
Eindhoven weinig of geen mooie, interessante en

historische architectuur? Laat het de Henri van Abbe-

stichting niet horen. Want als het aan de stichting,

die zich inzet als de ‘erfgoedwaakhond’ van Eindhoven

ligt, verdienen heel wat meer fraaie panden een

plaatsje op de gemeentelijke monumentenlijst. 

Ook panden in De Bergen.

”Er zijn in Eindhoven heel wat meer panden die ge-

zien hun historie, leeftijd en opvallende bouwstijl in

aanmerking komen voor een plaats op de gemeente-

lijke monumentenlijst”, zei de Eindhovense bouwhis-

toricus Bouke Hüskens twee weken geleden. 

Hij sprak de woorden tijdens een rondleiding langs

panden die het volgens de Van Abbestichting 

verdienen op de monumentenlijst te worden gezet.

Volgens zijn vader Jos Hüskens, eveneens van de 

Van Abbestichting, is er volop moois te zien in 

Eindhoven. “Als je het maar wilt zien.”

Tijdens hun ronde door het stadscentrum deed de Van Abbestichting, samen met een aan-

tal genodigden, ook De Bergen aan. 

Daar vestigde Hüskens jr onder meer de aandacht op de schitterende etalage van mode-

boetiek 2Balou. “De etalages van hout en gedeeltelijk glas in lood zijn nog helemaal 

origineel wat je bijna nergens meer ziet in Eindhoven. In Den Bosch zou de eigenaar een

subsidie krijgen om zo’n etalage in die staat te behouden.”
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‘Voortgaan met het uitvoeren van het

voornemen om het buurthuis aan de

Oranjestraat te ontwikkelen tot een 

Cultureel Buurtcentrum. Met voor 2016

een goed gevuld en zo divers mogelijk

programma waarin kunst en creativiteit

centraal staan.’ 

Deze doelstelling neemt in het werkplan

voor 2016 van stichting De Bergen een be-

langrijke plaats in. Een doelstelling die de

stichting in nauwe samenwerking met de

wijk wil verwezenlijken. De stichting ziet

daarbij voor zichzelf vooral een facilite-

rende en ondersteunende rol weggelegd.

“Mogelijkheden bieden aan kunstenaars

en creatieve mensen”, meldt de stichting

bij monde van voorzitter Ignace Op de

Macks.

Een groep buurtbewoners heeft inmiddels

een programma gepresenteerd (zie elders

in dit nummer) met een vijftal grote expo-

sities waarvan de eerste tot en met 

komende zondag is te bezoeken. In som-

mige gevallen zijn de exposities dualistisch

met totaal van elkaar verschillend werk

van twee kunstenaars die nooit eerder

hebben samengewerkt. Of, zoals bij het

echtpaar Frans en Joke Visser, hun eerste

gezamenlijke tentoonstelling. Tussendoor

is er nog volop ruimte voor andere en/of

kleinere exposities en activiteiten. Zoals

volgend weekend (24 april) de tentoon-

stelling met kunst van veteranen ter gele-

genheid van het 10-jarig bestaan van de

Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost

(SVBZO) die in De Bergen haar ‘thuisbasis’

heeft. En er is nog steeds plaats in het

Cultureel Buurtcentrum voor nog meer 

activiteiten. In de eerste plaats van, voor

en door wijkbewoners en vanzelfsprekend

met steun van stichting De Bergen. 

Volop kunst 
in Cultureel
Buurtcentrum

’ E r  i s  v e e l  m o o i s  
t e  z i e n  i n  D e  B e r g e n ’

Foto’s: Rob Stork
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Koningsnacht 26 april 
20.00-1.00 uur Wilhelminaplein
Koningsnacht zou koningsnacht niet zijn

zonder Betty Blue op het Wilhelminaplein.

Volgens Bart Brouwer, toetsenist bij Betty

Blue: “Een half uurtje voor Betty Blue begint
is het plein nog bijna leeg en zijn we altijd

bang dat het publiek deze keer wegblijft.

Maar zodra we de eerste tonen hebben in-

gezet, stroomt het plein alweer vol. Met

onze muziek groeien we mee met het 

publiek.” Betty Blue hoort helemaal bij de
Bergen, want dit jaar spelen ze volgens Bart

alweer voor de vijftiende keer met veel ple-

zier en gezelligheid tijdens Koningsnacht.

Met hun aanstekelijke covers van artiesten

als Elvis Costello, The Rolling Stones en Joe

Cocker een opwarming voor Koningsdag.

Om 22.00 uur speelt House of Rock, even-

eens een Eindhovense coverband. Maar dan

met een bijzonder motto: Guilty pleasures

only! Verwacht dus vooral veel leuke rom-

mel uit de jaren ’90 zoals: 2 Unlimited, 

DJ Paul Elstak en Dr. Alban. 

Alles live gespeeld met een dikke knipoog.

Koningsdag in ‘De Bergen’ is
één van de meest gezellige
dagen van het jaar!
Ook dit jaar worden er veel bezoekers

verwacht. Er zijn activiteiten voor 

kinderen, vele terrasjes en livemuziek.

Kleine Berg

De Kleine Berg is afgesloten voor verkeer

vanaf 10.00 tot 22.00 uur. Gedurende de

hele dag kunnen bezoekers struinen langs

de kramen, wat eten en drinken op de vele

terrassen, en genieten van de muziek en ge-

B E R G E N & C U L T U U R

Koningsdag 27 april in De Bergen
zelligheid. De ondernemers van De Bergen

zorgen voor lekkere hapjes en drankjes op

hun (hopelijk) zonnige terrassen.

Wilhelminaplein

Vanaf 12.00 uur start het Open Podium op

het Wilhelminaplein. Dus neem je gitaar,

viool, panfluit of je stem gezellig mee, de

kans is groot dat ook jij een keer kunt stra-

len op ons buitenpodium.

