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It's Fashion
Weekend ook 
in De Bergen
Op vrijdag 6 september (16.00-22.30) en

zaterdag 7 september (10.00-18.00) vindt in

Eindhoven de eerste editie van het It’s

Fashion Weekend plaats. Dit nieuwe evene-

ment staat in het teken van retail, mode,

design, technologie, (street) art, food en

muziek. Het wordt omschreven als 'een

bruisend modeweekend met een ruw rand-

je'. En natuurlijk speelt een deel van dit

modeweekend zich af in De Bergen dat net

'bekomen' is van de Parijse 'Montmartre-

metamorfose' van de zondag ervoor. Op

vrijdag 6 september zijn de winkels in de

stad tot uiterlijk 23.00 uur geopend.

Behalve in de winkels is er ook op straat

genoeg te beleven. 

Zo showen modezaken uit De Bergen een

deel van hun collectie tijdens modeshows

op straat. De precieze activiteiten, locaties

en aanvangstijden zijn te vinden op

www.its-weekend.nl en

www.facebook.com/ItsWeekendEindhoven.

Tijdens de Dutch Design Week (DDW) (19 t/m 27 oktober) is Kazerne voor het eerst volledig

open voor publiek. Maar voorafgaand is er op vrijdag 18 oktober van 17.00 - 18.30 uur een

exclusieve preview voor de bewoners van De Bergen.

"Voor de buurt een ideale kans om te komen kijken wat er de komende tijd allemaal staat

te gebeuren met dit prachtige complex", nodigt Annemoon Geurts, samen met Koen

Rijnbeek van ontwerpstudio Moon/en/co initiatiefneemster voor Kazerne, de hele wijk uit.

"Tegelijkertijd kunnen ze vóór de DDW al zien wat er dit jaar die week allemaal valt te

beleven in Kazerne." De oude marechausseekazerne en de voormalige loods van de

gemeentereiniging op de hoek Grote Berg en Paradijslaan, ook wel bekend als Klein

Paradijs, zijn tijdens de DDW gevuld met actueel design. Vorig jaar vormde de loods al het

decor van pop-up restaurant Eat Drink Design. "Nu is dit prachtig stukje Eindhovens erf-

goed voor het eerst in vele jaren volledig geopend", aldus Geurts. 

In de expo is werk te zien van onder andere BCXSY voor het Japanse Inframince, Nienke

Sybrandy, Kiki van Eijk en Joost van Bleiswijk. Château de la Resle lanceert een nieuw

designlabel met werk van onder meer Roderick Vos en de Intuïtiefabriek en Glamcult en

conceptstore You Are Here uit De Bergen presenteren de Modebelofte 2013. Weltevree vult

de binnenplaats met nieuw buitenmeubilair. Tijdens DDW kookt Edwin Severijn als vanouds

exclusieve avondvullende Dutch Design Diners. Nieuw is het Loodsrestaurant@Kazerne;

voor een snelle, verse pasta of salade op stoelen van Maarten Baas. “Maar ook buurtgenoten

die alleen nieuwsgierig zijn naar het erfgoed, zijn van harte welkom”, lacht Annemoon

Geurts. “Vorig jaar hebben we tijdens de DDW van veel buren al prachtige verhalen gehoord

die we straks ook willen vastleggen.” Het erfgoed en de expositie zijn gratis toegankelijk.
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te kunnen betrekken met alle 450 medewer-

kers die nu nog verspreid zitten over vier

verschillende locaties in de stad. "Wij zijn

ontzettend blij met deze nieuwe plek",

benadrukte Woonbedrijf-directeur Ingrid de

Boer in het ED. "We wilden graag in de stad

blijven zitten en hebben veertien locaties

bekeken. Belangrijk van deze locatie is dat

we hier een eigen kantoor hebben en niet in

een verzamelgebouw zitten. Daardoor 

kunnen we onze eigen identiteit beter 

uitdragen." 

