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Volgende
week
Kunstkamers
2013

Programma
Kunstkamers
2013
Vr i j d a g 1 4 j u n i
(19.00 - 23.00 uur)
• 19.00 uur:
Officiële opening Kunstkamers 2013 door
Rob Schoonen, kunstredacteur van ED
• 19.30 - 20.15 uur:
singer/songwriter Iris Penning
• 20.30 - 23.00 uur:
the blues door Anne-Maarten van
Heuvelen

Durk van der Ploeg (links)
Deze letterlijk en figuurlijk fantastische

Zaterdag 15 juni

vogel van Durk van der Ploeg is één van

(13.00 - 21.00 uur)

de vele mooie objecten die tijdens

• 13.00 - 15.00 uur:

Kunstkamers in De Bergen is te bewonderen. Durk van der Ploeg voegt techniek en
natuur samen: hij geeft oude typemachines
een tweede leven door ze om te vormen
met fauna en flora als inspiratiebron.
Meer info op www.typischkunst.nl

kinder-workshop mozaïek maken
• vanaf 14.00 uur:
gezinsspeurtocht
• 15.45 uur:
Frank Malcorps & Moonshiner (muziek)
• 17.15 uur:
poëzie Chris van Lenteren

Na de geslaagde Kunstkamers in De Bergen
in 2012 wordt op 14, 15 en 16 juni de tweede editie van dit verrassende en gezellige
kunst- en cultuurevenement gehouden.

• 18.00 uur:
G.E.T.11 (muziek)
• 20.00 uur:
cabaret

Plaats van handeling: het buurtcentrum aan
de Oranjestraat 1.

zondag 16 juni

“We zijn er net als vorig jaar in geslaagd

(13.00 - 18.00 uur)

om deze Kunstkamers weer een zeer geva-

• 13.00 - 15.00 uur:

rieerde invulling te geven”, laat de organisatie weten. “Dus wederom met veel beeldende kunst, objecten, design, foto/film,
theater, leuke workshops voor de kinderen,
een speurtocht voor het hele gezin door de
wijk en natuurlijk veel live-muziek. En we vergeten ongetwijfeld nog enkel zaken.”
Het doorgaan van Kunstkamers 2013 leek korte tijd onzeker door de brand van afgelopen
november in het buurtcentrum. “Omdat het lang onduidelijk was of de brandschade op

kinder-workshop cakejes versieren
• vanaf 14.00 uur:
gezinsspeurtocht
• 13.00 uur:
Henk van Beckum (muziek)
• 14.30 uur:
poëzie Chris van Lenteren
• 15.15 uur:

vooral de benedenverdieping bijtijds zou zijn opgeknapt, is het geruime tijd onduidelijk

singer/songwriter Veerle Driessen en Juul

geweest of we wel op onze vertrouwde locatie aan de Oranjestraat terecht konden.

van der Heijden

Gelukkig is dat probleem uit de wereld en vindt ook deze editie gewoon plaats op het
vertrouwde adres.”
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WRKSHOP, een zaak vol leuke activiteiten
De Eindhovense Nina Sunier (29) opende
eerder dit jaar haar bedrijf WRKSHOP
aan de Hoogstraat 10b. Ze organiseert
allerhande (creatieve) workshops, citygames, bedrijfsuitjes en teambuildingsactiviteiten en familie-, kinder- en vrijgezellenfeesten.
De klant kan kiezen uit ruim dertig verschillende activiteiten voor jong en oud, voor
particulier en bedrijf. De vele positieve reacties van klanten leverde Nina onlangs de
Allebedrijvenin Award op als Beste bedrijf
Foto: website WRKSHOP, workshop taartenbakken

van Eindhoven. "Wat de precieze waarde
van zo'n award is, kan ik moeilijk inschatten

workshops gehouden. "Tevens dient het

maar het geeft wel aan dat mijn klanten de

adres als uitvalbasis voor citygames en andere

activiteiten die ze via WRKSHOP hebben

activiteiten. Maar uiteraard werk ik ook op

Ze doet haar inspiratie op allerlei manieren

gedaan absoluut gewaardeerd hebben",

locatie.

op. "De ene keer bedenk ik zelf iets zoals de

aldus Nina. "Dat krijg ik ook steeds te horen

Ze richt zich met haar bedrijf zowel op het

'Vijftig tinten grijs-quiz', gebaseerd op het

van groepen die via mij een activiteit hebben

bedrijfsleven als op particulieren. "Van pro-

gelijknamige boek. Een activiteit die heel

gedaan."

fessioneel opgezette teambuildings-activitei-

populair is bij vrouwengroepen. Een andere

WRKSHOP loopt boven verwachting goed,

ten met een gedegen slotevaluatie tot leuke

keer maak ik een geheel eigen versie van

laat Nina weten. "Ik ben een perfectionist en

bedrijfsuitjes. Voor groepen vanaf een man

bestaande games zoals 'Wie is de Mol.’ Dat

heb er alles aan gedaan om WRKSHOP zo

of tien. Daarnaast organiseer ik ook originele

veel bedrijven het door de economische situ-

goed mogelijk te profileren waarbij internet

vrijgezellenfeestjes, familie- en dispuutsuitjes

atie zuiniger aan (moeten) doen, merkt ze

en social media een belangrijke rol spelen."

en vriendenweekenden. Ook vanaf tien per-

niet echt. "De animo onder bedrijven en

sonen. De invulling van het programma doe

particulieren is echt groot. Doordat er

Toen ze in Tilburg studeerde, begeleidde ze

ik samen met de klant waarbij ze tientallen

minder groot gedacht wordt, komen ze mis-

regelmatig creatieve en culinaire workshops.

mogelijkheden hebben.

schien eerder bij mij uit."

"Dat was zo leuk dat ik na mijn studie in die

In haar pand aan de Hoogstraat kan ze

richting verder ben gegaan. Eerst samen met

workshops tot 45 personen geven, voor gro-

WRKSHOP, workshops & games,

iemand, sinds kort met mijn eigen bedrijf

tere groepen wijkt ze uit naar een ruimere

Hoogstraat 10b.

