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NIEUWS- EN INFORMAÏIEBUtTEÏIN VOOR BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN
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De luciferfabriek van Mennen en Keunen in 1880. lllustratíe: Eíndhoven in Beeld.

Linksvoor, éen van de nog bestaande panden aan de Bergstraat.

rl
ïliil

Herinrichting Wilhelmina-
plein stap dichterbij

lir
..-'::-
lr"',, 
. ..1,

--t) u -{l 4

'§.'

fuffifffi*,*,,

:. lr"lilr
,7

Ít

llLl'\1,\ D\

NOG GEEN BESLUIT
VERKOOP LUGIFERTERREIN
De gemeente heeft nog geen besluit genomen over de verkoop van het Luciferterrein

aan de Holland Art Gallery (HAG). Ook kan geen datum worden genoemd wanneer die

beslissing valt. "Holland Art Gallery heeft ideeën voor het Luciferterrein ontwikkeld

en deze ter beoordeling bij de gemeente ingediend", geeft een gemeentewoordvoer-

der de huidige stand van zaken aan.

De gemeente laat tevens weten binnenkort met bewoners in De Bergen van gedachte te

willen wisselen over de ontwikkeling van het al jaren braak liggend Luciferterrein.

Voor de bijeenkomst krijgt men een uitnodiging. Eerder lieten bewoners weten niets

te zien in de plannen van HAG. Deze zouden voorzien in de bouw van een middel-

groot 'Arthotel' (ca 60 kamers) in combinatie met verschillende horecaf uncties. Onder

de nieuwbouw is een parkeerkelder gepland. ln tegenstelling tot veel bewoners lie-

ten een aantal ondernemers begin dit jaar in het Eindhovens Dagblad weten vooral

extra kansen voor De Bergen te zien in de plannen. "De plannen van HAG vergroot de

diversiteit en dus de aantrekkingskracht van de wijk wat zich vertaalt in extra publiek

waarvan wij als ondernemers ook kunnen profiteren", merkte één van hen op.

Of en zo ja welke voorwaarden de gemeente mogelijk aan de verkoop van het

Luciferterrein zal stellen, kan de woordvoerder op dit moment niets zeggen. Wel liet

hij weten dat het recente afblazen van de nieuwbouwplannen op de Spijndhof geen

rol zal spelen met betrekking tot de besluitvorming rond de plannen van het HAG en

de ontwikkeling van het Luciferterrein.
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De werkgroep Verkeer/Parkeren van Koepel

De Bergen is er nog steeds niet van overtuigd

dat de gemeente niet meer dan de met

bewoners afgesproken hoeveelheid parkeer-

vergunningen voor De Bergen heeft afgege-

ven. De gemeente liet onlangs weten dat

voor de 328 beschikbare parkeerplaatsen in

de wijk 409 vergunningen zijn afgegeven

waarmee precies wordt voldaan aan de

eerder afgesproken limiet van 125!o.Voor

de zekerheid wordt het aantal uitgegeven

vergunningen de komende weken nogmaals

geteld, heeft de gemeente tijdens overleg

met de werkgroep laten weten. "We krijgen

daarover begin juli uitsluitsel", laat Sylvain

Vriens van de werkgroep weten. "Tevens

hebben we afgesproken dat we elk kwartaal

een overzicht krijgen van het aantal verleen-

de vergunningen en hebben we al een aan-

tal data geprikt voor verder overleg."

Het regelmatige overleg is niet alleen

bedoeld om parkeeroverlast in de wijk tot
een minimum te beperken maar ook om dat-

zelfde beleid transparanter te maken.

De eerste gesprekken tussen de dit jaar

weer nieuw leven ingeblazen werkgroep en

de gemeente zijn volgens hem in een goede

sfeer verlopen, "Een kritisch maar vooral

constructief overleg is noodzakelijk", zegt

Vriens. "Duidelijk is dat de parkeercapaciteit

in de wiik maximaal belast is en dat er daar-

om een zeer duidelijk parkeerbeleid nodig is

voor De Bergen waarbij alle partijen betrok-

ken zijn die er een rol in spelen."

De werkgroep zegt het idee te hebben in

grote lijnen op dezelfde lijn te zitten als de

gemeente, "Dat neemt echter niet weg dat

we toch een aantal wensen en aandachts-

punten hebben", meldt Vriens. "Die hebben

we onlangs dan ook doorgegeven aan de

gemeente."