Daarna volgen de Eindhovense bands 

Liberty Street, Blue Gum Tree, GetBack2 &

Friends en als afsluiter niks minder dan

Eighty Eight. 

De kern van de feestband Eighty-Eight is ge-

start in 1994, aan de Eindhovense Floralaan

Oost 88. De formatie veranderde in de loop

der jaren een aantal keer, maar de kern

bleef bij elkaar en wist steeds weer nieuw

talent aan zich te binden. Zo zongen Karin

Wartenbergh, Eva-Jane Smeenk (tegen-

woordig backing bij Clouseau, K3 en Neder-

landse topartiesten), Nikki Kerkhof

(Winnares Idols 2008) bij deze band. Inmid-

dels klopt conservatorium vocaliste Muriel

van Eersel nadrukkelijk op de Eighty Eight

deur. 

Clausplein Latin Kingsday

Latin Kingsday is een nieuw en gratis evene-

ment in het centrum van Eindhoven waar

Latin en Koningsdag samen komen. Genie-

ten van live Latin muziek, top Dj’s, een we-

reldmarkt, food & drinks en allerlei andere

leuke activiteiten. Vanaf 12:00 tot 22:00 uur.

Vrijmarkt Koningsdag 27 april

Koningsdag 27 april is het grootste natio-

nale verkoopevenement, waar ze in het bui-

tenland jaloers op zijn. Van jong tot oud

verkoopt heel Nederland op deze mooiste

dag van het jaar zijn tweede-hands, maar

ook nieuwe handel. Op de PSV Laan naast

het Philips stadion vindt dit jaar de Oranje-

markt plaats. Deze vrijmarkt begint om

09.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen. 

Iedere particulier, jong én oud, is van harte

welkom om te komen kopen of verkopen.

Wees origineel in de presentatie van je 

verkoopwaar en je zult versteld staan van je

verkooptalent!

Een vergunning aanvragen is niet nodig. 

Voor de beroepshandelaren is een aparte 

locatie ingericht. 

Spelregels voor alle deelnemers aan de vrij-

markt staan op www.eindhovenisking.nl

NIEUWS OVER CULTUUR- EN KUNSTACTIVITEITEN IN DE BERGEN EN DAARBUITEN. MENSEN MET IDEEËN EN TIPS KUNNEN DEZE DOORGEVEN VIA: NUCHEL_01@HOTMAIL.COM
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“Want wij zijn met meer” sprak onze minister-

president ogenschijnlijk zelfverzekerd na de

weerzinwekkende aanslagen in Brussel. 

Hij wilde ons met die onbegrijpelijke uitspraak

kennelijk een hart onder de riem steken, maar

bij mij werkte die doorzichtige blufpoker regel-

recht op mijn lachspieren. Ik moest gelijk 

denken aan een trainer die bij een rode kaart

met 11 tegen 10 komt te staan en meteen

tegen het publiek begint te roepen: “wij gaan

winnen, wij gaan winnen, want wij zijn met

meer”. 

Overigens kan Rutte met ‘meer’ onmogelijk

ons leger hebben bedoeld want dat verkeert

naar verluid tegenwoordig in een nogal 

deplorabele staat. De helft van de uit 1990

stammende legervoertuigen zijn kapot of on-

betrouwbaar. En de automatisering van 

sommige onderdelen van het leger pruttelt nog

gezellig op de bejaarde software Windows XP,

waarvoor je alleen nog op marktplaats terecht

kunt. Maar pas echt hillarisch is de klacht van

de scheidende topman van het leger, de Kruijf,

dat er niet genoeg geld is voor munitie om te

oefenen. Ik dacht even aan een Belgenmop

toen ik pasgeleden las over een dergelijke

veldoefening zonder munitie. 

Omdat onze soldaten de situatie zo realistisch

mogelijk moesten nabootsen riepen ze bij elke

schietbeweging dus maar steeds: “pang, pang,

pang...”

Dat is op zijn minst geen geruststellende 

gedachte als in ons land ooit echt de pleuris

uitbreekt en ons leger orde op zaken moet zien

te stellen. Want als slecht getrainde soldaten

wel met echte munitie ons land moeten verde-

digen hou ik mijn hart vast. Ze schieten dan

misschien uit onervarenheid zichzelf nog in de

voeten... Nee, dan kies ik bij nader inzien toch

maar liever voor de blufpokerstrategie van

onze hoofdpadvinder Rutte. 

Met manmoedig verbaal geweld zal hij onge-

twijfeld korte metten maken met het terroris-

tentuig: “Scheer je weg stelletje onverlaten, ik

waarschuw jullie voor de laatste keer, anders

gaan jullie er allemaal aan... Want wij zijn echt

met meer.”

Pang, pang, pang...

“Hij had ze nog zo gewaarschuwd!”

Tom Adriaans

PANG PANG PANG. . .
In 1979 vertelde hij aan de toenmalige 

redactie van het BergenBulletin: “Ik ben 55

jaar, heb 8 kinderen, 3

kleinkinderen, een

lieve vrouw en een

huisje in Tivoli”. Wie

herinnert hem nog?

De altijd vrolijke Cam-

pina melkboer bij wie

je de melk op de pof

kon krijgen? “Zo’n 5

tot 6 jaar geleden ben

ik in De Bergen be-

gonnen met 10 klan-

ten. En op dit

moment is de omzet

een dikke 1.000 gulden per week!” Was je

vergeten je lege melkflessen - met de be-

stelling op een briefje in de flessenhals ge-

rold - buiten klaar te zetten? Geen nood, de

heer Theunissen wist feilloos wat je nodig

had en dat stond dan ook bij thuiskomst

keurig aan de voordeur. En afrekenen, ach

dat kwam later wel. Hoe graag gezien en

gewaardeerd hij ook

was, toch maakte hij

zich zorgen of hij zijn

25-jarig jubileum bij

Campina wel zou

halen. Daar vond men

het niet langer renda-

bel om de accuwa-

gentjes met melkboer

door de Eindhovense

wijk(en) te sturen. 