WRKSHOP." In de aantrekkelijk ingerichte

locatie. Zo heb ik voor Post.nl en de

Geopend maandag t/m vrijdag tussen 10.00-

zaak op de Hoogstraat worden de meeste

Rabobank activiteiten georganiseerd voor

17.00 uur Meer info: www.wrkshop.nl.

Ondernemers
Bergstraat ongerust

Geleider W. de
Zwijgerstraat opgefleurd

Ondernemers uit de Bergstraat gaan

De al jaren verwaarloosde geleider tussen

gezamenlijk onderzoeken op welke manier

busbaan en fietspad op de Willem de

ze hun straat aantrekkelijker en beter

Zwijgerstraat (tegenover sigarenzaak Piet van

bezocht kunnen krijgen door het winkelend

Kuijk) wordt aangepakt. Iets planten was niet

publiek.

mogelijk alleen vanwege het 'moordend'

Omdat één van de mooiste en leukste straat-

strooizout in de winter. Dankzij de inzet, én

jes van Eindhoven zich niet in een echte
'looproute' van het winkelend publiek
bevindt, hebben de meeste ondernemers te
maken met steeds verder dalende omzetten.
Reden om de niet alleen de noodklok te
luiden maar vooral ook om gezamenlijk aan
de slag te gaan.

een eigen ontwerp van de gebiedscoördinator Gied Alferink krijgt de geleider toch een
groene invulling. Van groen beton met gele
stippen en bloemvormen voor extra 'kleur en
fleur'. Zo heeft De Bergen een 25m2 onver-

respectievelijk 180 en 150 personen.

C O L O F O N
• Tekst: Stein Spijkerman, Tom Adriaans,
Ignace Op de Macks
• Redactie: Lucas Nuchelmans,
040 2510387, nuchel_01@hotmail.com
• Fotografie: Rob Stork, Jannie v.d. Broek,
Henk Jan Drenthen
• Vormgeving: Henk Jan Drenthen
• Drukwerk: PrintPlan
• Oplage: 1300 stuks
• Distributie: Ignace Op de Macks, Kleine
Berg 46, (040) 2442550, iodmacks@iae.nl
• Deadline komend nummer: vr. 23 aug.

zorgd stukje openbare ruimte, leuke, groene

• Verschijningsdatum vr. 6 sept.

invulling gekregen. Het heeft effe geduurd,

• Voor verdere informatie en aktiviteiten

maar dankzij Gied 'hebbe ook wâ'.

kijk op www.stichtingdebergen.nl
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Foto: Rob Stork

ZAKA ANGEVERS
Het valt niet mee om drie uur lang naar een
wielerkoers te kijken waar soms urenlang
weinig te beleven valt. Meestal op het eind
komt het spel pas op de wagen. De rest van
de tijd ben je dan overgeleverd aan de
commentatoren Maarten Ducrot en Herbert
Dijkstra, die je moeiteloos trakteren op de
meest onnozele prietpraat. Bij een van de
laatste voorjaarsklassiekers noteerde ik willekeurig wat losse teksten van de heren en

Samen openbare ruimte verfraaien

mijn gedachtes daarbij toen ik ze hoorde.
“Ze rijden allemaal achter elkaar” - is dat
niet meestal bij wielrennen? -

Samen ideeën realiseren om de open-

driehoekige zitgelegenheid gemaakt. "Met

“De zakaangevers staan allemaal langs het

bare ruimte in De Bergen op te knap-

de nadruk op 'gebruikt hout' omdat we bij

parcours” - ja, als ze ergens anders gaan

pen en te verfraaien. De gemeente

het reraliseren van dit soort projecten ook

staan heb je er niks aan. -

zoekt nadrukkelijk de samenwerking

inzetten op duurzaamheid." Bij het 'groen-

“Ze rijden met de handjes op het stuur” -

met ondernemers en bewoners in de

pleintje' zijn de kosten gedeeld en zorgt de

joh, je meent het -

wijk om dit te realsieren. Door alle

gemeente voor het toekomstige onderhoud.

“De achterdeur staat wijd open”

bezuinigingen blijven kleine(re) projec-

Het Eindhovenaartje, de lokale tegenhan-

- achterdeur? ik heb geen deur voorbij zien

ten met betrekking tot het opknappen

ger van het 'Amsterdammertje', heeft ook

komen -

van de openbare ruimte de laatste

een plaatsje gekregen op het pleintje.

“Dit is de bips van Rob” - ja, ik zie ook wel

jaren steken in de 'wensfase'.

Maar het kan ook anders. Dat bleek twee

dat die niet van Erica Terpstra is -

"De gemeente heeft geen of te weinig bud-

jaar geleden bij het opknappen van

“Kreuziger heeft er een goeie snee op zitten”

get om initiatieven op dit gebied daadwer-

't Doorsteekje tussen de Prins Hendrikstraat

- er op? er in zul je bedoelen -

kelijk uit te voeren", legt gemeentelijk

en Heilige Geeststraat. "Daar is dan wel

“Er wordt met een minder strak oog geke-

wijkcoörtdinator voor De Bergen Gied

niet precies volgens de door ons nu gepro-

ken” - Ja schattig hè al die lachebekjes -

Alferink uit. "Daarom willen we nauwer

pageerde samenwerking gewerkt maar

Over dopingzondaar Boogerd; “Ik zou die

gaan samenwerken met andere partijen

heeft een bewonersinitiatief uiteindelijk

man toch gewoon een hand geven als hij

zoals ondernemers, bewoners of vertegen-

wel geleid dat de gemeente 't Doorsteeekje

hier binnen kwam, jij ook? “Ja hoor ik ook,

woordigdende organisaties."

heeft opgeknapt en de bewoners zelf voor

waarom niet” - jullie zijn echt goeie gasten

De invulling van de samenwerking kan ver-

het onderhoud zorgen. Wat voor de

jongens -

schillend zijn. "Door bijvoorbeeld de uitvoe-

gemeente onderhoudskosten bespaart."

