn de buurt.

llat gebeurt er overigens met het pand
aan de K'leine Berg 9a als het JAC
vertekt ? Het huurcontract loopt nogtot 1 augustus maar daarna zal het
weer volledio beschikbaar zijn voor
de heer van Elk (eigenaar^ vayr de
leerwinkel eronder). Rijn hooot dat
het pand zi jn oorspronke) i jke woon-
Funkt'ie terug zai krijgen. Vroeger
woonde er nanelijk een hele grote
fami l ie; nu zou er bijvoorbeèld
wooneenheden van qemaakt kunnen wor-
den.
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ffi§H§i In Bergstraat staatOnder ons
met
Ruud Groen

De Bergstraat: beroemd, be-
rucht, in elk gevai bekend
bij iedere Eindhovenaar.
Een stevige opknapbeurt
moest-i e kri jgen, bes'loot
de gemeenteraad in 1984.
Van alles is er intussen
gedaan maar.. . . de grootste
knel punten 1 iggen er nog.
De bewoners hebben nu een
p1 an gepresenteerd orn de
straat verder aan te pakken.

Zo triest en troosteloos als de straat
er nu vaak bijligt na 4 jaar stadsver-
nieuwing, was ze op 15 december 1987
dankbaar lijdend voorwerp voor lyri-
sche bespiegelingen van Ruud Groen.
Deze suksesvolle kolumnist van het
Eindhovens Dagblad die met zijn soms
geestige, soms neel ijwekkende, sarkas-
tische of doortastende pen ongewild al
reer praktische politiek heeft bedre-
ven dan menig geneenteraadslid, was
tot nu toe regelmatig goed voor het
zonder blikken of blozen onuitvoerbaar
maken van gemeenteraadsbeslui ten, het
op rasse schreden terugkeren door B&l.l
van ingenomen standpunten of het over-
ijverig maken van al jaren slapende

monument naast krot

ambtenaren. Daanree heeft hij in de
Ioop der jaren a1 heel wat Eindhovens
erfgoed gered en rade1oze Eindhovena-
ren--geholpen, Zo zijn de platanen op
de Markt bv. ooit door een vlijmscherp
meestenverkje van zijn hand térnauwer-
nood ontkonnn aan de oËverbiddelijke
ambtelijke kettingzaag. En in onze
buurt heeft hij onder reer een paar-
de-kastanJe voor de ondergang bèhoed,
in nauwe samnwerking met natuur-
vriend'in Annemarie Schrover uit de
straat, zo moet eerlijktheidshalve wor-
den toegevoegd.
l,lellicht is zijn inzet er ook nu weer
goed voor geweest om een voorbarig
besluit tot sloop van Bergstraat 2



alz,tuzel I

B Q,tLg^flLaa,t:
t/m l0 te voork0npn. Tenminste daar
hebben gencenteraadsleden voor ge-
pleit, tegen het ambtelijk advies in.
In elk geval vonden Bergstraatbewoners
en buurtkomitee het tijd worden om

maar víeer eens de zaken oo een rijtje
te zetten in de Bergstraat,
Een gesprek rct projektleider Frank
Baten friste de geheugens en gemoede-
ren flink op en na een bewonerskrijgs-
raad is er nu een dikke brief op de
gemeentel ij ke deurmat geval 1en.
De belangrijkste ondenverpen daarin:

1. hoek Bergstraat (even nrs. )/KI.Berg
Bewoners en buurtkomitee stellen voor
om de oude 19e eeuwse arbeidershuisjes
nrs. 2 t/m 10 te behouden, renoveren,
eventueel uit te breiden en ernaast oD
de lege plek tot stripwinkel-Eppo pas-
sende n'ieuwbouw te p)annen, bij voor-
keur te real iseren door woningboulvver-
eni g'inq Trudo. Aanrlez'ien deze ooen
p)ek in eigendom is van architekt Go-
vers is zijn nedewerkinq hierbij nodjq.

2. hoek Berqstraat (oneven )/Gr. Berg

De panden van Ponjée (vanaf nr. 21)
zouden moeten worden aaneepakt. Nog
één poging tot aankoop dient te wor-
den ondernomen. Als dit oeen sukses

heeft moet de gemeente proberen de
zaak te onteigenen. Mogel ijk kunnen
de voormal i9e tekenschool (nr. 29-.il )
en het hoekpand waarin vroeoer hotel
St. Jan zat, rnonuÍnent worden. De rest
kan qerenoveerd of gesloopt en nieuw
gebouwd worden.