Zo hebben de leden de wens uitgesproken

om de tijden waarop de parkeervergunning

van kracht is uit te breiden tot middernacht

en naar zon- en feestdagen. "Het komt nog

te vaak voor dat wijkbewoners met een

vergunning tussen 22.00 en 24.00 uur geen

parkeerplek in de buurt van huis kunnen

vinden omdat bezoekers van de horeca in

De Bergen er hun auto's hebben neergezet."

De werkgroep heeft in het overleg ook dui-

delijk uitgesproken dat het huidige parkeer-

beleid in De Bergen gehandhaafd moet blij-

ven. Uiteraard wel met voldoende ruimte

voor eventuele verbeteringen of aanpassin-

gen. Ze zijn tegen invoering van betaald

parkeren in combinatie met vergunningen

omdat volgens de werkgroep 'een dergelijke

regeling het karakter van De Bergen nog

meer aantast en zal leiden tot meer (parkeer-)

Nieuwbouw Anna van Egmondstraat
De nieuwsgierige Bergenbewoners willen

we de artist impression niet onthouden

van de drie nieuwe stadswoningen die

binnenkort op de hoek Anna van Egmond-

straat en Mauritsstraat worden gebouwd.

Daar ging wel vele jaren touwtrekkerij

aan vooraf die soms Kafkaïaanse vormen

aannam.
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overlast en een hoop extra verkeersbewe-

gingen door naar een parkeerplekje zoeken-

de' bewoners.' Een andere wens is een strin-

genter handhavingsbeleid waarbij niet alleen

wordt gecontroleerd of er in een geparkeer-

de auto een vergunning ligt maar tevens of

de gegevens op de vergunning overeenko-

men met de bij de gemeente bekende gege-

vens over de vergunninghouder en het voer-

tuig waarvoor de vergunning is afgegeven,

Volgens de werkgroep is een striktere con-

trole van het gebruik van de bezoekerskaar-

ten hard nodig. "Je ziet dat er nog wel het

een en ander te bespreken is maar gezien

de bereidheid van alle partijen om de par-

keerproblemen tot een minimum te beper-

ken denk ik dat we er wel uitkomen",

besluit Vriens. De volgende vergaderingen

van de werkgroep Verkeer/Parkeren met de

gemeente staan gepland in juni, juli, sep-

tember en oktober. Belangrijke zaken die tij-

dens het overleg aan de orde komen, wor-

den vermeld op www.koepeldebergen.nl.

Tijdens het in mei gehouden overleg vroeg

de gemeente zich af hoe zij kunnen weten

dat de werkgroep ook daadwerkelijk

namens de wijk spreekt. "Die wetenschap is

voor ons als werkgroep natuurlijk ook van

groot belang", zegt Axel van Nielen, "We

zijn dan ook bezig om daar een oplossing

voor te zoeken. Mogelijk is de website van

Koepel De Bergen daar één van oplossingen

Duurzame weekmarkt

voor. Ook overwegen we om een enquéte

te houden, al dan niet via de site van Koepel

De Bergen. Dit om meer duidelijkheid te krij-

gen wat wijkbewoners van het huidige par-

keerbeleid vinden en of ze eventueel wen-

sen hebben. Want de werkgroep dient

alleen maar al spreekbuis voor alle

Bergenbewoners. Daarom willen we ze dan

ook nadrukkelijk vragen via de mail hun

mening kenbaar te maken."

De werkgroep Verkeer/Parkeren bèstaat uit:

- Axel van Nielen, Prins Hendrikstraat

- Patsy Smits en Sylvain Vriens, H. Geeststraat

- Claudine Hogenboom, Julianastraat

- Marijke van Genugten, Wilhelminaplein

De leden van de werkgroep zijn bereikbaar

via info@KoepeldeBergen.nl.

Enkele cijfers m.b.t.
parkeren in De Bergen

- Volgens de gemeente heeft De Bergen

328 off iciële parkeerplaatsen.

- Daarvoor ziin 4O9 vergunningen, zijnde

125o/o, aÍgegeven. Exacte cijfers volgen

begin juli.

- Een parkeervergunning voor bewoners

kost 126 euro per jaar.

- Voor bedrijven 288 euro per jaar.

- Een kaart voor bezoekers kost 36 euro.

op Wilhelminaplein
OÍ het nou gaat om groente, kaas, vlees,

brood of kruiden, de artikelen op de duurzame

weekmarkt op het Wilhelminaplein hebben

éen ding gemeen: het gaat om biologische en

milieubewust geproduceerde etenswaren.

Daarmee heeft De Bergen de primeur voor

Eindhoven. Wel is het de bedoeling dat het

initiatieÍ in de toekomst op meer plekken in

de stad (duurzame) navolging krijgt.