De omgeving hoeft niet bang te zijn voor

hei-overlast tijdens de bouw omdat er door

de bijzondere bouwmethode helemaal niet

Oude ED-pand tegen de vlakte

Adverteren in het Bergen Bulletin is dè

manier om uw onderneming bij bewoners

en bedrijven bekendheid te geven. Uit

onderzoek blijkt dat het Bergen Bulletin

goed wordt gelezen en zeer gewaardeerd

wordt door de lezers. Bovendien steunt u

met het plaatsen van een advertentie ons

buurtblad. Bergen Bulletin verschijnt zes

maal per jaar en er zijn verschillende for-

maten advertenties mogelijk. Onderstaand

de tarieven en formaten voor 2013. 

Als u besluit tot het plaatsen van een

advertentie, dan kunt u contact opnemen

met Loes Drenthen: drenthen@hetnet.nl

Met de sloop van het voormalige 

ED-pand op de hoek van de Wal en de

Grote Berg is weer een stukje historie

in De Bergen verdwenen. Op de plek

waar bijna vijftig jaar het Eindhovens

Dagblad werd gemaakt, komt het 

nieuwe onderdak van Woonbedrijf.

Afgelopen maand is het voormalige 

ED-pand aan de Wal gesloopt waarna is

begonnen met het bouwrijp maken van de

locatie om zo snel mogelijk met de geplande

nieuwbouw te kunnen starten. Deze nieuw-

bouw krijgt een 'transparant' karakter door

de grotendeels glazen gevels. 

Woonbedrijf verwacht eind 2015 het complex

Het ED-gebouw aan de Wal vóór de sloop. 

Foto: Eindhoven in Beeld

De lege vlakte ná de sloop. 

Foto: Jannie v.d. Broek

Artists impression van geplande nieuwbouw.

Foto: Van Lierop Cuypers Spierings

geheid hoeft te worden. Achitectenbureau

Van Lierop Cuypers Spierings, dat voor het

ontwerp tekent tijdens een presentatie in

2011: "Het gehele gebouw wordt geplaatst

in een betonnen bak zonder bodem. 

De vloer zal ónder het grondwater, waar-

mee de bak volloopt, worden gestort."

Onder het gebouw komt parkeergelegen-

heid in drie lagen. Het uiterlijk van het

gebouw is al even bijzonder als de bouw-

methode: het 'hart' wordt gevormd door

een aantal glazen 'losjes gestapelde schoen-

dozen' achter de glazen gevel. 

Philips Lighting ontwerpt de aanlichting van

het gebouw.

Gezien worden in de Bergen, 
is adverteren in Bergen Bulletin
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Er heerste  een uitgelaten stemming op het

Wilhelminaplein. Volwassen mannen sloegen

elkaar enthousiast op de schouders en 

staken bij binnenkomst van de kroeg hun

duimen vrolijk in de lucht. "Wat waren ze

goed zeg, geweldig. En die Bakkali... wat

een baltovenaar!" 

Jarenlang had ik ze in de Gaper anders 

binnen zien komen. Vaak boos of teleurge-

steld. Ook mijn twee vrienden bliezen dan

graag wat stoom af bij een stuk of wat

lichtgele rakkers. De een bedachtzaam en

rustig. De ander met passionele verve en

een aangeboren aversie tegen alles waar

020 voor staat. Na de prachtige wedstrijd

tegen de strontverveeld ogende vedettes

van AC Milan, kende de geestdrift van

laatstgenoemde geen grenzen meer. 

PSV kon niet meer stuk. 

Hij had wel gelijk, maar ik dacht voor hoe

lang nog? Want als hongerige roofdieren

besluipen de handlangers van clubbesturen

inmiddels de jonge PSV-talenten. Het zijn

de aasgieren van een financieel kompleet

doorgedraaide bedrijfstak die op zoek zijn

naar lucratieve handel.