En over een plotselinge beeldstoring; “Al

rinsgkosten gezamenlijk te delen en het

In beide gevallen hebben de locaties een

onze collega's zitten nu met hun handen in

beheer en onderhoud over te dragen aan

fraaiere, groene uitstraling gekregen wat

het haar. Wij niet, want we hebben geen

ondernemers en bewoners. Dan kom je al

het straatbeeld zeker ten goede is gekomen.

haar” - hahaha ik kom niet meer bij... -

een heel eind." Een ander voordeel van

Op dit moment loopt er op het Fensterrein

samenwerking is dat het uitvoeren van der-

ook een samenwerkingsinitiatief tussen de

Kort samengevat ging de middag dus als

gelijke plannen minder tijd in beslag neemt.

gemeente en Stichting Ondernemersfonds

volgt: Ze reden allemaal achter elkaar met

Dat bleek onlangs op de Kleine Berg ter

Eindhoven Centrum (SOEC), waarbij onder-

de handjes op het stuur terwijl de zakaan-

hoogte van de Prins Hendrikstraat. Daar is

nemersstichting De Bergen is angesloten.

gevers via de achterdeur binnenkwamen en

een nieuw groenpleintje met zitjes gereali-

"Er bestaat al jaren de wens voor een fysie-

met ontspannen blik uitkeken op de bips

seerd. "Een initiatief van restaurant

ke verbinding tussen het winkelgebied van

van Rob terwijl bij Kreuziger goed te zien

Mangiare en ondernemersstichting De

het centrum en dat van De Bergen middels

was dat er een flinke snee in zat.

Bergen in samenwerking met de gemeen-

een Bergenpad over het Fensterrein", meldt

Tegelijkertijd waren twee kale commentato-

te", aldus Alferink. Op de plaats van het

Gied Alferink. "Door samen te werken met

ren bereid Michael Boogerd een vergevings-

mini-pleintje stonden eerst drie kleine sier-

andere partijen kunnen de kosten voor de

gezinde hand te reiken, maar Michael

kersbomen die door de beperkte ontwikke-

gemeente aanzienlijk gedrukt worden

kwam maar niet naar binnen.

lingsruimte voor de wortels ´magere schar-

waardoor uitvoering van dit plan sneller

minkels´ bleven. De drie boompjes zijn ver-

kan." Voor suggesties die een collectief

Oh shit, effe niet opgelet, wie had er nou

vangen door één grotere boom met daar

maatschappelijk belang hebben voor de

ook weer gewonnen???

omheen wintergroene beplanting. Rond

wijk kan gemaild worden naar

het nieuwe groen is met gebruikt hout een

g.alferink@eindhoven.nl.

Tom Adriaans

BERGEN BULLETIN • JUNI 2013

3

Joepie!

Montmartre
in De Bergen
Op zondag 1 september vindt de 3de editie
van ‘Montmartre in De Bergen’ plaats.
Tussen 12.00 en 17.00 uur vertoeft

Buitenspeeldag!
Op 12 juni!

De Bergen in Parijse sferen met dit voor
Europa unieke evenement. Internationale
portretartiesten trakteren bezoekers op een
karikatuur, portret of silhouet tijdens hun
ambachtelijke, digitale of theatrale act.
Live, te midden van iedereen en actief reagerend op commentaar en lach van bezoekers. In enkele minuten word je vereeuwigd

Dit jaar is er op woensdag 12 juni

slechts 1 euro per kind, inclusief een

en krijg je een ‘kunstwerk’ mee als aanden-

gelukkig weer een Buitenspeeldag (de

glaasje ranja en iets lekkers. Het enige

ken. Het festival heeft zich de afgelopen

vroegere straatspeeldag). Op het

wat je hoeft te doen, is je aanmelden

twee jaar bewezen in haar aanpak, uitstra-

Wilhelminaplein van 14.00 tot 16.30

via info@stichtingdebergen.nl. Via dat

ling en sfeer. Op een gezellige wijze maakt

uur voor kinderen van 4 tot 12 jaar) uit

mailadres kunnen ook ouders zich

Montmartre in De Bergen portretkunst toe-

De Bergen. Stichting De Bergen tovert

opgeven als vrijwilliger en samen met

gankelijk voor iedereen.

samen met Wrkshop.nl uit De Bergen

de organisatie de Buitenspeeldag,

Dus noteer 1 september in je agenda.

het plein om tot één groot kinderspeel-

vorig jaar afgeblazen wegens gebrek

Bewoners en ondernemers uit de wijk die

paradijs. Met allerlei soorten spellen

aan vrijwilligers, voor de kinderen tot

willen meedenken of zelf iets willen doen

en spelletjes. Van koekhappen tot

een groot succes te maken. Voor meer

die dag, mail naar: info@karikatuur.nl

Reuze Jenga, van zaklopen tot twister

info over de Buitenspeeldag 2013:

en nog véél meer. Deelname kost

www.stichtingdebergen.nl.

Muziek manier om
te ontmoeten

Bewoners en ondernemers bij wie deze

Wat wilt u op het
Luciferterrein?

man aan de deur komt, moeten niets kopen

In een eerder Bergen Bulletin vroegen we

en direct de politie waarschuwen.

mensen uit De Bergen mee te denken over

In het vorige Bergen Bulletin kwam

een tijdelijke invulling van het Luciferterrein.