Wethouder Erik van Merrienboer opende op

30 mei op het Wilhelminaplein de eerste

editie van de weekmarkt die garant staat

voor smaakvolle, gezonde en natuurlijke

voeding en voortaan elke zaterdag tussen

10.00 en 16.00 uur plaatsvindt.

De kans dat je tegenwoordig een S0-jarig

bruidspaar tegenkomt, wordt steeds kleinen

ln mijn ogen is het ongeveer net zo'n unieke

prestatie als met een team de Mont Blanc

beklimmen en er weer heelhuids vanaf

komen.

Het is mijn ouders gelukt. Niet de Mont

Blanc beklimmen maar wel 50 iaar samen

zijn. Door weer en wind. Om dat te bereiken

heb je meer nodig dan liefde alleen.

Samenwerki ng, doorzetti ng svermogen en

vooral veel begrip, Zo'n jubileum is een dag

om een feestje te vieren.

Terwijl ik met het draaiboek voor de feeste-

lijke dag bezig ben, bedenk ik me dat het

wel leuk zou zijn als ook een van de kinderen

een speech houdt. Mijn broers zijn geen

sprekers dus aan mij de een Met nog een

maand te gaan mag dat geen probleem zijn.

lk krijg vast wel wat verzonnen. Maar de

dagen gaan sneller dan ik denk en wat ik

ook probeer, ik krijg niets op papier

De avond voor de feestdag leg ik me er bij

neer dat wordt improviseren.

Op de dag van het feest word ik heel vroeg

wakker met het besef dat ik in de gelegen-

heid ben mijn ouders in levende lijve te

bedanken. Bedanken voor de liefde die ze

me gegeven hebben en de mogeliikheden

die zij gecreëerd hebben zodat ik kon worden

wie ik nu ben. lk kan ze zeggen dat ik ze in

mijn jeugd niet begreep. Dat ook ik fouten

heb gemaakt en zeker niet altijd de

gemakkelijkste ben geweest.

Natuurlijk kan ik ook wachten met dit alles

te zeggen maar dan loop ik misschien het

risico dat ik het tegen een houten kist kan

zeggen. En wat zou dat een gemiste kans

zijn.

lk heb mijn moment gegrepen en de dankbare

uitdrukking op hun gezichten gezien.

En achteraf kan ik zeggen dat ik het eerder

had moeten doen. lk wachtte alleen op het

juiste moment. Heb jij al bedacht op welk

moment je wacht?

Frangoise
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Burgemeester en Wethouders geven geen

toestemming voor de omstreden nieuw-

bouw op de Spijndhof. Volgens het college

is er geen 'maatschappelijk draagvlak'

voor de plannen en zijn er ook twijfels

over de financiele haalbaarheid van het

project. Tevens ontbreken voldoende

garanties dat de verkeersdruk in dit deel

van De Bergen niet zal toenemen.

Projectontwikkelaar BRj wilde op de Spijnd-

hof een ondergrondse parkeergarage bou-

wen in combinatie met twee woongebouwen

met in totaal een twintigtal appartementen.

Een deel van de plaatsen in de parkeerkel-

der zouden voor de bewoners van de

appartementen ziln terwijl de resterende

plaatsen zouden worden verkocht (prijs:

35.000 euro) of verhuurd (150 euro per

maand). ln februari presenteerde BRj een

voorlopig ontwerp voor de nieuwbouw.

Vanaf het begin was er vanuit de buurt

veel weerstand tegen de voorgenomen

nieuwbouw. De gemeentelijke streep door

de plannen is dan ook met grote tevreden-

heid door de buurt ontvangen. "De buurt

had geen enkel belang of voordeel bij de

plannen ", reageert Sylvain Vriens van de

actiegroep Vrienden van de 5pijndhof. "lk

vind het dan ook niet zo vreemd dat er vol-

gens de gemeente sprake is van 'het ont-

breken van maatschappelijk draagvlak'

zoals dat heet. Ook waren we bang dat de

toch al slechte verkeerssituatie in de stra-

ten rond de Spijndhof door de nieuwbouw

nog slechter zou worden. Om over de over-

last rond de bouw van het complex nog

maar niet te spreken. Laat de Spijndhof de

Spijndhof, zet er alleen wat extra groen neer

dan zijn wij als buurt tevreden."

Vriens realiseert zich wel dat het aÍblazen

van de plannen van BRj niet betekent dat

er in de (nabije) toekomst andere gegadig-

den (lees: projectontwikkelaars) zich kun-

nen melden met een plan voor nieuwbouw

op de 5pijndhof. "Laat duidelijk zijn dat we

niet tegen elke ontwikkeling van de

Spijndhof zijn al zullen we elk plan met

argusogen bekijken waarbij het buurtbe-

lang en de mate van overlast tijdens en na

de eventuele bouw voor ons doorslagge-

vend zijn. Zolang er echter geen plannen

zijn, zou het Íijn zijn als het groen op de

Spijndhof op orde wordt gebracht."