De BB-redactie deed

zelfs een oproep aan

de lezers om een

briefkaartje te sturen naar Campina met het

dringende verzoek de heer Theunissen met

zijn melkwagentje voor De Bergen te be-

houden. 

Weet iemand hoe dit verhaal is afgelopen?

Uit het BB archief: Een mooi portret

In 1979 vreesde hij voor zijn baan.
Hoe is het de heer J. Theunissen vergaan?

Café Prins Hendrik is getransformeerd naar

een gezellige Franse wijnbar. Een aanwinst

voor het Wilhelminaplein waar je vanaf nu

een goed glas wijn kunt nuttigen begeleid

door een lekker ‘plankje’. Vanaf hun vakan-

tieplek wisten Frank van den Nieuwenhof

en Marianne van der Woerd, uitbaters van

het café Prins Henrik ineens welke kant het

op moest gaan. ‘Prins Hendrik wordt het

café waar je niet alleen kunt genieten van

een goed glas bier, maar waar je ook heer-

lijk kunt genieten van een goed glas wijn.’

Direct na hun vakantie kwam het in een

stroomversnelling. “Als vanzelf kwam de

samenwerking op gang met vinologen John

van der Zanden en Marco Kastelijn van 

Vinius”, vertelt Marianne, “want zij vonden

het ook echt tijd worden dat Eindhoven

kennis leert maken met de beleving van een

goed glas wijn.” John van der Zanden ver-

volgt: “Op het mooiste plein van Eindhoven

moet zeker genoten kunnen worden van

een goed glas wijn in het café en op het ter-

ras. Vanaf 2 april ben je van harte welkom

bij Prins Hendrik voor een lekker biertje én

voor een betere kwaliteitswijn.”

De Bergen wordt langzaam maar zeker een

echt Quartier Latin. In ieder geval in de

hoofden en harten van deze drie wijnlief-

hebbers...

vlnr: John van der Zanden, Marianne

van der Woerd, Marco Kastelijn

Wijncafé 
Prins Hendrik
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De eerste expositie in een reeks van vijf

is die van het echtpaar Joke en Frans Vis-

ser. Het is voor het eerst dat het Eindho-

vense echtpaar samen exposeert. Joke

(68) met schilderijen en keramiek, Frans

(69) met een selectie van foto’s die hij de

afgelopen jaren heeft gemaakt.

Waar Joke Visser al veel langer met kunst

bezig is, begon voor echtgenoot Frans zijn

creatieve ontdekkingsreis pas na zijn pensio-

nering. “Ik maakte daarvoor foto’s op het ni-

veau middelmatige vakantiekiekjes. Wel

werd ik steeds nieuwsgieriger naar manieren

waarmee ik betere foto’s zou kunnen maken.

Met de doorbraak van de digitale fotografie

kwam die interesse in een stroomversnelling.

Ik las veel over het onderwerp, werd lid van

een fotoclub en leerde steeds meer bij.

Vooral door het maken van fouten. De eerste

jaren was de kritiek van de ervaren leden van

de fotoclub hard maar wel altijd opbouwend.

Je kreeg niet alleen te horen wat er aan je 

foto’s niet klopte maar vooral ook hoe je

daar verbetering in kon brengen.”

Frans Visser is nog steeds in zijn ‘leerperiode’.

“Ik ben nog volop in ontwikkeling, op ont-

dekkingsreis. Aan het uitzoeken hoe ik steeds

beter de ‘beelden kan vangen en vastleggen

die ik zie’.” Hij heeft (nog) geen specialisatie,

geen echte voorkeur voor een bepaalde vorm

van fotografie. “Portretten, dieren, mooie

luchten, onverwachte beelden die op mijn

weg komen, ik wil het allemaal vastleggen.

Voor mij is alles nog een uitdaging.” 

Daarom heeft hij voor zijn expositie gekozen

om zijn foto’s steeds in tweetallen te laten

zien. Zoals een oer-Hollandse wolkenlucht in

Zeeland naast een dreigende lucht boven het

Duitse Roergebied. Of de portretten van een

82-jarig clublid naast dat van zijn 11-jarige

kleindochter. De voor deze expositie geselec-

teerde foto’s zullen in een aantal gevallen

misschien niet direct verrassend zijn maar wel

steeds voor herkenning zorgen. Alsof Frans

Visser in de beelden die anderen met hun

ogen zien met zijn camera heeft weten te

vangen en vast te leggen.

De schilderijen van Joke Visser spreken de

taal der kleuren. Tinten die aanwezig zijn

zonder te overheersen. Kleuren die deel uit-

maken van een groter geheel. “Ik heb mijn

hele leven al wel getekend en geschilderd en

op andere manieren ‘kunst’ gemaakt maar

sinds een jaar of tien ben ik echt aan het

schilderen en met keramiek maken bezig.”

Een ernstige ziekte maakte niet alleen Joke

maar ook haar man Frans duidelijk dat hun

tijd nog veel kostbaarder was dan ze dachten.

“We beseften allebei dat we misschien niet

meer zo veel tijd hadden om nog van het

leven te kunnen genieten.” En genieten doen

ze allebei, zeker als ze met kunst bezig zijn.

“Soms stap ik van uit mijn bed achter de schil-

dersezel en kom ik er halverwege de middag

achter dat ik nog in mijn ochtendjas loop”,

lacht ze. Voor haar is schilderen ‘het kijken

naar en het weg laten van’. “De ene keer

schilder ik iets dat meteen af is, de andere

keer is het pas af na een paar aanpassingen.