Leapp Store nieuw in
De Bergen

Nu de plannen van de Holland Art Group

wijk met op vier adressen huiskamerconcer-

Onder het motto dat 'een gereviseerde

gemeente door de Raad van State, geeft

tjes door bewoners. Door de intieme optre-

gebruikte Apple even goed is als een nieuwe,

dat perspectief voor een andere invulling.

dens in kleine groepjes al lopend door de

maar wel een stuk goedkoper', opende de

Met als uitgangspunt: Wat wilt ú op het

wijk afwisselend te bezoeken, ontstaat er

Leapp Store aan de Kleine Berg 151 onlangs

Luciferterrein? Misschien een Urban Garden

een soort Muziekkamers of Muziekroute

haar deuren. "We hebben na het succes van

voor en door mensen en ondernemers uit

door De Bergen. Hanneke zoekt voor het

onze webshop Leapp.nl ook 'stenen' winkel

De Bergen? Ontwerpster Alissa van

opzetten van dit hartstikke leuke initiatief

geopend", vertelt de in Veldhoven geboren

Asseldonk (Design Academy (2008-2012) liet

zowel muzikanten die thuis willen optreden

maar in de Randstad wonende eigenaar

zich door dat laatste inspireren en maakte

(amateur of prof, kind of volwassene,

Rogier van Camp (34). "Eerst in Amsterdam,

een 'ruw' ontwerp. Bestaande uit een colla-

maakt niet uit). De bedoeling is muziek te

nu in Eindhoven en het komende jaar in

ge van relevante afbeeldingen die ze van

gebruiken om je buurtgenoten te ontmoeten.

meer steden." Leapp Store verkoopt alle

het internet had 'geplukt'. Ze laat zien dat

Meer info: www.stichtingdebergen.nl

producten van Apple. Van iPods, iPads en

met vaak simpele, weinig kostende initiatie-

en linken naar Bergen Bulletin april 2013.

iPhones tot pc's en notebooks en alles wat

ven van het troosteloze Luciferterrein een

Aanmeldingen: info@gehannes.nl

Apple verder in haar assortiment heeft.

prachtige Urban Garden kan maken. Voor

Allemaal gebruikte exemplaren van enkele

jong en oud en door een beperkte open-

Illegale colportage

jaren tot enkele weken oud. Perfect schoon-

stelling zonder gevolgen voor de sociale

Een onbekende man verkoopt al enige tijd

gemaakt en gereviseerd en van nieuwe

veiligheid van de buurt. Op Kunstkamers

huis aan huis in de wijk kaarten waarvan de

software voorzien en vaak nauwelijks van

2013 hangt de collage van Alissa met als

opbrengst is bestemd voor de heropening

nieuw te onderscheiden. Voor particulieren

doel De Bergen te inspireren om het

van het buurtcentrum. Zowel stichting De

en bedrijven, tegen aantrekkelijke prijzen

Luciferterrein aan te pakken, op te leuken.

Bergen als Koepel de Bergen distantiëren

en met twaalf maanden garantie." Leapp

En wordt het niet het Luciferterrein, dan

zich nadrukkelijk van deze illegale colportage.

Store is één van de sponsors van Kunstkamers

misschien uw eigen tuin, terras, balkon of

Ze hebben melding gedaan bij de politie.

2013. Meer info op www.leapp.nl.

de openbare ruimte in de wijk.

Bergenbewoonster en muzikant en muziekdocente Hanneke van den Boomen met het
idee voor Muziekkamers. Een route door de

voor nieuwbouw vertraging hebben opgelopen door het 'terugfluiten' van de
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Leestips
voor
in de
vakantieperiode
Foto: Rob Stork

GAST

VIJFTIEN JAAR
COLUMNIST
BERGEN
Eerst was er boekhandel de Mol, in de Jan
van Lieshoutstraat. De zaak liep goed tot
het hele gebied op de schop ging, de ‘loop’
ging eruit! Maar ik zat niet bij de pakken
neer, ik zocht en vond een andere stek, een
prima plek: een pand op de Kleine Berg!
Dat werd Boekhandel Spijkerman. En wat
ik wilde, gebeurde: ik kon boven mijn
winkel wonen. Vijftien jaar geleden is het
nu dat ik hier kwam wonen en werken.
In De Bergen, het mooiste en leukste stukje
Eindhoven.
Wat is de Kleine Berg veranderd in al die
jaren… Van rustig straatje, met hier en

Nu ik gevraagd ben om in dit nummer

3) ‘De Toverberg’ van Thomas Mann

daar een specialistisch winkeltje, tot vooral

van het Bergen Bulletin een gastco-

(1875 - 1955). In de nieuwe vertaling.

in de weekends, een bruisende 'boulevard'

lumn te schrijven (zie rechts), kan ik

Actuele klassieker die toegankelijker is dan

met leuke, eigenwijze winkels, terrasjes en

het niet nalaten mijn trouwe klanten

men denkt. Eén

eetgelegenheden. De paar zeer gezellige

maar eigenlijk iedereen die graag

van de grootste

cafés, waar het goed vertoeven is, zijn

leest, een paar tips te geven voor de

Duitse schrijvers

gelukkig gebleven. Een spannende, georga-

komende vakantieperiode.

volgens velen.

niseerde chaos: dat is het. Vooral op
zomerdagen als de terrassen vol zitten.

1) 'Verzamelde Verhalen’ van Isaak

Dan heeft de straat een haast ‘buitenlandse’

Babel (1894 - 1940) is een absolute aanra-

uitstraling. Het behouden van het juiste

der. "Wellicht het mooiste

evenwicht tussen winkels en horecagele-

proza ooit geschreven", aldus

genheden in het gebied valt niet mee. Juist

Stein Spijkerman. Wat achter-

de kleine winkels mogen absoluut niet

grondinformatie via de uitge-

verdwijnen. En dat zal niet meevallen nu

ver van de Nederlandse verta-

de Kleine Berg steeds aantrekkelijker wordt

ling: De Rus Isaak Babel debu-

4) ‘Stoner’ van John Williams (1922 -

en de huren navenant stijgen. Maar het

teerde in 1925 met een bundel

1994). Een bestseller die écht de moeite

Montmartre van Eindhoven mag niet ver-

en vergaarde nog geen jaar

waard is, bijna verplichte kost! ‘Stoner’

worden tot een ‘gewoon’ winkelgebied!

later met zijn bundel 'De Rode

beschrijft het leven van een man die vooral

Door die toegenomen drukte is ook het

ruiterij' wereldroem. Hij gold al snel als een

trouw aan zichzelf is.

lawaai toegenomen. Niet altijd prettig als

waardig opvolger van Tsjechov en bracht

je er woont, maar inherent aan het wonen

volgens velen de Russische literatuur iets

in de binnenstad!

nieuws, iets zonnigs en zuidelijks. Zijn ver-

Terug naar de boekhandel. Nog steeds mijn

halen zijn bont, grotesk en exuberant. Ze

grote passie. Veel lezen, het bijhouden van

lopen over van wilde energie, zinnelijkheid

alles wat er uitkomt.

en ironie. Bij al zijn warmbloedigheid slaat

De leesclubavonden boven mijn winkel, ik

Babel een droge, laconieke toon aan die

leid zo’n veertien groepen, met al die ver-

zowel vanzelfsprekend als volkomen nieuw

schillende leeservaringen en meningen, de

aandoe. In ‘Verzamelde verhalen’ behoudt

betrokkenheid, de discussies! Het zijn

vertaalster Froukje Slofstra de intense

avonden die ik koester.

beknoptheid die zo bij Babels werk hoort.