En steeds vroeger naar het lijkt. Als je op de

kleuterschool een bal twee meter recht

vooruit kunt trappen loop je al een goede

kans gevolgd te worden door vage geluk-

zoekers. Barcelona en Real Madrid hebben

samen meer dan een miljard schuld bij ban-

ken waar wij als Europese belastingbetalers

met z'n allen garant voor staan. 

Als ze dan in Madrid desondanks doodleuk

99 miljoen!!!! aftikken voor een nieuwe

speler, gaat bij mij het licht uit. Kolere, wat

een maf zootje die voetbalwereld. Maar

ook wij supporters lijken wel niet goed

wijs. Want ondanks de voortwoekerende

crisis kopen we nog steeds massaal een

dure seizoenskaart om een aantal piepjonge

miljonairs toe te juichen die uitsluitend hun

stinkende best doen om zich in de kijker te

spelen bij clubs die nog meer perspectief

kunnen bieden.

Want de enige clubliefde die voetballers

tegenwoordig hebben is louter liefde voor

een club met nog meer geld...

Tom Adriaans
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Stichting Eindhoven in Beeld heeft

vorige week het vertrouwde onder-

komen aan Grote Berg 9 verlaten.

Gelukkig blijft EiB wel behouden voor

De Bergen want ze zitten nu in het pand

aan de Deken van Somerenstraat 4.

De afgelopen weken hebben de vrijwilligers

van EiB honderden verhuisdozen gevuld

met al het foto- en filmmateriaal dat de

stichting in de loop der jaren heeft 

verzameld. Maar ook met alle documentatie

en boeken (uiteraard in bijna alle gevallen

over Eindhoven) en nog veel meer spullen

die in die periode zijn vergaard. Zoals waar-

schijnlijk bekend moest EiB op de Grote

Berg plaats maken voor de realisatie van de

ambitieuze plannen van Kazerne & Loods.

Een initiatief van de stichting ‘Tot behoud

van Klein Paradijs’ die van het complex op

de hoek Grote Berg/Paradijslaan een inter-

nationaal 'platform' wil maken voor de

designindustrie in de regio Eindhoven met

expositie-, werk- en ontmoetingsruimten en

diverse soorten horeca. Klein Paradijs

bestaat naast Grote Berg 9 verder uit het

vroegere theater 't Klein en de grote

gemeenteloods aan de Paradijslaan. 

In samenwerking met de gemeente wordt

het nieuwe onderkomen van Eindhoven in

Beeld de komende weken gebruiksklaar

gemaakt en ingericht. "Zodat we vanaf

maandag 16 september onze deuren weer

kunnen openen voor het publiek", meldt

EiB-voorzitter Stephen Goth. 

"De officiële opening van het nieuwe EiB-

Huys vindt plaats op zondag 6 oktober.

Tegelijkertijd met de start van een nieuwe

expositie. Want we hebben voortaan een

ander adres maar de verhuizing verandert

verder niets aan onze doelstelling en onze

activiteiten."

Meer informatie over de stichting Eindhoven

in Beeld is te vinden op www.eindhove-

ninbeeld.com. 

Ook kunt u vanaf 16 september tijdens de

openingstijden binnenlopen voor een

praatje en een kop koffie. 

Verhuizing
Eindhoven 
in Beeld

Foto: Jannie v.d. Broek. 
Het nieuwe pand van Eindhoven in Beeld aan de Deken van Somerenstraat 4
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Bij de wijkschouw in maart spraken

bewoners en ondernemers hun

bezorgdheid uit over de veiligheid en

leefbaarheid op het Treffinaterrein.

Besloten is om met de gemeente het

terrein aan te pakken.

Het Treffinaterrein werd het meest kritisch

beoordeeld van alle tijdens de schouw

bezochte locaties en kreeg het etiket 'risico-

gebied'. Er is beoordeeld op onderhoud

openbare ruimte en sociale veiligheid.

Conclusie: De Bergen is redelijk schoon en

veilig, behalve dan het Treffinaterrein. 