Ik schilder relatief snel, laat mijn pols het

werk doen, mijn inspiratie vertalen richting

het doek.” 

Bij haar keramieken werk is haar werkwijze

anders. “Meer een compositie van vormen.”

Ze gebruikt niet alleen klei maar ook alumi-

nium. Dat laatste vaak in de vorm van onder-

steunende of onderstrepende lijnen. Soms

geeft ze haar keramiek weer in de vorm van

een schilderij, soms is het puur keramiek.

Zonder opsmuk, van pakkende eenvoud.

Voor mij ligt dáár haar grootste kracht: een

keramieken verbeelding vol eenvoud, puur.”

Joke en Frans Visser, schilderijen, kera-

miek en fotografie. Cultureel Buurtcen-

trum De Bergen, Oranjestraat 1. 

Nog te zien op 15, 16 en 17 april van

11.00-17.00 uur.

K e r am i e k e  v e r b e e l d i n g e n

Foto: Henk Jan Drenthen



De opening van ‘De Treffer’ was in 2008 het

hoogtepunt en sluitstuk van de beginjaren

van de stichting Veteranen Brabant Zuid-

Oost (SVBZO). Als voorzitter ben ik me be-

wust dat daarmee het werk niet klaar was.

We waren blij met de opening maar beseften

ook dat onze stichting een brede basis nodig

had. Nog steeds snapte de ‘buitenwereld’

niet goed waarom specifieke aandacht voor

veteranen nodig was en is. Dat werd een be-

langrijke nieuwe missie: ons werk promoten

en zorgen dat onze stichting toekomstbe-

stendig werd. Het toekomstdoel is helder:

spil in de regionale veteranenzorg worden

én partner zijn in de verschillende nationale

initiatieven voor veteranen. Want langzaam

is een kentering merkbaar in de maatschap-

pelijke positie van veteranen. Is er meer aan-

dacht voor hun specifieke ondersteuning. Zo

staat in de Veteranenwet van 2012 dat ‘alle

veteranen de erkenning, waardering en zorg

krijgen waar zij recht op hebben’. Hierdoor

was Nederland ineens veel veteranen rijker:

voorheen waren alleen militairen die uitge-

zonden waren én niet meer in actieve dienst

waren, officieel veteraan. Maar vanaf 2012 is

elke uitgezonden militair een veteraan, óók

als hij nog in actieve dienst is. Dat betekent

dat de SVBZO een heel breed ‘publiek’ aan

zich moet zien te binden wat alleen lukt door

een activiteitenaanbod met ‘voor elk wat

wils’. We willen serieus met anderen samen-

werken, laten zien gewone partners te zijn

en dat bij ons goede mensen werkzaam zijn.

Want niet elke veteraan is een probleemge-

val. Integendeel, 95% heeft géén problemen.

Als SVBZO willen we voor elke veteraan een

thuisbasis zijn én hun toegevoegde waarde

bij een groot publiek zichtbaar maken. Het

zijn allemaal mensen met een missie en heb-

ben op hun manier bijgedragen aan stabili-

teit, vrede en vrijheid. Daarvoor verdienen ze

onze erkenning. Al onze activiteiten dienen

uiteindelijk één doel: maatschappelijke 

bekendheid en erkenning voor alle veteranen

en hen waar nodig ondersteuning bieden.

Juist daarom streeft de SVBZO naar een 

‘paraplufunctie’ voor alle regionale vetera-

nenorganisaties en neemt ze actief deel aan

allerlei maatschappelijke activiteiten en ge-

specialiseerde overleggen.

Huub Vleeshouwers, voorzitter SVBZO
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Een ander prachtig pand dat verbazingwek-

kend genoeg (nog) niet op de gemeente-

lijke monumentenlijst staat is Kleine Berg

20-24. Een dubbel herenhuis uit 1916-1917

waarvan de begane grond lang in gebruik is

geweest als vleeshal en slagerij. Later was er

een verfwinkel in gevestigd, tegenwoordig

zit er een modezaak in. Met de statige witte

voorgeval mét aan één kant een half ronde

poortingang en de wat Zuid-Europees

ogende balustrade als bovenste gevelrand

verdient ook dit pand meer bescherming

door middel van plaatsing op de monumen-

tenlijst.

En zo zijn er in De Bergen maar ook elders

in Eindhoven, waarbij we de oude kernen

buiten de Rondweg zeker niet mogen ver-

geten, nog zoveel fraaie (fabrieks- en win-

kelpanden te ontdekken die meer verdienen

dan ze nu krijgen. 

Kent u als lezer van het Bergen Bulletin nog

bijzondere geveldetails in de wijk, maak een

foto en mail die naar: 

info@stichtingdebergen.nl.   

(Bron: ED)

Gemeente honoreert subsidiebezwaar  

De gemeente heeft alsnog besloten Bewo-

nersvereniging De Bergen een extra subsi-

diebedrag te geven. Eerder dit jaar leidde

de toekenning van de buurtsubsidie tot

onenigheid tussen de bewonersvereniging

en Stadstuin De Bergen. Beide organisaties

vroegen subsidie aan, wat reden voor de

gemeente was om beide partijen de helft

van het totaalbedrag (7.800 euro / 2,50 euro

per inw.) te geven. 

Daartegen tekende de bewonersvereniging

bezwaar aan en de gemeente heeft besloten

de vereniging voor 2016 alsnog de ‘misgelo-

pen’ 3.900 euro toe te kennen. Een onge-

woon besluit en reden om de gemeentelijke

motivatie te kennen.

• Schept deze oplossing geen precedent? 

Gezien de in de beschikking gestelde voor-

waarde van een wijkraadpleging om draag-

vlak aan te tonen, is er ons inziens geen

precedentwerking.