3. verplaatsing groothande'l V. d.Schoot

De winkel (détailhande'l ) van Van der
Schoor kan blijven, maar de qroothan-
del zou moeten verhuizen: de mate van
overlast van verkeer, geluid, ronnel
e.d. passen niet rneer in het toekon-
stige straatbeeld dat doelstelling is
van de Bergstraatvernieuwino.
Na de firma Treffina (Kleine Berg) en
drukkerij Gesteèl (H. Geeststraat) is
nu de beurt aan de groothandel van
Van der Schoot om te verhuizen uit
ons centrum-woongebied.

4. afsluiten Darkeerterrein Fens

Het parkeerterrein Fens zorgt voor
een z6danige verkeersstrooÍx en voort-
durende verstoppingen en fi les in de
Bergstraat dat dit niet houdbaar is
op lange termijn. Een minimaal woon-
en leefklimaat Írag toch wel worden
afgezet tegenover de tot nu toe
al leen heil igmakende parkeerplaats-

EINDHOVEN TEL. O40 - 431412

belangen van de middenstand in onze
buurt. 0ns voorstel: terrein Fens
alléén ontsluiten aan de Keizers-
g racht.
De bewoners dringen er ook op aan dat
de Bergstraat dit jaar wordt herstraat
en vragen daarbij aandacht voor betere
verl i chting en néér en bi jzondere
bomen.
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Willem de Zwilgerstraat 2 bis
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ChaÍeau Toun de L'Edpe*ance
Bondeaux SupenLeun ,85

Nijn meÍ Q.ey. mooie neua
en een voue Amfualz.

U hMÍ elL nu al van gewLQ,ten,
ma&h ootz nog enbele iulen
bewanen, 0eze wijn btuÍ u nu
ex.DLd- v o o rldQlig Tnbopen :

75 et óLet 6.E,50 nu voo,L ,6.7 ,95.
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GROTE BERG 55

tJil je wel eens Yat anders?
tbu je van stevige, swinqende muziek?

Vrnaf 30 september open en nu
al 30 verschillèndp soorten bier.
!{ij zijn ieder€ dag vanaf 15.00 uur
open. YriJdags van 17.00 uur tot
19.00 uur pils en fris f.1,50iI 1

Kon dan eens Iangs bij:

Prins H€ndrikslraal 38
561J HL Eindhown
Tel.040{49232



Zaterdag voor kerstmis plaatsten enke-
le enthousiaste buurtbewoners een '.

kerstboom op het Treffinaterréin. (Dat
is het binnenterrein achter de Cathari-
nastraat en de Smitsstraat).Bij de
boom urerd ook een komplete kerststal
opgericht met levensgrote poopen die
Jezus, Maria en Jozef voorstelden.
Tot veler teleurstel I ingi heeft deze
kreatie niet )ang mogen standhouden.

Nog dezelfde avond hebben onbekende
vandalen de poppen onherstelbaar be-
schadi gd.
De initiatiefnemers hebben toen beslo-
ten om vandalen verder niet tenrille

henst-vandol-zn
te zijn, en hebben daarom de sta'l af-
gebroken. Alleen de kerstboom heeft
twee weken mogen pronken zonder verde-
re incidenten. Toch jarrner van dit'leuke ini tiatiefi

GeÀf*
tzgzn
dz gtLond
In snel tempo is afgelopen maanden het
gebouwenkompiex van de voormalige druk-
kerij Gestel aan de Heil.ige Geeststraat
tegen de grond gegaan. Met als gevolg
dat aan een zijde van de straat een
enorÍne open vlakte is ontstaan.
l,Janneer het puin is geruimd, zal de
grond nog gezuiverd moeten worden van
eventuele chemische verontreinigingen
alvorens erop gebouwd kan gaan worden,
l,loningbouwvereniging St. Trudo gaat er-
van uit dat er pas in mei met de bouw
begonnen kan worden van ruim 40 woning-
wetwoni ngen .