Tot slot dank ik al mijn trouwe boekenkopers
uit De Bergen. Mede door jullie bestaat

2) ‘Het Verdriet van de

mijn boekhandel nog en zal hij blijven

Engelen’ van Jón Kalman

Uiteraard zijn deze vier boeken in mijn

bestaan. Want lezen dat doen de

Stefansson (1963). Een

boekhandel verkrijgbaar. De komende tijd

'Bergenbewoonders'!

boek uit 2012 dat ik heb

zal ik vaker leestips geven in het Bergen

besproken in al mijn lees-

Bulletin.

Stein Spijkerman

clubs. Grandioos!
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Een
kunstenaar
van
formaat

Foto’s: Rob Stork

Kunstschilder Joep Königs (54) is niet

ben altijd op zoek naar nieuwe dingen,

de minste onder de kunstenaars uit De

nieuwe vormen. Laat steeds weer andere

Bergen die deelnemen aan

dingen gebeuren op het papier. Met teksten,

Kunstkamers 2013. Een groot deel van

vormen, kleuren, licht en donker die als

zijn zeer gevarieerde werk kenmerkt

een soort littekens extra spanning en diep-

zich door zijn typische gouachestijl.

te geven."

De eerder dit jaar geopende overzichtsten-

Het schilderen leerde hij op de Eindhovense

toonstelling '40 jaar Joep Königs' in Coffee

Academie voor Industriële Vormgeving

You in de Witte Dame toont duidelijk zijn

(1975-1979). "Vanuit die basis ben ik gaan

ontwikkeling als kunstenaar. En zijn 'eeu-

zoeken naar een techniek die bij me past,

wige' zoektocht naar grenzen. Van zijn

waarmee ik me kan uiten en waarmee ik

Bergenbewoner Frank Malcorps is een

kunnen als mens en kunstenaar maar ook

kan communiceren. Zoals met gouaches"

kunstenaar die zich niet tot één discipline

van materialen en technieken waarbij hij

Hij is nog altijd op zoek naar dat eigen,

beperkt. Naast beeldende kunst heeft hij

het combineren van verschillende kunstui-

intuïtieve handschrift waarin zijn hele

ook een grote passie voor muziek. Ook is

tingen niet schuwt. Zo voorzag hij zijn uit-

'hebben en houden' besloten ligt. Geen

hij verbonden aan diverse Eindhovense

bundige, voor sommigen soms zelfs schok-

zoektocht naar het 'perfecte' kunstwerk.

culturele instellingen waaronder het Van

kende, schilderijen van tekstfragemten of

"Perfecte kunst is niet mooi, is doods.

Abbemuseum. "Voor mij is alles wat ik doe

lossewoorden in allerlei talen tot het

Kunst moet iets 'ranzigs' hebben, moet

op kunstgebied een totaalpakket", zegt

Japans toe. "Het Japans schrift fascineert

schuren, schaven, uitdagen." Net als veel

hij. "Het één kan niet zonder het ander,

me al heel lang, maar behalve schilderen,

andere kunstenaars is hij ijdel. "Maar de

alles stimuleert en voedt elkaar."

schrijf ik ook vaak. Een soort dagboek met

keerzijde daarvan is onzekerheid. Daar

Als muzikant is hij bekend van de

losse opmerkingen maar ook verhalen."

laveer je steeds tussendoor: tussen twijfel

'Wildwest Coniferen'. Een instrumentale

Duidelijk is zijn ontwikkeling te zien bij de

en bevestiging, onzekerheid en waarde-

groep die met 'Violent Mood Swings' een

schilderijen van vrouwelijke naakten.

ring. Het spannendste van het kunstenaar-

klasse-cd uitbracht, een cd die het beluis-

Vroeger gemaakt met bijna fotografische

schap is tijdens het werken in je atelier

teren meer dan waard is.

precisie, later met ruwe, dynamische strepen

zien dat er iets ontstaat waar je blij mee

Tijdens Kunstkamers 2013 treedt Frank

waarbij hij in de omringende ruimte aller-

bent. Die trance ervaren waardoor je pas

Malcorps op met collega-muzikanten zoals

lei 'spannende' dingen liet gebeuren. "Ik

als je klaar bent het resultaat ziet."

zijn vriend en beeldend kunstenaar

Beeldend
kunstenaar,
muzikant,
componist

Jacques van Erven. "Samen duiden we in
het rijke muziekarchief van ons verleden
om de muziek boven water te toveren
waar we iets mee hebben." Niet perse de
bekendste nummers, maar prachtige songs
zoals 'I went out one morning' van Bob
Dylan. Of het dwarse 'Venus in Furs' van
de Velvet Underground.
"Wij voelen ons als een vis in het water
om als beeldend kunstenaar met muziek
bezig te zijn. Heel organisch tot een
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symbiose te komen en de nummers een
eigen vorm te geven. Een proces dat vaak
vanzelf gaat." Frank en Jacques zijn de
laatste tijd bezig met het zoeken van hun
eigen muzikale koers, te ontdekken welke
kant ze op willen gaan. "Wellicht zelfs
jazz, we houden in ieder geval van melodielijnen, dus dat komt wel goed."
Ze zijn momenteel druk bezig met het
schrijven van eigen muziek. "Die op een cd
zullen worden uitgebracht."
Op zaterdagmiddag 15 juni presenteert de
band rond Frank Malcorps en Jacques van
Erven zich onder de voorlopige naam
Moonshiner. De samenstelling is: Marij te
Braake: orgel. piano en zang; Heleen van
Gunst: trekharmonica, xylofoon en zang;
Biek Brans: drums en percussie; Jaap
Margry: banjo, gitaar en zang; Jacques van
Erven: gitaar, mandoline, viool en zang en
Frank Malcorps: gitaar en zang.
Moonshiner is overigens nog op zoek naar

Foto: Jannie van den Broek

een bassist.