• Waarom heeft de gemeente besloten tot

deze (ongewone) constructie? 

Naar aanleiding van het bezwaarschrift is

naar een oplossing gezocht die niet zou lei-

den tot een verstoring van het subsidiepro-

ces. Op basis van voorgaande jaren is door

de bewonersvereniging een begroting ge-

maakt waarin activiteiten van de Stadstuin

waren meegenomen. Aangezien deze 

samenwerking niet is gecontinueerd, 

hebben we voor deze (eenmalige) oplossing

gekozen.

• Een vaker gehanteerde oplossing? 

Binnen de kaders van de wet proberen wij

altijd maatwerk te leveren, waarbij elke 

situatie anders is. Dat leidt over het alge-

meen tot wijken die tevreden zijn met de

verleende subsidies. Bezwaarschriften

komen dan ook sporadisch voor, laat staan

een situatie zoals deze.

NB: Het Bergen Bulletin heeft bewust geen

reactie op het gemeentebesluit gevraagd bij

de Bewonersvereniging en de Stadstuin.

Gemeente  hono ree r t  
subs id i ebezwaa r  

Foto: Rob Stork
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EXPOSITIES CULTUREEL BUURTCENTRUM DE BERGEN

Bep Kuijsters: Abstractie
en natuurlijke vormen

“Beeldhouwen werkt voor mij ontspannend,

ik vind het geweldig om te doen”, zegt Bep

Kuijsters. “Het beeld zit vaak al in de steen,

het moet alleen nog tevoorschijn komen.”

En dat te voorschijn halen van abstracte of

natuurlijke vormen is haar werk. Werk dat

ze vol overgave, passie en liefde doet.  

Bep Kuijsters beeldhouwt sinds 2003. 

Intense ervaringen in haar leven hebben

haar talenten doen ontluiken. “Het heeft als

een ware een stormvloed van creativiteit

vrijgemaakt.” Onder kunstenares José van

der Valk, lid van het Amsterdams Beeld-

houwcollectief ontwikkelde ze haar talent

verder waarbij haar vorderingen indrukwek-

kend zijn. Ze werkt met meerdere steensoor-

ten. Serpentijn, onyx, albast, noir de mazy

en marmer.   

Haar passie heeft haar veel, mooie beelden

doen maken die te zien waren op exposities

in Waalwijk, Kerkrade, Turnhout (B), Waspik,

Eersel en nu dan ook Eindhoven. Een bijzon-

dere opdracht die haar met veel trots en vol-

doening vervult was het maken van een

beeld voor het oorlogsmonument ter gele-

genheid van de 60-jarige bevrijding van

Waspik. Het beeld is te zien in het park aan

de Raadhuisstraat in die plaats.  

Gerrerde-maria Abelmann:
Figuratief met 

surrealistische inslag
De alweer geruime tijd in Eindhoven wo-

nende Gerrerde-maria Abelmann werd uit

Nederlandse ouders in Oostenrijk geboren.

Na de verhuizing naar Nederland in haar

jeugd, rondde ze in vier jaar haar studie aan

de Rotterdamse Kunstacademie af. Twee jaar

later vertrok ze naar het buitenland, onder

meer naar Marokko, een inspirerend inter-

mezzo dat dertien jaar zou duren. 

Na haar setteling in Eindhoven bleef het bui-

tenland trekken wat zich vertaalt in vele rei-

zen. Het mooie Franse landschap, het

kleurrijke India en de Arabische wereld met

zijn rijke decoraties en mooie mozaïeken,

maar ook oude culturen zoals de Egyptische,

Griekse en Assyrische blijven haar boeien. En

de vele opgedane indrukken hebben een

sterke invloed op haar werk: figuratief met

een surrealistische inslag.

Wat begint als landschap verandert soms

toch weer in een ‘verhaal’ met een specifiek

thema. In haar ‘verbeeldingen’ staat vooral

de mens met al zijn gevoelens, hoop en

wanhoop, macht en onmacht, liefde en ver-

driet, rust of berusting, centraal. 

Haar werk is niet alleen qua afbeeldingen 

divers maar ook qua gebruikte technieken.

Pentekeningen in inkt, soms geaquarelleerd,

soms verder uitgewerkt met stift en kleur-

potlood. Schilderijen in olieverf, laag over

laag. En ook textielobjecten in applicatie-

techniek in natuurzijde opgewerkt met 

draden wol, zijde en soms kralen om de 

tekening te benadrukken.

27 mei - 6 juni: Bep Kuijsters (beelden) en Gerrerde-maria Abelmann (schilderijen)

Bep Kuijsters Bep Kuijsters Gerrerde-maria Abelmann
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Foto’s: Rob Stork

‘Verdwijning in de 
nevels der vooruitgang’

Zuiderwoude is een klein plaatje niet ver van

Amsterdam. Een plaatsje waar op veel plek-

ken de tijd heeft stil gestaan. Een tijd die

wordt vormgegeven door de tientallen oude

huisjes en winkeltjes verzameld rondom het

duizend jaar oude kerkje. Een aantal van die

prachtige tijdsdocumenten staat na het ver-

trek of overlijden van de bejaarde bewoners

leeg. In afwachting van een nieuwe bewo-

ner, een verbouwing of verpaupering. Maar

voordat ze hoe dan ook verdwijnen in de ne-

vels der vooruitgang heeft fotograaf Toon

Vieijra ze op de gevoelige plaat vastgelegd.