Hij spreekt wel de nadrukkelijke wens uit

dat buurtbewoners vanaf het eerste begin

juist worden geinÍormeerd over ontwikke-

Spijndhof aangemerkt als een gebied met

veel potentie en duidelijke ambities en

randvoorwaarden gesteld die voor ons

plan als uitgangspunt hebben gediend.

Met dit voor ons onbegrijpelijke besluit

lingen in hun woonomgeving. "Toen begin

2007 bekend werd dat er plannen waren

voor nieuwbouw is het eerste half jaar rich-

ting bewoners de indruk gewekt dat er

alleen gebouwd zou worden achter de

winkels op de Kleine Berg en niet op de

Spijndhof zelf. Pas in november van dat

jaar werd duidelijk dat de plannen veel

meer inhielden. Zoiets is natuurlijk niet

bevorderlijk voor de verstandhouding ",

zegt Dimphy van Gerven van de actie-

groep.

ln een gesprek met wethouder Mary Fiers

op 23 april hebben de buurtbewoners hun

bezwaren tegen de nieuwbouwplannen

kunnen toelichten. Fiers liet na het gesprek

weten snel met een beslissing te komen.

Een beslissing die uiteindelijk in het voor-

deel van de tegenstanders van het plan is

uitgevallen.

Willum Cornelissen van BRj Projectontwík-

keling heeft na het gemeentelijke besluit

laten weten'zeer teleurgesteld' te zijn

over de beslissing van B en W. Hij spreekt

van 'een gemiste kans' voor de wijk. "Met

dit besluit gooit de gemeente De Bergen

op slot", zegt hij. "Ze hebben vorig jaar in

de ontwikkelingsvisie voor De Bergen de

wordt een fantastisch, goed in de omge-

ving pasend plan om zeep geholpen."

Cornelissen vindt ook dat BRj te weinig tíjd

heeft gekregen om nogmaals met de

omwonenden om de tafel te gaan zitten

om te kijken of ze toch tot overeenstem-

ming over de plannen zouden kunnen

komen. "lk ben ervan overtuigd dat ons

dat gelukt zou zijn."

De gemeentelijke twijfels aan de Íínanciele

haalbaarheid van het plan noemt

Cornelissen onzinnig. "We hebben steeds

laten weten de financiele risico's zelf te
willen en kunnen dragen."

Wat het afblazen van de nieuwbouwplan-

nen kan betekenen voor andere ontwikke-

lingen in De Bergen, bijvoorbeeld voor de

bouwplannen van Holland Art Galery

(HAG) op het Luciferterrein of een eventu-

ele herinrichting van het Fensterrein, kan

alleen de toekomst uitwijzen. Duidelijk is

in ieder geval wel dat de gemeente in het

geval van de Spijndhof heeÍt besloten op

dit moment de belangen en zienswijzen

van buurtbewoners belangrijker te vinden

dan de belangen van enkele projectont-

wikkelaars.
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Veel vakantieleed is te voorkomen als er

voor vertrek een aantal voorzorgsmaatrege-

len worden genomen. Soms wordt een fijne

vakantie verpest bij thuiskomst. ln veel

gevallen blijkt nalatigheid en slordigheid

een rol te spelen. Daarom onder het motto
'voorkomen is beter dan genezen' een aantal

tips die het verschil kunnen maken tussen

vakantieplezier en vakantieleed.

laat je woning tijdens je aÍwezigheid er zo

bewoond mogelijk uitzien.

zorg voor goed hang- en sluitwerk in het

hele huis. Als een woning voldoet aan de

eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen

is de kans op inbraak liefst 90 procent kleiner.

Laat je woning door een erkend en gecertifi-

ceerd bedrilf beveiligen (kijk op internet).

laat voor de post zorgen zodat brievenbus

niet uítpuilt en zo een uitnodiging is voor

in brekers.

gebruik 's avonds tildschakelaar om regel-

matig (spaar-) lampen te laten branden.

Mevrouw de politierechteÍ,

meld niet via e mail of telefoonbeantwoor-

der dat je op vakantie bent.

laat politie via speciale kaart weten dat je

weg bent.

haal planten niet weg voor de ramen.