Onvoldoende verlichting en toezicht

Het 'verborgen' liggend Treffinaterrein ach-

ter de Kleine Berg en Catharinastraat is par-

keerplaats, speeltuin, hondenuitlaatplek en

'sluiproute' voor vooral stappers en wijkbe-

woners. "En een onveilige locatie in een

uitgaansgebied met onvoldoende verlich-

ting en toezicht", zegt wijkbewoner Marcel

van der Heijden, initiatiefnemer voor de

wijkschouw en het vervolg daarop. "Er zijn

duidelijke signalen van criminele en onge-

wenste activiteiten zoals auto-inbraken, het

openbreken van gestolen fietsen, alcohol-

en drugsgebruik en grafitti. Controle en

handhaving is moeilijk door de diverse in-

en uitgangen die ook vluchtroutes kunnen

zijn."

Inventariseren en verbeteren

Medio juni hielden bewoners, ondernemers

en gemeente een brainstormsessie. Na een

nadere inspectie werden de belangrijkste

problemen van het Treffinaterrein benoemd

en is gekeken naar oplossingen en hoe

deze uit te voeren. Eén plan voorziet in het

invoeren van een 'éénrichtingcircuit' rond

een eiland met speelgelegenheid. Met par-

keerruimte rondom nieuwe stads- en/of

seniorenwoningen. Het bestaande honden-

toilet moet blijven maar twee van de drie

in- en uitgangen moeten dicht en alleen

door buurtbewoners en -ondernemers met

hun stadspas te openen. Nieuwe verlichting

(met sensoren) is noodzakelijk evenals bete-

re schoonmaak. Nieuw groen zou het ter-

rein opfrissen terwijl betere sociale controle

tot grotere veiligheid moet leiden en onge-

wenste personen weren. Kritiek is dat de

'verharding' (oa nieuwbouw) ten koste gaat

van groen en de nieuwe inrichting (over-

dag) intensiever gebruik veroorzaakt. Het

'éénrichtingcircuit' beperkt verder de

gebruiksmogelijkheden terwijl wordt

betwijfeld of de nieuwe inrichting tot bete-

re sociale controle leidt. 

Alleen overdag open

Anderen willen het terrein (deels) afsluiten

's avonds en 's nachts met toegang voor de

buurt met hun stadspas. "Een soort park

met beperkte toegankelijkheid", aldus

Marcel van der Heijden. "De huidige func-

ties blijven overdag behouden, de nachtelij-

ke afsluiting beperkt de overlast. Tevens

geef je ruimte aan initiatieven zoals een

stadstuin. De nieuwe inrichting trekt moge-

lijk meer en ander publiek en kan de

betrokkenheid van omwonenden vergro-

ten. Bijvoorbeeld bij het onderhouden van

de stadstuin."

De gemeente gaat de geopperde suggesties

onderzoeken waarbij resultaten worden

teruggekoppeld naar de wijk. Ook komt er

een tweede wijkschouw op zaterdagavond

21 september 2013 vanaf 19.30 uur. Na een

korte uitleg en instructie volgt een kritisch

'rondje' door De Bergen afgesloten met een

inventarisatie van de bevindingen."

Aanmelden of info via mjt.van.der.heij-

den@chello.nl of 06-40968348.

Samen werken aan schone en veilige buurt

Foto: Jannie v.d. Broek

Ondernemers uit de Bergstraat gaan de

strijd aan met allerlei factoren die tot

omzetdaling leiden. 

"En niet afwachten tot we mogelijk op de

fles gaan", zegt de strijdbare Wytske

Poelsma van Magda dames- en herenmode

uit de Bergstraat. "We komen achter onze

kassa's vandaan en pakken de zaken aan

waar we zelf, al dan niet met hulp van 

derden, iets aan kunnen doen." 