Exploratief
ontwerp
projecten

Jannie
van den Broek
Jannie's interesse voor fotografie bestaat al
sinds haar tienerjaren maar de laatste tien
jaar is ze serieus bezig met haar fascinatie
voor beelden. “Elke dag weer dringen zich
talloze beelden aan ons op die er bijna om

Als organisatie zijn we trots en vereerd

'smeken' vastgelegd te worden. Ze te 'pak-

dat een ontwerper als Wouter Widders-

ken'. Soms is het een bijzondere lichtinval,

hoven, natuurlijk ook uit De Bergen,

soms een moment dat maar een fractie van

deelneemt aan Kunstkamers 2013.

een seconde perfect en soms is het gewoon

Wouter heeft samen met Castor Bours

een bijzonder object.” Ze toont graag de

ontwerpstudio Toer en ze hebben de

bizarre contrasten die in zo veel dingen aan-

afgelopen jaren laten zien de meest

wezig zijn. Of juist verborgen lijken. "Een

talentvolle maar ook meest innovatie-

goed voorbeeld daarvan is het werk van de

ve ontwerpers van Nederland te zijn.

bekende fotograaf Martin Parr." Daarnaast

Dat laat ook de lange lijst zien van

legt ze graag vervreemdende beelden vast

gerenommeerde exposities en evene-

die vragen oproepen 'Kan dit wel? Waar kijk

menten zoals de DDW zien. Hun grens-

ik eigenlijk naar?' Het vertellen van een

verleggende ontwerpen combineren

'beeldverhaal' boeit haar erg. "Van pure

vindingrijkheid, kleur, humor met durf,

registratie tot het toevoegen van emotie en

vernieuwing, eenvoud en nieuwe tech-

context." Ze laat zich daarbij graag inspireren

nieken. Moving design, living objects,

door het werk van de veelvuldig bekroonde

verbazingwekkende installaties, de lijst

fotojournalist Raymond Rutting. Foto's van

zou te lang worden om het allemaal op

Jannie van den Broek verschijnen regelmatig

te noemen. Maar alleen Wouter

in dag-, week- en vakbladen. Ze fotografeert

Widdershoven, die met zijn ontwerp

al jaren voor Bergen Bulletin.

Power Flower ons evenement letterlijk

Tevens maakt ze vaak fotoverslagen van

en figuurlijk opfleurt, maakt een

beroepsmatige bijeenkomsten. Haar foto-

bezoek aan Kunstkamers 2013 absoluut

talent laat ze, net als vorig jaar zien op

de moeite waard.

Kunstkamers 2013.
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Louter positieve reacties
op Kunstkamers
Dat Kunstkamers 2012 zowel bij de deelnemende
kunstenaars als de bezoekers een positieve
indruk heeft achtergelaten, bleek uit de vele
reacties die de organisatie naderhand kreeg.
Veel kunstenaars en bezoekers waren ook zeer
te spreken over het gezellige, gemoedelijke
karakter van Kunstkamers.

vanwege de gezelligheid op het buitenterras op de binnenplaats.
Daar is het goed en gezellig toeven met hapjes, drankjes en de
meeste tijd live-muziek van een hoog niveau.

Ook voor kinderen
Kunstkamers in De Bergen is ook voor kinderen leuk. De creatieve
workshops op zaterdag en zondag. Zo worden er zowel zaterdag
als zondag creatieve workshops gegeven zoals het versieren van

"Veel kunstenaars van allerlei kunnen uit De Bergen hebben maan-

cupcakejes en is er op beide dagen ook een gezinsspeurtocht door

den geleden al gevraagd of ze dit jaar (weer) mee konden doen. En

de wijk. De speurtocht leidt onder meer langs de Etalageroute,

ook van veel bezoekers hebben we leuke en positieve reacties gehad.

veteraneninloop De Treffer en nog meer leuke, mooie en bijzondere

En ook bezoekers van vorig jaar en mensen die over Kunstkamers

plekjes in de wijk.

gehoord hadden, wilden van ons weten of er ook dit jaar een

Ook zal er een poppentheater zijn en mogelijk komt er ook een

Kunstkamers zou zijn", aldus Karina van Hout van de organisatie.

verhalenverteller die onder het motto ‘Jij vraagt, ik vertel’ elk ver-

"Het geeft aan dat ons evenement na één editie al bij veel mensen

haal dat je maar horen wilt, vertelt.

is blijven hangen. Al heeft dat natuurlijk ook te maken met het feit
dat Kunstkamers de opvolger is van het vroegere Kunst in De Bergen

Etalageroute

dat tussen 2003 en 2011 vijf keer is gehouden."