0orspronkelijk hadden de buurt en de
toekomsti ge bewoners erop aangedrongen
om meteen na de winterstop met de
bouw te beginnen. Door de late aanvang
van de s)oop is dat nu niet meer mo-
gel ijk geb)eken. Daardooris het waar-
schijnlijk dat de eerste bewóners ook
pas na de winter in 1989 de woningen
zullen kunnen betrekken.
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de kleding is oftewel zelf gemaakt, of
kleding die men niet rneer draagt eri
spullen die men niet meer gebruikt.
Voorwaarde is dat alles wat men brengt
schoon en heel is. Is aan deze voor-
waarde voldaan dan worden de artikelen
'ingenomen in consignatie, dat wii zeg-
gen dat b'ij verkoop degene die het in-
gebracht heeft zijn geld krijgt. llordt
het niet verkocht dan ontvangt diegene
alles na een bepaalde tijd weer teruq.
Van de spullen die verkocht worden
krijgt de Haan en Korteknie 35ii, de
oorspronkelijke eigenaar krijgt de
overige 65%. De prijs die voor een
bepaald artikel grevraagd wordt,word
vooraf in onderling over'leg bepaald.
De meeste kleding wordt na ongeveer
twee maanden weer teruggegeven als de
verkoop niet lukt, tenzij de kleding
niet seizoensgebonden is, want de
winkel streeft er zoveel mogelijk naar
om in de winter winterk'leding aan te
bieden en in de zomer zomerkleding.
Vanwege het gebrek aan opslagruimte
is het nu dan ook niet meer mogelijk
om winterkleding te brengen.

Hopelijk is uit bovenstaande duide-
l ijk geworden dat de winkel zeer
zeker de moeite waard is voor jong en
oud; is het niet om te kopen, dan wel
om te kijken. De openingstijden zijn
maandag t,/m donderdag van 12 - 18 uur,
op vrijdag van 12 - 20 uur en op za-
terdag van 12 - 17 rirur. Kleding en
spuï1en brengen kan alleen op dinsdag,
maar de kledinq moet dan wel voor de
zomer zijn.
De toekomst is voor beide eigena-
ressen nog een beetje onzeker. De

zaken lopen heel goed, maar het is
niet helemaal zeker wat er in de
toekomst met het pand za1 gaan ge-
beuren. Beiden hopen echten zo lang
mogelijk te kunnen blijven aan de
Grote Berg.

l,Jie in de winkel gaat kijken vindt
missch.ien niet altijd wat ie zoekt,
maar vindt vast wel iets waarnaar
hij a1 jaren op zoek was en waar hij
nu toevallig tegenaan 1oopt.

KaÍhq Boe;tzn
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0z Haan Ln KofiÍzlrzviz
0p de plaats waar vroeger
een gordiinstoffenwinkel
gevestigd was aan deGrote
Berg 20, zit sinds begin no-
vember een winkel met tweede-
hands kleding en spullen' ge-
naamd de Haan en Korteknie.
Twee vriendinnen hebben 5 jaar geleden
de Stichting Dr. Panken opgericht.
Deze Stichting dankt zijn naam aan de
eerste stofjas die in de kollektie was
opgenomen (merk: Dr. Panken).
Doel van de Stichting is het in roula-
tie houden van tweedehands kleding en
spullen; en dit zo goedkoop mogel ijk.
Er wordt dan ook (bijna) geen winst ge-
maakt.
De winkel werd al gauw de Haan en Kor-
tenknie genoemd naar de achternamen
van beide vriendinnen. Uiteindel ijk
'is deze naam dan ook op de voorgevel
terecht gekomen.

Aanvankelijk was de Haan en Korteknie
gevestigd op het Stratums End, boven
café Happy End. Omdat B&W geen toe-
stemming gaf óm dadr een-,winkel',te .ves-
tigen waren de openíngstijden beperkt,
slechts 2 dagen per week. 0m dezelfde
rdden kon er ook niet veel reklame ge-
maakt worden. Toch bouwde de wr'nkel via
mondelinge reklame al snel een vaste
klantenkring op.
Beide vriendinnen hadden bij oprjchting
van de Stichting aanvankelijk geen er-
varing of gerichte opleiding. Dat is nu
wel anders; zij hebben inmiddels de op-
leiding Detex (detailhandel textiel )
vo l tooid.

Het'pand aan de Grote Berg bood de
mogelijkheid om eindelijk tot een echte
winkel uit te groeien. De Haan en Kor.
teknie is er in geslaagd een heel spe-
ciale sfeer te creeëren. Dat er veel
aandacht wordt besteed aan inrichting
en presentatie i's driidèlijk te zien.
In de winkel zijn beschilderingen ge-
maakt door kunstenaar Rick van Iersel.
Daarnaast probeert men zoveel mogelijk
àfwisseling in de winkel te brengen;
zo komen er wekelijks nieule spullen
en kleding bij en probeert men in te
spelen op feestdagen. Zo was er bij-
voorbeeld voor carnaval een speciaal
rek met carnavalskleding.