Zo zijn de Bergstraatondernemers tegen-

woordig vrijwel dagelijks actief via de social

media en hebben ze zich aangesloten bij

het landelijk initiatief 'Online shoppen is

zóóóó 2012'. "We attenderen het publiek

dat De Bergen alles heeft voor een gezellig

dagje uit", zegt Wendy Klinkhamer van

modezaak Funky Bizznizz. "Deze prachtige

wijk heeft leuke winkeltjes, gezellige terras-

jes en restaurants. Wat wil je nog meer? En

is dat niet voldoende dan biedt Eindhoven

nog wel meer vermaak." De ondernemers

willen ook kleine activiteiten organiseren

om extra publiek te lokken. "En we sluiten

ons aan bij evenementen zoals dit jaar

Montmartre in De Bergen." 

Realisatie Bergenpad

De crisis is niet de enige reden voor omzet-

daling. "Ook de uitstraling en bekendheid

van de Bergstraat speelt een rol", erkent

Ondernemers Bergstraat in de aanval 
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Zomer 1983 verhuisde ik naar De Bergen. Ter

plekke moest verbouwd en daarnaast ging

ik wekenlang zowat dagelijks naar Maastricht

om aan de Jan van Eyck Academie een werk

in uitvoering te timmeren. Turbulentie tijdens

een snikhete zomer die weggleed in een

loom najaar. Ingedikte herinnering, zoiets,

dus rijkelijk onbetrouwbaar.

Die herfst las ik een lovende recensie over

een nieuwe lp van Tom Waits. Jaren eerder

had ik muziek van hem beluisterd. Zijn jazzy

smoky bar geluid sprak mij echter niet aan.

Swordfishtrombones was andere koek.

Kraakheldere avant-gardistische percussie

die van gedreven rock tot ontroerende

melancholie zwiepte, van geruststellend

oeroud tot ontregelend nieuw klonk.

Het verhaal gaat dat Kathleen Brennan,

Waits’ vrouw, aan de basis van deze koers-

wijziging stond. Zij kwam met Captain

Beefheart op de proppen. Waits had Brennan

enkele jaren daarvoor al een paar keer ont-

moet. Op de set van Francis Ford Coppola’s

One from the heart was zij scriptanalist en

voor de film schreef hij de soundtrack.

Later stuitte ik op Waits’ eerdere Heartattack

And Vine uit 1980. De schijf vormt de over-

gang tussen het vroege werk en het latere

potten en pannengeluid. Prijsnummer is

Jersey Girl, machtig meeslepend, een

subliem melancholisch liefdeslied. Driemaal

raden wie hem daartoe inspireerde.

‘Cause tonight I'm gonna take that ride

across the river to the Jersey side take my

baby to the carnival and I'll take you on all

the rides’ Dan, weergaloos, dat refrein dat

in zoveel andere songs doodslaat:

‘Sing sha la la la la la sha la la la la la la la la’

Verhuizing binnen De Bergen eind 1984

droeg ertoe bij dat ik laatste resten turbu-

lentie als kadavers in een kuil kieperde.

Waarna jaren later dat moment kwam,.. zag

ik het goed?,.. ja!,.. woont die bij mij in de

straat?, godsamme!,.. die wilde ik!,.. en

zij?,.. zag zij mij ook?,.. ja!,.. zij zag mij ook,..

…en nu,.. ruim twintig jaar later,.. nu, meer

dan twintig jaar samen, kan ik er niet

omheen, wil ik dat evenmin… In De Bergen

trof ik mijn Jersey Girl, mijn Jersey Girl uit

De Bergen...

‘Sing sha la la la la la sha la la la la la la la la’

Frank van der Linden

ning. Die vindt plaats op dinsdag 17 sep-

tember vanaf 16.00 uur. 

De officiële openingshandeling doet wet-

houder Lenie Scholten.  

Volop yoga-mogelijk-
heden in Heremiet

Vijf yogadocenten starten in september

yogalessen in de nieuwe lesruimte achter

De Heremiet aan de Bergstraat 36B. De vijf

maakten los van elkaar hun interesse ken-

baar voor gebruik van de lesruimte aan

Heremiet-eigenaar Herman van de Kuit.