De ene keer haarscherp zonder iets te ver-

hullen, de andere keer met een sluier van

schroom en terughoudendheid omdat in

sommige gevallen leek of de oude bewo-

ner(s) elk moment weer hun woning konden

binnenkomen. De foto’s, in boekvorm (Verla-

ten huizen) verschenen in samenwerking

met schrijfster Paulien Blom, tekenen een

sfeer van vroegere tijden die in enkele geval-

len pas enkele maanden voorbij zijn. Ver-

stilde documenten van lange, harde en

werkzame levens, met details als oude

schoenen, een oude draaitelefoon aan de

muur, een stoffige bakfiets of een lege toon-

bank. Door zonder opsmuk en extra’s vast te

leggen wat hij zag, heeft Toon Vieijra met

een griezelige perfectie de eenvoud maar en

schoonheid weten vast te leggen van Zuider-

woude. En niet te vergeten haar bewoners.  

De verkeerswerkgroep van spilcentrum Don

Bosco heeft de verkeersveiligheid in de om-

geving van de school in kaart gebracht. In

de werkgroep, die regelmatig contact

heeft met gemeentelijk gebiedscoördinator

Gied Alferink, zitten leerkrachten en ou-

ders van leerlingen. ”Bij de inventarisatie

hebben we gekeken naar de verkeerssitua-

tie rondom de school”, vertelt directeur Jan

Heesakkers van salto-Montessorischool De

Trinoom die deel uitmaakt van het spilcen-

trum. “En daaruit kwamen een aantal pun-

ten naar voren waar we verder mee aan de

slag willen want verkeersveiligheid is altijd

een actueel thema.”

Een opsomming van de ‘knelpunten’: de

verkeerssituatie rondom het naar en van

school brengen en halen van kinderen door

ouders. En dan speciaal met de auto. “On-

danks dat daar regelmatig aandacht aan

wordt besteed, zijn er steeds te veel ouders

die bepaalde (verkeers-)regels aan hun

laars lappen bij het afzetten of oppikken

van kind(eren). Parkeren op de stoep, het

bokkeren van de uitgang van de school,

dubbel parkeren, dat soort zaken.”

Een ander punt betreft het oversteken van

de Edenstraat (veel leerlingen komen uit

de Schrijversbuurt) en de Grote Berg (ter

hoogte van de Kleine Berg maar ook de Lu-

ciferstraat). “In beide gevallen is er geen

sprake van een ideale oversteeksituatie en

we willen toch samen met de gemeente kij-

ken of daar een veiliger alternatief voor

is”, aldus Heesakkers. “En een derde fysiek

punt is, kijken of we door het plaatsen van

paaltjes kunnen zorgen dat de uitgang van

de school vrij blijft en dus niet meer kan

worden geblokkeerd. Maar als zaken niet

verbeteren, zullen we er niet voor schromen

met een verzoek richting gemeente om

handhavend (lees: bekeurend) op te treden.” 

Binnen de inventarisatie was er ook aan-

dacht voor het vergroten van de bewust-

wording van de leerlingen t.o.v. het

verkeer. “Je kunt wel allerlei fysieke maat-

regelen willen maar dan ga je voorbij aan

een belangrijk aspect: het eigen verkeers-

gedrag en hoe je gevaarlijke situaties kunt

voorkomen. Tijdens een recente project-

week hebben we met de kinderen theore-

tisch en in de praktijk gekeken hoe ze zelf

kunnen bijdragen aan een veiligere ver-

keersituatie. Dat varieerde van niet op de

stoep fietsen tot goed kijken voor je over-

steekt en alles daar tussen ligt.”

Maar de werkgroep wil toch ook enkele

verkeerstechnische aanpassingen rondom

het gebouw zien. “Wat dat betreft zijn we

nog in de oriënterende fase en zijn er nog

geen harde afspraken met de gemeente

gemaakt. Maar we zijn absoluut op de

goede weg om de verkeersveiligheid

rondom het spilcentrum te verbeteren.”

DE TRINOOM AAN DE SLAG 
MET VERKEERSVEIL IGHEID

18 en 19 juni, 
Toon Vieijra: Verlaten
Huizen (fotografie)

Toon Vieijra Toon Vieijra
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Gratis proefles kleintjes 
dansschool Off Limits
Off Limits is een urban-dansschool waar

door jong en oud(er) met veel plezier samen

wordt gedanst. Het is een plek waar ze zich-

zelf mogen zijn, zich comfortabel leren voe-

len in hun eigen lijf en waar ze kunnen

stralen! Dat geldt natuurlijk ook voor peu-

ters en kleuters. Off Limits laat ze spelen-

derwijs kennismaken met de beginselen van

dans door samen te bewegen op muziek

waarbij motoriek en muzikaliteit gestimu-

leerd worden. Laat uw kroost een gratis

proefles volgen: elke woensdagmiddag van

16.00 tot 16.45 uur in het Buurtcentrum aan

de Oranjestraat 1. Meer info over de proef-

les én de dansschool: www.off-limits.nl

Tien jaar stichting SVBZO
De stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost

viert op zondag 24 april het tienjarig be-

staan. De in 2006 opgerichte veteranen-

stichting streek twee jaar later (2008) neer

in De Bergen met de opening van Vetera-

nenontmoetingscentrum De Treffer. 

Bij beide initiatieven was een belangrijke

rol weggelegd voor de toenmalige Eindho-

vense burgemeester Alexander Sakkers.

Om te benadrukken dat de SVBZO als

buurtgenoot iedereen in de wijk wil  betrek-

ken bij het jubileum is er voor gekozen om

het feest op meerdere locaties te vieren.

Om 14.00 uur begint in en rond De Treffer

het officiële programma met onder andere

de uitreiking van het Draaginsigne Nobel-

prijs voor de Vrede en de presentatie van

het Jubileumboek. 

Verder zijn er diverse presentaties, is er een

markt, een static show van militaire voer-

tuigen, Indonesische dans, een optreden

van de band Music4Vets en worden er 

diverse kinderactiviteiten gehouden. 

Een andere locatie is het Cultureel Buurt-

centrum aan de Oranjestraat 1: daar is een

expositie van de stichting Veteranenkunst.