Vraag familie of buren ervoor te zorgen

merk (kostbare) spullen en apparatuur met

speciale graveerpen (bij politie te leen).

bewaar sieraden, sleutels van tweede auto

en belangrilke papieren tijdens vakantíe b.v.

in saÍeloket oÍ bij familie of vrienden.

een buitenlamp bij voor- en/oÍ achterdeur

die via infrarood bewegingsmelder aan gaat,

verkleint kans op inbraak.

sluit antenne en gas af, haal stroom van

apparaten indíen mogelijk. Voorkomt schade

bij blikseminslag.

sluit watertoevoer (aÍ-)wasmachine af.

laat geen snel ontvlambare stoÍfen in de

zon achter.

maak overzicht (evt met Íoto) met type- en

serienummer van waardevolle spullen.

ls altijd makkelijk i.v.m. verzekering.

Iaat vakantieadres achter. Meld je regelma-

tig als je rondtrekt per telefoon of mail.

kijk voor vertrek nog even op preventiesites.

laat je niet verrassen door hoge telefoon-

rekeningen na de vakantie. Beperk gebruik

mobrel tot minimum. lnternetten via je gsm

oÍ Iaptop is duur vanuit buitenland.

neem een goede reisverzekering (kost

slechts paar euro per dag)

zorg dat de auto in orde is: beter tweehon-

derd euro vooraf uitgeven voor controle dan

pech in Zuid-ltalie tijdens vakantie.

Bij een goede vakantie horen ook de voor-

bereidingen vooraf. Want nogmaals, voorko-

men is beter dan genezen. Tot slot een fijne

vakantie gewenst namens de redactie van

het Bergen Bulletin. En valt er ergens een

Íoto te maken die niet misstaat in het

Bergen Bulletin, aarzel dan niet, druk aÍ en

stuur ons een exemplaar.
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Rogier Peeters (47) is geboren en getogen

in De Bergen. Om precies te zijn in de

Oranjestraat. En al woont hij tegenwoor-

dig in de Belgische Ardennen, door zijn

winkel in kunstboeken in de Bergstraat

verblijft hij doordeweeks nog steeds in De

Bergen, in de wijk die hij toch een beetje

in zijn hart heeft gesloten.

"Het is Íijn om doordeweek de vitaliteit

van de stad te voelen en in het weekend

te genieten van de rust van het platte-

land", zegt hij. "Een ideale combinatie."

Hij kreeg de liefde voor kunst met de

paplepel ingegoten. Zijn vader is kunst-

schilder, zijn moeder schrijfster en tevens

Motta Kunstboeken."

En niet zonder succes:want inmiddels is

hij eigenaar van tien winkels. " Naast mijn

zaak in de Bergstraat, die overigens midden

juli verhuist naar de Grote Berg 70, werken

we samen met negen musea verspreid

over Nederland. Wij verzorgen daar het

aanbod kunstboeken in de museumwinkels.

Onder andere in het Van Abbe, het

Valkhof in Nijmegen en het Bonnefanten-

museum in Maastricht."

Webwinkel
"lk ben tevreden zoals het nu gaat maar

we staan altijd open voor nieuwe samen-

werkingen met musea en instellingen.

besteld. Dat is ook één van de redenen

dat ik deze zomer, tegelijk met de opening

van mijn zaak aan de Grote Berg een web-

winkel begin. "

Naast zijn ondernemerschap geeft hij als

vrijwilliger Nederlandse les aan buitenlan-

ders die hij tevens wegwijs maakt in onze

samenleving.

Waar anders dan De Bergen?
ln zijn winkel liggen duizenden boeken

over (moderne) kunst, design en architec-

tuur. Voornamelijk uít de periode twintig-

ste eeuw tot ."lk voorzie in de behoefte

van kunstliefhebbers die zich willen ver-

diepen in kunst en op de hoogte willen

blijven. Op een expositie moet je bij de

kunstwerken zelÍ veel bedenken. Boeken

geven je extra informatie over een kunst-

werk, hoe het tot stand is gekomen, over

de kunstenaar. Daardoor gaat kunst meer

leven, wordt toegankelijkerniet lang

geaarzeld-

Motta Kunstboeken aan de Bergstraat

groeide de laatste jaren flink uit zijn

'jasje'. " lk keek al langer uit naar geschik-

te andere ruimte die bij voorkeur in De

Bergen moest liggen. Waarom in De

Bergen? Waar anders in Eindhoven? "De

Bergen is levendig en sÍeervol en gelukkig

vertaalster van kunstboe- Het aanbod van een aan-

ken. "lk zat als kind altijd " Het is f ijn om tal uitgevers van kunst-

te neuzen in boeken over doordeweek de boeken om gezamenlijk

kunst en architectuur. lk vitaliteit van de een kunstboekhandel in

werderdoorgefasci- Stad te VOelen en Amsterdamteopenen

neerd." Toch besloot hij na in het weekend te heeft hij (voorlopig?)