Deze heeft het afgelopen jaar zijn winkel

in spirituele boeken en attributen uitgebreid

met een grote lesruimte en een theetuin.

Ook zijn er plannen voor een biologisch-

vegetarisch restaurant. De yogadocenten

houden op zondag 1 september gezamen-

lijk een open dag. Tijdens deze Heremiet

Yoga Dag kunnen belangstellenden kennis-

maken met hen en hun stijl van lesgeven.

Het programma op 1 september is: 10.00 -

11.00 uur: Mindful Hatha Yoga; 11.15 -

12.15 uur: Raja-Hatha Yoga; 13.00 - 14.00

uur: Lyengar Yoga en van 14.15 - 15.15 uur:

Dru Yoga. Aanmelden is niet noodzakelijk,

een eigen bijdrage voor de open dag is

welkom. Een overzicht van de precieze 

lesdagen staat op www.heremiet.nl.

Geef u op voor
Muziekkamers! 

Muziekkamers: een route door De Bergen

met op diverse huisadressen een kort

woonkamerconcert door mede-wijkbewo-

ners. Het publiek trekt in kleine groepjes

via verschillende routes door de wijk en de

optredens. Zo ontstaat er een soort

Muziekkamers of Muziekroute door De

Bergen waarbij de muziek het middel is om

elkaar te ontmoeten. Initiatiefneemster

Hanneke van den Boomen zoekt voor

Muziekkamers, dat in november plaats-

vindt, zowel musici die thuis willen optreden

(amateur of prof, kind of volwassene, dat

maakt niet uit) alsmede wijkbewoners die

de optredens willen bezoeken. 

Voor meer achtergrondinformatie:

www.stichtingdebergen.nl/archief/Berg

enBulletinapril2013. 

Aanmeldingen van muzikanten en publiek

naar: info@gehannes.nl. 
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Officiële opening SNV
De Stichting Nieuwkomers Vluchtelingen-

werk (SNV) verhuisde in november 2012 na

een brand noodgedwongen uit De Bergen.

Sinds enige tijd heeft de stichting onderdak

gevonden aan de Kronehoefstraat 21.

Vanwege de verbouwing en inrichting van

het pand en de afgelopen vakantieperiode

was er nog geen tijd voor een officiële ope-

GAST
C O L U M N I S T

Polyground´s Robin van der Helm die

Ondernemersstichting De Bergen onder-

steunt. “Het Bergengebied is als een kleine

binnenstad waarvan het centrum, de Kleine

Berg, het meeste publiek trekt en het beste

draait. Omringende straten als de

Bergstraat, Grote Berg en Willemstraat

kampen echter met teruglopende bezoe-

kersaantallen en dalende omzetten en

daardoor toenemende leegstand.”

Omdat de ondernemers op bepaalde econo-

mische en maatschappelijke ontwikkelingen

geen invloed kunnen uitoefenen, richten zij

zich, volgens hem, op elementen die wel

realiseerbaar zijn. “Zoals een aantrekkelijk,

veilig winkelgebied. Waarbij ze soms afhan-

kelijk zijn van de gemeente.”  

Hij doelt daarbij onder meer op het zo

gewenste 'Bergenpad': een aantrekkelijke,

duidelijk zichtbare verbinding van de winkels

in de binnenstad met die in De Bergen.

Vanaf de Vrijstraat via het Fensterrein uit-

komend op de hoek Bergstraat en Kleine

Berg. "Dat zou zeker schelen maar helaas

ligt dat plan al jaren bij de gemeente zon-

der vervolg", aldus Van der Helm. "Terwijl

de Stichting Ondernemersfonds Eindhoven

Centrum al in het begin van de plannen

meldde open te staan voor co-financiering."

Een ander punt is de slechte straatverlich-

ting waardoor de Bergstraat door onderne-

mers, bewoners en bezoekers als onveilig

wordt ervaren. Zo krijgt de Kleine Berg

nieuwe straat- en sfeerverlichting, de

Bergstraat niet. "Een gemiste kans", vinden

de ondernemers. 