Net als vorig jaar maakt ook dit jaar de Etalageroute deel uit van
Kunstkamers in De Bergen. In de etalages van meer dan twintig

Weer divers programma

winkels en in een aantal horecazaken zijn als voorproefje en

Het programma staan ondertussen na heel veel werk, schuiven,

natuurlijk om aandacht te vestigen op Kunstkamers kunstwerken te

invoegen en improviseren vast. In dit Bergen Bulletin is een uitvoe-

zien van de deelnemers aan het evenement op 14, 15 en 16 juni.

rig overzicht te vinden van het hele programma inclusief de ver-

Een wandeling langs de Etalageroute (route en deelnemende

schillende 'sidekicks' zoals de expositie van veteranenkunst in

kunstenaars zijn te vinden op http://kunstkamers.blogspot.nl)

veteraneninloop De Treffer aan de Smitsstraat 17 en de

geeft al een aardig indruk van de diversiteit maar zeker ook de

Etalageroute. In één blik is te zien dat het programma ook dit jaar

kwaliteit van de tijdens Kunstkamers geëxposeerde beeldende

weer heel divers is. Met veel mooie en verrassende kunst, leuke

kunst, objecten, fotografie en design.

activiteiten voor jong en oud en een heleboel aantrekkelijke live-

Beslist een aanrader die een kwartiertje tijd vraagt en vast en

muziek. Kortom, een bezoekje aan Kunstkamers 2013 is zeker de

zeker leidt tot een bezoek aan Kunstkamers in De Bergen komend

moeite waard. Niet alleen vanwege het creatieve aanbod maar ook

weekend.
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Ve e l l i v e - m u z i e k

indrukken. Als 'side-kick' van Kunstkamers is tijdens onze openings-

Muziek is een vanzelfsprekend onderdeel van Kunstkamers vinden

uren in veteraneninloop De Treffer aan de Smitsstraat, tweemaal de

wij als organisatie. Daarom hebben we er ook dit jaar alles aan

hoek om vanaf de Oranjestraat, een kleine expositie te bezoeken

gedaan om op elk dag van de drie dagen minimaal twee live-optre-

met kunstwerken van veteranen die vanaf 1945 uitgezonden zijn

dens te hebben. En ook dan blijkt dat Eindhoven veel kwaliteit en

geweest naar verschillende oorlogsgebieden in het buitenland. Van

diversiteit te bieden heeft. We beginnen vrijdagavond na de officiële

Indonesië tot Korea en van Libanon via voormalig Joegoslavië tot

opening door Rob Schoonen, kunstredacteur van het Eindhovens

Afghanistan.

Dagblad met een optreden van singer/songwriter Iris Penning. Met

De expositie is een preview voor de grote expositie die op 20 juni is

haar prachtige luisterliedjes met vaak pakkende Nederlands- en

te zien tijdens de regionale veternanenontmoetingsdag in en rond

Engelstalige teksten weet deze jonge Eindhovense haar publiek

het Parktheater.

keer op keer te boeien en te ontroeren. Na Iris de 'topper' van de

Gezelligheid

openingsavond, de Gelderse bluesgigant Anne-Maarten van

Kunstkamers in De Bergen staat niet alleen voor kunst en cultuur

Heuvelen. Een optreden dat garant staat voor blues 'tot het gaatje'.

maar zeker ook voor gezelligheid en ontmoeting. Op het gezellige

Google beide muzikanten maar eens en je zal zien dat deze

terras, afhankelijk van het weer binnen of buiten, zal het wederom

lovende woorden niet overdreven zijn.

goed toeven zijn. Met betaalbare drankjes en hapjes en live-muziek:
een perfecte ambiance om langer te blijven 'plakken' en te genieten.

M o o n s h i n e r e n G . E . T. 1 1
Op zaterdag optredens van twee Eindhovense bands: om 15.00 uur

Sponsors

de vijfkoppige gelegenheidsformatie Moonshiner van multi-kunste-

Omdat Kunstkamers, een activiteit van stichting De Bergen, princi-

naar Frank Malcorps. Frank zorgde vorig jaar met het buitenoptre-

pieel geen subsidie wil en met een minimaal budget werkt, neemt

den van zijn band Flexus Bombarus voor één van de hoogtepunten

sponsoring een belangrijke plaats in. Ook dit jaar vonden we winkels

van Kunstkamers 2012. En ook met Moonshiner zal hij voor één van

en bedrijven bereid een bijdrage te leveren aan Kunstkamers. Niet

de vele hoogtepunten gaan zorgen voor de editie van dit jaar. Rond

in geldelijke vorm maar in de vorm van gratis diensten en/of grote

18.00 uur het optreden van G.E.T.11, een Eindhovense driemansfor-

kortingen op bijvoorbeeld de huur van de muziek- en andere tech-

matie waarin percussie, saxofoon en electronische muziek tot een

nische installatie, de kosten van het drukwerk, de spullen voor de

intrigerend en swingend geheel worden gesmeed. Een absolute

aankleding van de expositie- en ontvangstruimtes. Zonder hun

aanrader voor iedere muziekliefhebber die dan in een moeite door

medewerking en betrokkenheid, iets wat zeker ook geldt voor een

ook het werk van de vele talentvolle kunstenaars uit De Bergen

groep vrijwilligers uit de buurt, zou Kunstkamers niet mogelijk zijn.

kunnen aanschouwen. Op zondagmiddag is het de beurt aan pianist

Vrijwilligers en sponsors: ESL Events, Leapp Store, PrintPlan,

Henk van Beckum. Net als vorig jaar zal hij ongetwijfeld weer de

Majorie Voorhuis, Licht op Eindhoven, Wrkshop & Games, De

juiste toetsen weten te raken en de vele mooie kunst van een pas-

Stickergigant en Bloemenzaak Oktober, alvast hartelijk bedankt.

send muziekaal jasje voorzien. Afsluiter van Kunstkamers 2013 is de
jonge singer/songwriter Veerle Driessen uit Eindhoven. Haar fijnbe-

Vo l g o n s

snaarde muziek zullen samen met haar teksten en haar opvallende

De laatste loodjes zijn misschien vaak het zwaarst maar in ieder

stem een waardige 'finishing touch' zijn van afsluiter de tweede

geval dagelijks te volgen via http://kunstkamers.blogspot.nl en

maar zeker niet laatste Kunstkamers in De Bergen.

op facebook zijn de laatste nieuwtjes te vinden. Want we zijn nog
bezig met enkele aanvullingen op ons programma. Voor de catering

Kunst van veteranen

maar ook wat mogelijke optredens van cabaretiers betreft. Houd

Kunst in al zijn vormen is voor veel mensen een manier om hun

ons in de gaten!!!

emoties te uiten, te delen, te vertalen in beelden, vormen, klanken,
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Grote Berg 72-74
040-78 75 750
info@livenzo.com

kom gauw kijken naar onze
voorjaarsaanbieding!

