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!Jouw nieuwe woonwijk start voorjaar 'Transformatie mens' 
EINDHOVEN - Go<hdi~:nstfilo,oof 
Daniel van Egmond geeft "·Ill· 
middag cen lezing in de groene 
zaal van het klooster Marit-nha
ge aan etc Augusrijnendreef 15 in 
Eindhoven. Hij bctoogt dat de 
mystieke transformatie van de 
mens niet losgemaakt kan wor· 
den van de mysticke transforma
ne van de wereld. Aam<mg H.OO 
uur. Aanmelden: 040-2456007 of 
m.van.dc.ven@ iae.nl. 

3erckelbosch' is 
j euwe naam voor 
h ngelresche Akkers. 
?o.' Peter Scholtes 
~NDHOVEN - Ballast Nedam ver
acht komcnd voorjaar te kun
en gaan bouwen aan de nieuwc 

~
oonwijk in Tongelre. De eerste 
sc van Berkelbosch, de nieuwe 
aam voor Tongelresche Akkers. 
mwat zestig woningen. De bou
••er denkt in vijf jaar tijd het to· 
aal van ncgenhonderd wonin· 
:en te realiseren. 
3crckelbosch is vernoemd naar 

Rutger van Berckel. de eerste 
Heer van Tongelre. De project
ontwikkelaar zegt 'bosch' te heb
bcn toegcvoegd omd~t het bc
staande groen uitgangspunt is ge
weest voor het bouwplan. Berkel
besch wordt gebouwd in de SUJI 
van de jarcn dertig. 
Het plan heeft mel veel vertra
ging te kampen gehad. en nog 
ZiJn nier aile procedures achter 
de mg. Momentcel buigt de pro
vincie zich over drie rcsterendc 
bezwaarschriften. 
OAF Trucks vindt dat bet in ZiJn 
bedrijfvoering wordt beperkt. 
omdat bcwoners van de nieuwe 

wijk last zouden kunnen onder
vinden van mdustrielawaai. 
Buurtbewoner I. Lindeman stelt 
dat ccn beoogd scherm om 
spoorweglawaai re weren d<' her
rie naar zijn wijk zal weerkaat
sen. Projectonrwikkelaar Stok 
wil dat in de meuwe wiJk een 
kleinschaligc winkc lvoorzicning 
konu. m plaats van in centrum
plan Doomakkers. 
Naar vcrwachting medio februa· 
ri wordt duidelijk of de provin· 
cie a l dan niet ht•l bestemmmgs
plan goedkeun. Als Balla\t ~e
dam in april aan de slag kan. 
kunnen de eerste zestig wonin-

Voltooiing verscholen 'Museumkwartier' in laatste fase 

• ,J;! I ' . -~ -· -~ -i! 

gen in de zomer van 2008 zijn 
opgeleverd. 
De bouw begint nabij het tennis· 
pJrk De Doornakkers. Op de 
plek van het huidige woonwa
genkamp aan de Joost cle Mom
pcf\traat komen nieuwe tennis
b,men. De ontwiJ<kelaar hoopt 
dal de banen in het voorj:lilr kun
ncn worden ,tangelcgd Mogelijk 
z.11 de tennisvereniging gefa
scerd verhuizen. 
B.tllast Nedam start zondag mer 
de verkoop van de zestig wonin
gen Her bednJf heeft ongeveer 
negenhonderd belangstellenden 
aangeschreven. 

TWU MATRASSEN 
VOOR DE PRIJS VAN fEN! 
(KWU UtT MOlMA Sll'tSAOON Of HORMA S.UPIUM() 

PTovinciale" eg 2 0 
\eldho~en 

040-1549383 
""~w.lekkerbcdje.nl 

~=~=:,. E-. m. ll1n deze .....,.,. kJetr to EJndhovon, aan 
4 ten kantOte van de a<»oc•'·"{ 

procurtN~ mr J. J. J M van Rum. 
/ All>hot>Sus Comeos Klemers ....,.<»,be><<,./ 

WOOf"t- enot verblijfpl.a:ars .n Nederlana 
dJJrbc.uten, betoKend de grosse van d~ 
0t>scMc:k1ng. gegeven door do Aechtbank to 
s-Henogenboach. d.d >7 """ember 2006 . 
...arbj ~US.Wn part.Jen de eehl.Sd'leoCI ng ,~ 

. ~ t'fl N&art';NJ 1~ beSJi:;l ()Ve( c:te 
''9 'Stelae n~ro.ref'lvordering n 

Een afschntt van dit exploot kan door 
A C. Kremer· woroen verkreoen bij 
'tu _ J_ J. \1 van Ruth. \o'OOfnoemd. 
l1lsmede b<j 

De bouw van het 'Museumkwartier', een opvallend goed verscholen nieuwbouwproject in de binnenstad, vordert gestaag. AI zo'n twee jaar wordt er ge
bouwd achter de bes.~aa~de gebouwen aan de Geldropseweg, Stratumsedijk en Hertogstraat. Hier komen 51 appartementen, verdeeld over vier gebou-
wen, met een autovnJ bonnenhof en een ondergrondse parlceergarage. Aile appartementen zijn inmiddels verkocht. foto Ton de Hond 