Om te kijken of de lokale politiek de

gemeente kan bewegen tot een meer facili-

terende rol  hebben de ondernemers op 22

augustus een verkennend gesprek gehad

met leden van de gemeenteraad. “Om te

kijken of we in bepaalde gevallen gezamen-

lijk zaken in gang kunnen zetten zonder dat

daar direct een (fors) prijskaartje aan-

hangt", aldus Van der Helm. 
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De voormalige stoffenspeciaalzaak

Brokaat is tientallen jaren een begrip

geweest in Eindhoven en ver daarbui-

ten. Eigenaar Harry ‘Brokaat’ Thomasse

(77) kijkt terug. Als ondernemer én

Bergenbewoner in hart en nieren.

“Zodra ik mijn winkelpand aan de Kleine

Berg heb verkocht of verhuurd, vertrek ik

uit De Bergen”, zegt hij, kijkend uit het

raam van zijn woonkamer boven de voor-

malige stoffenspeciaalzaak aan de Kleine

Berg 70. “Met pijn in het hart, want na

vijftig jaar is dit toch een beetje mijn buur-

tje.” Ver weg zal hij niet gaan want de op

de Strijpsestraat geboren en getogen ras-

Eindhovenaar kan niet zonder ‘zijn’ stad.

“Ik heb er te veel vrienden en kennissen.

Maar ook het Lampegats carnaval wil en

kan ik niet missen. Nee, ik zou niet zonder

Eindhoven kunnen. Misschien voor even,

maar voorgoed? Nee!”

Samen met zijn vrouw Riet opende Harry

Thomasse, machinemonteur bij de Bata, in

1962 aan de Kleine Berg 78 een eigen

zaak. “We wilden altijd al voor ons zelf

beginnen en toen we de kans kregen aan

de Kleine Berg een winkel over te nemen,

hebben we die gegrepen.”Ze noemden

hun zaak Brokaat, naar de exclusieve met

gouddraad doorweven stof. In dertig jaar

naailes gaf.” Harry praat met liefde over

stoffen als zijde, kamgaren in allerlei kleu-

ren en natuurlijk brokaat. Over stoffen van

wel 350 gulden per meter en 'maar'

negentig centimeter breed.” “Ik kijk ook

altijd hoe mensen gekleed zijn, naar de

kwaliteit van de stof van hun kleding.”

Als Bergenbewoner én -ondernemer signa-

leerden Harry Thomasse en andere onder-

nemers uit de wijk in de jaren zestig en

zeventig de toenemende verpaupering.

“We zijn toen met de gemeente, die bezig

was met de modernisering van de stad,

rond de tafel gaan zitten om een plan van

aanpak te maken.” Hij schetst een beeld

van een wijk die in de decennia na de

Tweede Wereldoorlog zeker op de Kleine

Berg en Grote Berg dreigt te verloederen.

“Een sexboetiek met niets verhullende eta-

lages kon je toen tussen de bakker en de

slager vinden.” Er zaten veel sexboetieks

en -clubs, een nachtclub en minder goed

aangeschreven kroegen in de wijk. “Nee,

het ging niet goed met De Bergen.” Maar

dat deel van De Bergen leefde natuurlijk

ook op een bepaalde manier. “Ja, zo had

je café De Baron waar de toenmalige

eigenaar Gilbert met zijn typische zwarte

pet vaak op zijn gitaar zat te pingelen en

waar veel artistiek volk over de vloer

bouwden Harry en Riet Thomasse de zaak

uit tot de meest exclusieve stoffenspeciaal-

zaak van Eindhoven en ver daarbuiten.

“We hadden klanten uit heel Nederland,

vaak chique lui. Maar ook klanten uit het

buitenland die reizen naar Nederland

regelmatig combineerden met een bezoek-

je aan Brokaat. Een prachtige tijd.” 