En vanaf 18.00 uur begint er een avondpro-

gramma in United-C aan de Kleine Berg 62

met als hoogtepunt het spetterend optre-

den van de Robert Smith Bluesband.   

pende handen uit de buurt goed kunnen ge-

bruiken. Dus als er buurtbewoners zijn die

niets te doen hebben, neem even contact

met ons op om iets af te spreken.”

De komende maanden ondergaat het Treffi-

naterrein een metamorfose. Zo start de ge-

meente binnenkort met het afgraven van

een deel van het terrein. “Het trapveldje

wordt afgegraven en maakt in de nieuwe 

situatie een slag van 90 graden ten opzichte

van de huidige positionering. Ook wordt

een strook met struikgewas weggehaald,

deels om ruimte te creëren voor het nieuwe

trapveld. Verder willen we tegen de muur

aan de ‘centrumkant’ van het Treffinaterrein

meer kleur planten.” Kortom nog genoeg te

doen. Om buurtbewoners, jong en oud,

extra te stimuleren vaker een handje mee te

helpen, heeft de Stadstuin besloten een

aantal werkzaamheden als activiteit aan te

Heel langzaam zie je de veranderingen aan

het Treffinaterrein zichtbaar worden.

Bomen en struiken zijn gesnoeid, afval is

opgeruimd, puin is op een hoop verzameld,

de fundamenten van het geplande mini-

amfitheater gelegd, nieuwe bomen en strui-

ken worden geplant. En aan de achterkant

van de bergingen van de appartementen

aan de Catharinastraat zijn tientallen meters

groeirasters bevestigd. “Hier gaan we rozen

planten zodat deze kant van het Treffinater-

rein één grote, kleurrijke rozenmuur

wordt”, vertelt Aldrik Kleinlooh tijdens een

korte pauze. “We hopen ruim voor de

zomer de rozenstruiken te kunnen planten.”

Het is aanpoten voor de kleine ploeg van de

Stadstuin nu de dagen mooier worden.

Want niet alleen de rasters moeten worden

bevestigd. “We zijn tegelijkertijd nog met

veel meer dingen bezig en zouden hel-

bieden. Bijvoorbeeld op woensdagmiddag

iets waar kinderen de handen uit de mou-

wen kunnen steken en op andere momen-

ten activiteiten voor volwassenen. “Door in

het werk meer structuur te brengen, hopen

we meer mensen te bereiken. Niet alleen

vanwege de (broodnodige) mankracht maar

vooral ook om van de herinrichting van het

terrein een echt project voor, van en door

buurtbewoners te maken. Een sociaal ge-

beuren met als resultaat een fantastische

speel- en verblijfsplek midden in de wijk.”

Maar de Stadstuin zoekt niet alleen de ver-

binding met bewoners in De Bergen. “We

zijn momenteel ook in gesprek met vetera-

neninloop De Treffer om te kijken wat we

voor elkaar kunnen betekenen. Een eventu-

ele samenwerking zou op diverse vlakken

een positieve meerwaarde kunnen beteke-

nen voor veel mensen en de wijk.”  

Treffinaterrein krijgt rozenmuur

Foto’s: Rob Stork
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PANDEN WILLEMSTRAAT 21 EN 23 NIET GESLOOPT
De twee panden aan de Willemstraat 21

en 23 worden in tegenstelling tot eer-

dere berichten niet gesloopt. De eind

19e eeuw door sigarenfabrikant Meijer

gebouwde panden worden onderdeel

van de nieuwbouwplannen van project-

ontwikkelaar Meba Verdi.

Het plan omvat de bouw van woningen (2)

en appartementen (60-70) op het braaklig-

gend terrein tussen de Willemstraat en H.

Geeststraat en aan beide straten zelf. In de

ruim één eeuw oude panden aan de Wil-

lemstraat zijn zes appartementen gepland.

In een eerder ontwerp zouden de twee sta-

tige panden waarin lange tijd slagerij Jos

van Stratum was gevestigd, worden ge-

sloopt. 

Hoe het ontwerp er precies uitziet, wilt

Meba Verdi pas onthullen nadat de omwo-

nenden op de hoogte zijn gesteld. 

Inez Duffhues van Meba Verdi zegt dat er

geen problemen met de gemeente zijn over

de realisatie van het bouwplan. Daarmee

reageerde ze vorige week in de media op

een brief van de Henri van Abbestichting

richting gemeente waarin bij de gemeente

werd aangedrongen op het ‘maken van

meer snelheid’ wat betreft de uitvoering

van de plannen. “Maar het ligt niet aan de

gemeente dat het langer duurt dan ver-

wacht. Die vertraging komt geheel voor

eigen rekening. Zo hebben we meer tijd

nodig wat betreft de duurzaamheid van de

woningen.”

Hoe de buurtbewoners zullen reageren op

het plan is nog onduidelijk. Bij een eerdere

presentatie in 2014 was de kritiek van om-

wonenden fors. Het ontwerp zou te massaal

zijn en niet passen bij het karakter en uit-

straling van de wijk. Ook de doelgroep

waarop Meba Verdi zich met de nieuwbouw

richtte, is de buurt een doorn in het oog: 

expats en (internationale) studenten. “Een

groep mensen die maar kort in De Bergen

zal wonen en daardoor nauwelijks binding

met de wijk zal ontwikkelen met alle nade-

lige gevolgen van dien voor de sociale cohe-

sie en leefbaarheid. 

Wanneer de plannen aan de buurt worden

gepresenteerd, is nog niet bekend.  

Vanaf 9 april is bij Galerie Tiglio in 

’s Hertogenbosch werk te zien van 

Carolien de Brouwer.