zijn middelbare schooltijd genaeten van de naast zich neergelegd.

de lerarenopleiding Engels f ust van het "Met name in de Randstad

te gaan volgen. p latte Ia n d " is er duidelijk behoeÍte

Maar na mijn studie ging aan een goede kunstboek-

ik aan de slag bij Lambert Tegenbosch die handel want er zijn er weinig oÍ geen van

toentertijd een galerie in De Bergen had. dit soort zaken. lk krijg dan ook mensen

"Begin jaren negentig ben ik vervolgens uit het hele land hier in mijn winkel. En

een winkel in kunstboeken begonnen: ook vanuit het buitenland worden boeken

BERGEN EULLETIN . JUNI 2009



\

u.&
R§
ns
,FS
§$

s
È

3

ook heel divers. lk voel me híer met mijn

zaak prima op mijn plek." Toen hij dan

ook de kans kreeg om het pand op de

Grote Berg 70 te kopen, heeft hij niet

lang geaarzeld. " ln de nieuwe winkel is

tweemaal zoveel ruimte waardoor alles

veel overzichtelijker wordt. "

Of de extra ruimte ook betekent dat hij

naast de verkoop van boeken nog andere

dingen gaat doen, betwijfelt hij. En als je

ziet hoe vol de winkel aan de Bergstraat

staat, begrijp je ook dat we eigenlijk alle

ruimte in de nieuwe winkel hard nodig

hebben. "

De Bergen niet
alleen Kleine Berg
Waar anders dan in De Bergen? Die

opmerking geeÍt overduidelijk zijn binding

met de wijk aan. En die wijk verandert ten

goede, vindt hij. " Natuurlijk, niet alles

wat er gebeurd, is goed voor De Bergen

maar van de andere kant: als je een leuke

wijk wilt, moet je niemand weren. Die mix

van bewoners, horeca en winkels maakt

wat de wijk is. En al zorgen bepaalde ont-

wikkelingen, bijvoorbeeld die op de

Kleine Berg, dat de huur- en koopprijzen

daar stijgen maar tegelijkertijd zorgt die

ontwikkeling ervoor dat De Bergen (nog)

meer allure, uitstraling krijgt. Ja, voor de

kleine, beginnende ondernemer zijn de

prijzen op de Kleine Berg waarschijnlijk

onbetaalbaar maar De Bergen is meer dan

alleen maar die straat. "

Hij vindt het prima dat er iets gaat gebeu-

ren met het Luciferterrein maar oÍ er een

designhotel moet komen? "lk weet het

niet, ikzelf word niet warm oÍ koud van

een designhotel, maar als daar veel

belangstelling voor is... " En oÍ de invulling

perse iets met design moet zijn?

" Belangrijk is dat de ontwikkelíng in het

belang van De Bergen is. Dat de wijk er

door groeit, nog aantrekkelijker wordt."

Voor hem heeft de Grote Berg zeker

zoveel aantrekkingskracht als de Kleine

Berg. "De grote Berg is veel meer een

stadsstraat dan de Kleine Berg. Die heeft

meer een dorpse uitstraling. En er gebeuren

veel leuke en goede dingen op de Grote

Berg. "

Daarom, besluit hij, was een verhuizing

van Motta naar een plek buiten De

Bergen voor hem niet aan de orde. "lk

heb de wijk een beetje in mijn hart geslo-

ten en ben tevreden met hoe het nou

gaat: doordeweeks in de stad, in het

weekend lekker op het platteland."

Kunst in De Bergen
goed bezocht

De vierde editie van Kunst in De Bergen

op 8,9 en 10 mei is goed bezocht,

Behalve wijkbewoners trok de drie-

daagse expositie in het buurthuis ook

veel bezoekers van buiten.

Veel aandacht kregen nieuwe expo-

santen zoals Carla van Olst met haar

glas in lood en hout- en steenobjecten.

Maar ook de mannetjes op de grote

biljartballen van Marianne Vereijken in

de fietsstalling van het buurthuis trok-

ken veel bekijks maar eigenlijk had

geen enkele kunstenaar te klagen over

belangstelling.

Naast alle kunst was er natuurlijk ook

voldoende tijd om met een hapje en

een drankje te 'socializen en neturer-

ken' wat de gezelligheid alleen maar

ten goede komt.