Naast tweedehandskleding verkoopt de
Haan en Kortknie ook speelgoed, lampen,
schoenen, hoeden, huishoudelijke arti-
kelen etc. De winkel verkoopt niet één
bepaalde stijl, maar gewoon alles wat
ze mooi vinden bestaande uit verschilr
iende stijlen. Daahdoor krijgt de win-
kel een heel eigen gezicht.
Sinds kort is er zelfs een speciaal
rek met alleen kinderkleding.
Een deel van de kleding, de zgn.
"speci ale kollektie" wordt ontworpen
en gemaakt door één persoon die ook
onlangs nog een modeshow in de Effe-
naar gegeven heeft. Het andere deel
wordt ingebracht door particulieren; N
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vioua)Q.,Led\w buu;t thovwhe.e-
V'ier nieuwe leden zi jn er on-
langs bij het buurtkomitee
gekómen. 0mdat ai\ ae mensen
zijn die jn de toekomst ook
uw belangen als buurtbewo(o)-
n(st)er zullen gaan beharti-
gen, stellen we ze even kort
voor.

BeÍt van RLjhom-Standaan 152)
Bets woont op de Grote Berg in een
woonblok dat binnenkort gerenoveerd
gaat worden. Daarorn verhuist ze in
maart naar de Kleine Berg. Ze heeft
zich als lid van het buurtkomitee
aangemeld 'vanwege de goede werkwijze
en om wat het weet te bereiken'.
Het leuke in onze buurt vindt Bets
'de betrokkenheid met mensen'. En
het meest waardeloze 'dat je niet
eens veilig kunt lopen over de Klei-
ne 3erg.'

lavt Bunnilz l42l
I,loont in een nieuw aopartement op de
Grote Berg, 0p de foto staat hij zon-
der bril 'zodat niet te veel mensen
me herkennen. haha' (maar waarschijn-
lijk uit ijdelheid). Van het werk dat

Slagerij speciaalzaak
Groothandel in vlees
en vleeswaren

het buurtkomitee doet, interess.eert
hem het Írneste het aspekt van de ste-
debouw en stadsvernieuwing. Hij neldde
z'ich dan ook in de eerste plaats aan
om deei te nemen aan de werkgroep die
de verbetering van de Grote Berg na-
s tree ft.
Het leuke van de buurt 'De Bergen'
vindt hij 'zijn kleinschaligheid en
architektuur, zijn gemengde bevolking;
en de leuke ontwikkelingenophet ge-
bied van horeca- en restaurantgebeuren,
als tegenhanger van het Stratumseind.'
Het meest zegt hij zich te ergeren aan
de parkeeroverlast die mensen van bui-
ten de buurt veroorzaken.

Loe,s Venltort^Í. (2(r) r!>
Loes woont in de Prins Hendrikstraat.
Zij is vooral geïnteresseerd in een an-
dere tak van het buurtkomitee-werk,
namelijk de aktiviteiten die in het
buurtcentrum georganiseerd wórden. Ze
is nu onder anderc bezig met het on-
zetten van een kinder-opvang.
Het leuke van deze buurt vindt zij de
bevolkingssanensteil ing, "het is geen
burgerlijke woonwijk", en ook de ifeer
van de binnenstad. Het meeste ergert
ze zich aan: de parkeeroverlast, de
rotzooi die overal wordt neergegooid,
en de geluidsover'last van cafébezoe-
kers.

ttÍnjam KaWa (26) l
Ze woont in de Bergstraat. 'Ik vind
het belangrijk dat de buurt zijn oude
karakter behoudt: dat de huizen zoveel
mogelijk bewaard blijven en ongeknapt
worden. Ik vind dat het buurtkomitee
zich daar goed voor inzet.'
Het leuke van de buurt vindt zij 'het
oude rommelige karakter. Met veel stu-
denten en dus ook een groot ver'loop.'
llaaraan ze zich het meeste ergert?
'Het nog steeds niet opgeioste parkeer-
probleem en de verpaupering van veei
mooie oude panden.'
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champignons vaste prijs 500 gram f 1,95

Turkse en Griekse specialiteiten
o.a. olijven en feta-kaas
Daselijks vers turks brood

Grote Berg 66

Willemstraat 23 Tel (040) 448747-446222