Mr H. H. E de Soot 
t$(-gerectll'Sdeurwaarder 
Mauntssuaat 16 
Eindholfen 

Nieuwe metingen bij 
KWS-asfaltfabriek 
EINDHOVEN - I let Bureau Milieu 
mNingen V<tn de provincie gaat 
volgende week opnicuw de uir 
~toot van KWS-asfulwmtrale op 
mdustrietcrrcin De !lurk meten. 
Oat mcldt ct·n woordvot'rder van 
de pro vi nnc 
Omwonendc•n van dl· a~faltla 
brwk klagcn al cnkell' J.trcn O\'er 
~tankoverla~t Sind~ dl· zomcr 
I.IJn er zo'n zcvenug klachtcn 
binnengckomcn. Redc·n voor dt• 
provincie om cxtra ondcrzock tt 
gaan docn. 
Wanneer dl• met:ingl·n preoc~ 
worden verncht. is nog nict t.(' 

k<•r. .Oat wordt waMschijnlijk 
maandag en dinsdag 61 dinsdav 
en woensdag Een en andcr mol'! 
nog met hct bedrijfwordcn afgc· 
stcmd. Want we gaan ll.HuurliJk 
n>l'l meten ;~b crop halve kracht 
wordt gcwl'rkt. • Volgcns etc 
woordvocrdcr is volgl'nde wet·k 
de laatstc mogelijkhc1d om de 
mctingen H• doen. v66r de jaar· 
lijkse winter>top van h~t bedrijf 

Medische astrologie 
EINDHOVEN - Pietcr KuiJt>cr houdt 
vanavond t.'Cn Jezing over 'hot• Jt' 
JC homcopathischc m~d>cijn ull 
je horo>coop kunt .t!le£en·. Aan· 
vang 20.00 uur. in buunhui> Dt• 
Rondwcg. Camphuywn~traat m 
l'lndhown. Info: 040·2518144 

Ontslag? 

www.hvdadvocaten.nl 

HOUBEN & VAN DIJCK 
A 0 V 0 C A T E N 

WINTERSALE 
MARILOT EN MARISHOE 
ed ken· 

ANNA PIANURA; CAMBIO; CHICK ON A MISSION; CITIZENS OF HUMANITY; 
CLOSED; DEPT; DRYKORN; ENES; ESSENTIEL; IKKS; JOHNNY WAS; 
LIU.JO; MARLBORO CLASSICS; NOLITA; NOMANSLAND; PATRIZIA PEPE; 
PIANURA STUDIO; SAVE THE QUEEN; 7 FOR ALL MANKIND; STILLS; 
TRANSIT; TRUTH OR DARE; TWINSET; Z·BRAND 

AIRSTEP; BUTTERO; CATWALK; DICO; ESSENTIEL; FRANCESCO BIAISIA; 
FRED DE LA BRETONIERE; GIXUS; GOZZI ; IKKS; L'ATTITUDE; MOMA; 
NOBS; REPLAY; TONY MORA; VIC MATIE. 

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 7 EN 11 ; 5671 GW NUENEN WWW.MARILOT.NL 

040. 2• 38 733 

Geen ontbijt meer 
op carnavalszondag 
Einde voor een van de 
betere feesten van 
Lampegats carnaval. 
EINDHOVEN - Tcruglopende be
lang>ll'lling en het ombrcken 
van voldoendc >ponsoring zijn 
cr de oor.taak v,m dar het Findho
vem Carna\'abontbijt met meer 
ge>t•rveerd zal worden. D.t.mnee 
is t'f!n eind gekotnen a,ln een 
van de.~ bererc.• <·arnavabt•vene
menwn van lwt l.unpeg.l\ 
Ruun l6.000 ·,l,>.tpkoppt'n heb
ben d•• ,ttgelt>pen 29 jaar dt•t•lge
nouwn aan lwt ontbijt in cit' vroe
gl' un.•n van ,.,rnavaJszond.ag in 
de sr.tchschouwburg en het laat· 
:\te j,h\r in het S(adspaV11Jocn. 
Hl'l w.\'1 een fCcM waarin notal>e
lcn t•n gewone burgers c lkaar 
rroll~n m carn.tv.tleske nachtkle-

dmg. som> compleet met bed en 
,tl. Hele families bevoll<.ten het 
thcatercatl' t•n de omhggendc 
foyers en dongen naar dl' prijzcn 
voor de nwc't originek• wrklede 
groepen en >ndividuen 

Volgens pennu~'lnee>rcr Leo Ser
LO van de Stichting C1rn,walsont· 
btjt b het lin.mcieel met meer te 
docn. Hij bt•trcurt hN dat zo'n 
w,l,trdevollc tradirie nu moet ein
digcn. 

l>l' afgelopen jaren kwamen er 
'tt•ed> mintier bezockcf'o. Medc 
door de carn.t\•<Jismis die op het
zcllde rijdstip in de Sint Cathari· 
nakerk wo•·dt gehoudt>n •. aldus 
l.eo Serra. 
..Concurrenuc is een te groot 
woord. maar het scheelt driehon
dcrcl menscn die voorheen naar 
h<'t ontbijt kw,unen." 