Al met al een geslaagde Kunst in De

Bergen die de organisatie nu al doet

uitkijken naar de eerste lustrumviering

in 2011. Een uitgebreide (foto-)impres-

sie van Kunst in De Bergen is te vinden

op www.kunstindebergen.web-log.nl,/
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"De Kring is één van de activiteiten van de

afdeling Eindhoven/Helmond van de |ande-

lijke oudervereniging Kans Plus/Philidelphia

Support", vertelt bestuurslid Cees Adams.

"De vereniging zet zich in voor mensen met

een verstandelijke beperking die in de regio

Eindhoven en Helmond wonen. Behalve het

eetcafé hebben we ook activiteiten zoals

een zwemclub, een soos, een kinderclub en

begeleide vakanties in de zomer."

Naast het door de vrijwilligers bereide drie

gangenmenu, voor maar vijf euro per keer,

is De Kring ook duidelijk een ontmoetings-

plek voor de eters. "lk ga al vier jaar elke

twee weken met veel plezier naar het eet-

café", vertelt Jan (62). "Natuurlijk voor het

eten maar ook om anderen te ontmoeten en

spelletjes te doen." Sjoelen is daarbij favo-

riet. "lk blijf soms wel tot negen uur hangen

hier", vult tafelgenoot Jos (67) aan. "Na het

eten een kop koffie en dan lekker sjoelen en

ondertussen een praatje maken."

De eters zien regelmatig hun culinaire wen-

sen vervuld. Zo staan bij Leon (23) die al

vanaf het begin bij De Kring komt, panne-

koeken hoog op zijn verlanglijstje. "lk hoop

dat we die binnenkort een keer eten", geniet

hij bij de gedachte alleen al.

ln het totaal zijn binnen de afdeling Eind-

hoven/Helmond van de oudervereniging

tweehonderdvijftig vrijwilligers actief.

Op het eerste gezicht een grote groep maar

nieuwe vrijwilligers zijn altijd van harte

welkom.

"Zo zoeken we voor het eetcafé nieuwe vrij-

willigers", laat Cees Adams weten. "Hopelijk

vinden we die snel want anders hebben we

een probleem."

Een tekort aan vrijwilligers is niet de enige

'bedreiging' voor het eetcafé. "We huren de

ruimte voor het eetcafé al tien jaar van de

stichting Lunetzorg die in De Bergen onder

de naam Henrica dagbestedingsactiviteiten

voor mensen met een verstandelijke beper-

king aanbiedt. Omdat het niet zeker is of

we hier kunnen blijven, kijken we al geruime

tijd naar andere ruimte uit. Natuurlijk het

liefst in De Bergen want zowel onze gasten

als de vrijwilligers voelen zich hier op hun

gemak."

Cees Adams vindt dan ook dat eetcafé De

Kring in De Bergen thuis hoort. "Het beves-

tigt alleen maar de diversiteit van de wijk
en dat is ook het leuke aan deze buurt:

er wonen en komen mensen van allerlei

pluimage, waaronder de eters bij De Kring,

die De Bergen zijn levendige karakter

geven."

Ghislaine Snoeren stopt na enkele jaren vrij-

willigerswerk bij De Kring. "lk ben drie jaar

geleden vanuit de zorgsector oveÍgestapt

naar de horeca. Omdat ik toch een binding

wilde behouden met de groep mensen

waarmee ik lang gewerkt had, mensen met

een verstandelijke beperking, ben ik hier als

vrijwilligster aan de slag gegaan."

Met veel plezier, zegt ze. "Maar het valt niet

meer te combineren met mijn andere bezig-

heden vandaar ook dat we op zoek zijn naar

iemand die het van mij kan overnemen."

De samenwerking met de andere vrijwilligers

én de eters die regelmatig een handje helpen

in de keuken, heeft haar altijd veel plezier

gegeven. "lk zal het missen."

Het níet kunnen missen van dat tweeweke-

lijkse culinaire uitje is voor de 40-jarige

Helen nu precíes de reden waarom ze al

vanaf het begin in De Kring komt eten.

"lk blijf niet altijd meer hangen na het eten

maar het is en blijft elke keer weer leuk en

gezellig om hier met zijn allen lekker te eten

om daarna met een kopje koffie nog wat te
'beppen' en zo", lacht ze. "Binnenkort gaan

we barbecuen. Hopelijk is het mooi weer

want dan kunnen we ook tennissen in de

tuin." De jaarlijkse barbecue is de traditionele

afsluiting van het iaar dat half juli eindigt

en eind augustus weer begint.