De in De Bergen woonachtige Carolien

werkt sinds 2000 als zelfstandig kunstenaar

na jarenlang ontwerper bij Philips Design te

zijn geweest. Haar werk is sterk autobio-

grafisch: de geschilderde vrouwenfiguren

vertellen háár verhaal en beelden elke stap

van haar hoogte- en dieptepunten uit. 

Ze laten op een subtiele manier haar 

ervaringen van ‘nu-momenten’ zien. Met

een zachtheid van ‘fluisterlijnen’ benadert

zij vrouwelijkheid op doek. Deze ingetogen

expressie zorgt ervoor dat de betekenis van

het werk steeds suggestief blijft en daar-

door ruimte laat voor de eigen interpretatie

en emoties van de beschouwer. 

De ‘eigen-wijze-vrouwen’ zijn stukjes van

haar verhaal die elk zowel een deel van

haar persoonlijkheid als hun eigen persoon-

lijkheid hebben. Ze zijn het beeldverhaal

van haar innerlijke leven dat net zoals voor

ieder mens vaak moeilijk te vertalen valt.

Haar geluk is dat zij haar proces kan voelen

en voeden door het op doek te schilderen.

Met deze grafische weergave en figuratieve

beeldtaal is zij in staat haar werkelijkheid

beter te begrijpen en te laten zien.

Carolien de Brouwer, Galerie Tiglio, 

Verwerstraat 108, ’s Hertogenbosch, 

openingstijden wo en vr: 13.00-17.30 uur,

za 12.00-17.30 uur en elke eerste zondag

van de maand 13.00-17.00 uur. 

Expos i t i e  
Ca ro l i en  de
Brouwer  i n  
Den  Bos ch

Foto: Henk Jan Drenthen
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TEKENEN & SCHILDEREN
HOPPENBROUWERS
WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN
HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74

Wij lezen!

zeker niet de grootste,
maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

B O E K H A N D E L

KLEINE BERG 5 · 5611 JS  EINDHOVEN
T 040 269 37 26 · F 040 243 84 11

 

scherp in 

 

  drukwerk

  •info@printplan.eu 
eddy van Riemsdijkweg 4 Fr

 www.printplan.eu•
 5657 EE Eindhoven•  eg 4 

 

ONDERNEMERS-
STICHTING DE BERGEN

Puur. .  eerl i jk. .  
eigenti jds

Bistro Sophie
Wilhelminaplein 14

5611HE  Eindhoven ·  040 2447321
info@bistrosophie.nl
www.bistrosophie.nl
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Ask us
about jewels

r e i s b o e k w i n k e l

Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl

Reisgidsen · Landkaarten · Atlassen · Wandelgidsen · Globes
Reliëfkaarten · Taalgidsen · Fotoboeken · Topografische kaarten
Landeninformatie · Plattegronden · Wandkaarten · Reisliteratuur
Wegenkaarten · Campinggidsen · Klimgidsen · Fietskaarten

info@landschapreisboekwinkel.nl · Kleine Berg 3 · 5611JS Eindhoven · 040 2569653

Loop eens binnen voor deskundig advies!

K L E I N E  B E R G  4 2
5 6 1 1  J V   E I N D H O V E N
0 4 0  2 4 4  9 2  5 8
W W W. G A L L E RY R E M B R A N DT. CO M

willemstraat 43a  040-296 1863  www.1910-restaurant-bar.nl

R E S TA U R A N T

TE KOOP GEVRAAGD:
LP COLLECTIES
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Wilhelminaplein 9 te Eindhoven,  
T 040 - 236 69 55 

  www.theprince.nl

Onbeperkt eten met 
een ruime keuze 

uit kleine gerechtjes
v.a. € 25,00

“Sinds een jaar of tien ben 

ik echt aan het schilderen 

en met keramiek bezig.”

Joke Visser, exposant in het Cultureel

Buurtcentrum De Bergen

Le Sage ten Broeklaan 9, 5615 CP Eindhoven, 040 762 0946

OP EINDHOVEN

Eindhoven - Bergstraat 40 - T 040 2460661
Bladel - Gindrapassage 13 - T 0497 388727

Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

www.arenakappers.nl

ar na

a

k a p p e r s

©

De NLdoet-activiteit in Cultureel Buurtcentrum De Bergen was afgelopen zaterdag 12 maart

een groot succes. Doel van de actie was een deel van het schilderwerk in de hal en het

trappenhuis te vernieuwen en enkele rommelige hoekjes aan te pakken. Rond 10.00 uur

gingen de ongeveer vijftien NLdoeners aan de slag. Gewapend met mondkapjes tegen het

stof, schuurmachines en -papier werd de aanval geopend op de oude verflagen van de

plinten, deuren en deur- en raamposten in de hal en trappenhuis. Nieuwe kleurtjes werden

gewikt, gewogen en óf te licht bevonden óf goedgekeurd en op het eind van de dag lach-

ten die nieuwe frisse kleuren de tevreden vrijwilligers tegemoet. 

Een belangrijk aspect van NLdoet is niet alleen het samen doen maar ook de mogelijkheid

om nieuwe mensen te ontmoeten of buren beter te leren kennen. De smakelijke lunch hal-

verwege de dag was daar een goed voorbeeld van met alle gezellige gepraat en gelach. 

Aan het eind van de dag bleken de gestelde doelen te zijn gehaald. De deelnemers kregen

hun NLdoet-certificaat én kortingsbonnen voor de Gamma. 

Petje af voor alle honderdduizenden vrijwilligers die in heel het land tienduizenden grote

en kleine klussen hebben uitgevoerd, sociale contacten gelegd en een bijdrage hebben ge-

leverd aan de leefbaarheid. Voor een foto-impressie van NLdoet in De Bergen: 

www.stichtingdebergen.nl.

NLdo e t  g r o o t  s u c c e s

Foto’s: Ignace Op de Macks