Wij lezen!

www.autohuiseindhoven.nl

BOEKHANDEL

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

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

De BMW specialist
van Eindhoven en omstreken
Voor een betrouwbare occasion met service en
garantie, bent u bij ons aan het goede adres.

Wij hebben een werkplaats waar u terecht kunt
voor onderhoud, reparatie, onderdelen,
apk keuring en schadeherstel.
Ongeacht merk of bouwjaar.
Inkoop 06 53 23 70 39 • Verkoop 06 53 99 50 25
Werkplaats 040 244 96 00
Prins Hendrikstraat 50 • 5611HL Eindhoven
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scherp in drukwerk

Kleine Berg 109 • 5611 JT Eindhoven • info@printplan.eu

www.printplan.eu

NIEUWE ZONNEBRILLEN
COLLECTIE IS BINNEN!

goudsmeden - juweliers sinds 1980

Ask us about jewels
Bergstraat 5-7 • 5611JX Eindhoven • 040 2457877
www.wijengoudsmeden.nl

WRKSHOP verzorgt de leukste
workshops, citygames en quizzes
voor iedere denkbare feestelijke
gelegenheid zoals een bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, familiedag
of ander uitje. Met een aanbod
van ruim 30 verschillende
activiteiten, kan WRKSHOP
iedere groep een passend
voorstel doen. Kijk ook op:

Gegarandeerd een
een goed
goed of
of nog
Gegarandeerd
nog beter
betergevoel
gevoel

www.wrkshop.nl
WRKSHOP • Hoogstraat 10b • 5611 JR • Eindhoven • 06 51059591

T.
T. 040
040 296
296 1863
1863

www.1910-restaurant-bar.nl
www.1910-restaurant-bar.nl

TE HUUR
Ruimte voor uw vereniging of bedrijf
in Buurtcentrum De Bergen
Oranjestraat 1 (zie pagina 9)
Voor meer informatie:
info@stichtingdebergen.nl

B E R G E N B U L L E T I N • A P R I L 2 0 1 3 11

De Heremiet

“Er bestaat al jaren de wens voor

boeken • muziek • geschenken
wierook • beelden • edelstenen
sieraden • orakelkaarten

een fysieke verbinding tussen het
winkelgebied van het centrum en
dat van De Bergen middels een
Bergenpad over het Fensterrein”

Bergstraat 36B
5611 JZ Eindhoven
040 2447714, info@heremiet.nl
www.heremiet.nl

Gebiedscoördinator Gied Alferink

de stadspoort 10
5611 gz eindhoven
040 2449027
ieder sieraad handgesmeed

Foto: Rob Stork

Na de afgelopen twee maanden de nieuwe

lezing kunnen bijkomen, napraten en erva-

groepsruimte, behandelkamer, douches en

ringen delen." Terwijl de opening van de

toiletten, opslagkamer en stilteruimte in

theehoek net achter de rug is, wordt er al

gebruik te hebben genomen, heeft spirituele

volop gewerkt aan de verbouwing van het

boekhandel De Heremiet aan de Bergstraat

veertig plaatsen tellende restaurant. Met

nu ook een Theehoek geopend.

een menukaart met louter biologische en

"Mijn droom begint steeds meer vorm te

vegetarische gerechten. "Er zal ook altijd

krijgen", vertelt een blije en ook trotse

een keus zijn voor mensen die geen suiker,

Herman van de Kuit. Toen hij vier jaar geleden

koemelk of gluten eten." Een deel van de in

bij de overname en de daarop volgende

totaal 60.000 euro kostende verbouwing

verhuizing van De Heremiet de ongebruikte

heeft Herman van de Kuit 'binnengehaald'

ruimte achter de nieuwe winkel aan de

via het zogenaamde 'crowdfunding'. "Onder

Bergstraat zag, begon het te kriebelen. "Ik

het motto beter 100 mensen vragen of ze

zag direct de mogelijkheden van die ruimte.

elk 600 euro aan mij willen lenen of aan De

Mogelijkheden om een spiritueel centrum te

Heremiet willen doneren, dan 60.000 euro te

realiseren waarbij de boekhandel samen

lenen bij de bank, heb ik tal van vrienden,

met een grote groepsruimte en aparte stilte-

bekenden, klanten en andere mensen bena-

ruimte, behandelkamers, een theehoek en

derd of ze in mijn plannen wilden 'investe-

een biologisch/vegetarisch restaurant onder

ren'. Dat heeft 10.000 euro opgeleverd.

één dak zouden zitten. Met de opening van

Bijzonder was dat er ook veel mensen

de theehoek en na de zomervakantie het

waren die geen geld konden bijdragen maar

restaurant is die droom verwezenlijkt." Een

wel graag aan de verbouwing mee wilden

bijzondere droom want zover hij weet, is

werken. Hiermee is De Heremiet op weg om

nergens in Nederland een spiritueel centrum

een centrum te worden dat sterk wordt

te vinden met de mogelijkheden en facilitei-

gedragen door een grote groep mensen.

ten als De Heremiet. Een centrum waar

Zowel door hun bijdrages in geld als in tijd

Eindhoven trots op kan zijn en dat veel

en energie."

mensen die met de spirituele kant van het

Op 9 juni krijgt de crowdfunding vanaf

leven bezig zijn, zal plezieren. De theehoek

13.30 uur een vervolg in een benefietmid-

direct achter de winkel is een vooral een

dag met als thema ‘Anders met geld

ontmoetingsplek voor gelijkgestemden. "En

omgaan en geld anders ervaren’.

een plek waar mensen na een activiteit of

Meer info hierover op www.heremiet.nl.

Eindhoven - Bergstraat 40 - T 040 2460661
Bladel - Gindrapassage 13 - T 0497 388727
Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

Onbeperkte keuze uit
55 gerechtjes voor € 24,50
Wilhelminaplein 9
5611HE Eindhoven
040 236 69 55
www.theprince.nl
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