VRI.IWITLIGERS GEVRAAGI)
Eetcafé De Kring zoekt met spoed enke-

le vrijwilligers om tweemaal per maand

op woensdag enkele uren mee te hel-

pen. De taken van de vrijwilligers

bestaan, in overleg, onder meer uit het

samenstellen van menu's, boodschappen

doen, meehelpen met het voorbereiden,

klaarmaken en uitserveren van de maal-

tijden en toezicht houden tijdens de

maaltijden en de resterende tijd (17.30 -

21.00 uur). Aanmeldingen kunnen wor-

den gestuurd naar cees.adams@planet.nl

of ghislaine.s@f reeler.nl
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Met een groot Íeest is op zaterdag I6 mei het nieuwe Spilcentrum aan

de Don Boscostraat geopend. ln het Salto Montessori Spilcentrum Don

Boscostraat (de oÍficiéle naam) zijn basisschool De Trinoom, een

kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal gehuisvest. Aan het ope-

ningsfeest was een inzamelingsactie verbonden voor een goed doel in

Afrika. Zo hadden ouders en leerlingen tientallen overheerlijke taarten

gebakken die tijdens het Íeest werden verkocht en ruim 1200 euro

opbrachten.

En dríe leerlingen hadden een spel bedacht waarbij ze met natte

sponzen mochten worden bekogeld. De drie zamelden 150 euro in.

lndrukwekkend was de zes uur durende trommelmarathon die het

'kloppend hart van het Spilcentrum' verbeelde. Ruim 450, gesponsorde

leerlingen maar ook (groot-)ouders, broertjes en zusjes en zelÍs wet-

houder Marriet MittendorÍf en de algemeen directeur van 5alto, Eric

van Baarschot, lieten zich tijdens de trommelsessie niet onbetuigd.

1. Hier zie je de wethouder (Marriet Mittendorff) fanatiek mee-

doen met de trommelende kinderen terwijl zij de trommelmara-

thon officieel komt openen. Naast haar zit Bauke Eekma, de onder

wijs directeur van de Trínoom.

2. Buiten op het schoolplein stond een qroot luchtkussen waar de

kinderen, als ze uitgetrommeld waren, naar hartenlust op konden

spri ngen.

3. ln totaal zijn er 203 taarten, caken en cakejes gebakken. Deze

actie heeft 1222,40 euro opgeleverd voor het goede doel. De klas

die de meeste taarten had gebakken won een abonnement op een

tijdschrift naar keuze. Dat is gegaan naar een klas waar maar liefst

45 taarten gebakken waren!
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zegt Sylvain Vriens

va n trte r kg roep Verkee rl Pa rke re n

(an Koepel De Bergen

DNEGA

DE LICATE S SE NZAAI( AAN.
WINST VOOR IEI(I(ERBEI(I(EN

Nathalie Heijmans heeft oniangs aan de Kleine Berg 38 een delicatessenzaak geopend die,

zeker voor culinaire tekkerbekken, een aanwinst is voor de wijk. Klanten kunnen bij
'Heijmans Delicatessen'niet alleen terecht voor allerleí lekkere ingrediénten en hapjes

ntaar ook voor'gerechten op maat'die thuis alleen nog maar in de oven hoeven te wor-

den gezet. Een bezoekje aan de winkel is alleen al de moeite waard vanwege de overheer-

Iijke azijnen (!) die Nathalie verkoopt. "Mijn assortiment ltaliaanse azijnen van Piazza

Grande, in leeftijd variérend tussen de vier en de honderd jaar oud is echt een aanrader.

Vooral de wat oudere azijnen zíjn heerlijk om te gebruiken op sla of kleine hapjes"" De

azijn, iarertlang op hout gerilpt er't naarnlate ze ouder wordt steeds stroperiger, kan wor-

den geproefd in de zaak. Maar ook bijvoorbeeld de tientallen tapenades (kleine hapjes),

de vele soorten kaas en ham uit binnen- en buítenland en het ruime assortiment betaal-

bare wijnen is een bezoekje waard. Bijzonder is de samenwerking van Nathalie met de

Eindhovense topkok Chris Michels van'Chris Culinair Studio'. Samen bedenken ze gerech-

ten. veela! met hioloqische producten uit de regio bereid, die de klant 'kant en klaar' mee

kan nemen er; thur-s aileen nog mdar ín de oven hoeft te zetten. "lk geef klanten desge-

wenst ook advies over hele maaltijden waarvan ze de gerechten al dan niet hier kunnen

krijgen", laat Nathalie v,/eten. Dcor regelmatig een deel van haar assortiment te wisselen,

hoopt ze haar klanten even vaak te verrassen. "Eén ding staat voor mij vast", zegt ze"

" Culinaire lekkerbekken kunnen hier hun hart ophalen."
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