Toen een aantal oude panden, ook dat

waarin Brokaat was gevestigd, op de hoek

Kleine Berg en Catharinastraat in 1976

werd gesloopt en plaatsmaakte voor

nieuwbouw, verhuisde de stoffenspeciaal-

zaak, toen al een begrip, naar Kleine Berg

nummer 70. Daar heeft de zaak tot 1992

gezeten. Toen besloot het echtpaar de

winkel te sluiten omdat Riet ziek was.  

De liefde voor het stoffenvak heeft Harry

Thomasse nooit verlaten. “We verkochten

heel exclusieve stoffen, regelmatig exact

dezelfde die ook aan grote Parijse mode-

huizen werden geleverd.” Echtgenote Riet

gaf in die tijd ook naailessen, wekelijks

aan soms wel zestig vrouwen. Boven de

winkel. “We verkochten dure stoffen wat

voor veel klanten een hele investering

was. Als extra service voor onze klanten

gaven we naailes om te voorkomen dat

dure stof werd verknipt of ‘vernaaid’. Er

waren weken dat Riet zestig vrouwen

Harry ‘Brokaat’
Thomasse zal 
De Bergen missenFoto’s: Jannie v.d. Broek
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kwam. Er was daar altijd iets te beleven.” 

De ingreep van de gemeente tegen de ver-

paupering op met name de Kleine Berg

was rigoureus. Ze kocht een groot aantal

oude, vaak slecht onderhouden pandjes op

de Kleine Berg en Catharinastraat op en

liet ze slopen en vervangen door nieuw-

bouw. De gemeente besloot de straat hele-

maal af te sluiten. “Op de Kleine Berg

reden toen nog gewoon bussen!” De

afsluiting hebben de ondernemers, inmid-

dels verenigd in ondernemersstichting De

Bergen (een voorloper van de huidige

stichting) weten te voorkomen. "Gelukkig

wel, want dat zou natuurlijk de doodsteek

voor veel winkeliers zijn geweest.” Eerst

wilde de gemeente alle autoverkeer rich-

ting Kleine Berg alleen via de Heilige

Geeststraat en Prins Hendrikstraat leiden.

“Gelukkig kregen we het als ondernemers

voor elkaar dat er ook een toegang vanaf

de Willemstraat kwam.” Het wegdek van

de Kleine Berg werd vervangen met de

huidige steentjesbestrating. Uit zijn raam

wijzend: “Dat patroon hebben we nog in

overleg met de gemeente ontworpen.”

Een andere harde eis van de winkeliers

was het behoud van de bijna twintig par-

keerplekken op de Kleine Berg. “Dat zijn

er nu zeventien maar je kunt nu in princi-

pe snel even parkeren in de straat om snel

een boodschap te doen.” Een ander

belangrijk item dat de ondernemersstich-

ting met de gemeente regelde was de ver-

houding horeca-detailhandel-bewoning in

De Bergen. “Die geldt nog steeds”.

Tevens werden met de gemeente afspra-

ken gemaakt voor verdere herinrichting

van de Kleine Berg. “Die moeten ze nog

steeds nakomen al hebben er de afgelopen

jaren wel enkele kleine aanpassingen

Het buurtcentrum aan de Oranjestraat is

weer beschikbaar voor gebruik. Binnenkort

is de uiteindelijke oplevering omdat beneden

nog enkele aantal zaken moeten worden

afgewerkt. Zo wordt in de grote ruimte op

de begane grond nog een nieuw plafond

geplaatst, de wanden geschilderd en verlich-

ting aangebracht. Daarmee is het herstel

van de benedenverdieping na de brand van

vorig jaar voltooid en kan de hoofdruimte

weer worden gehuurd. De twee andere

ruimten beneden zijn al klaar en kunnen

eveneeens worden gehuurd via info@stich-

tingdebergen.nl en waarschijnlijk binnen-

kort ook via het digitale reserveringssysteem

www.buurtruimte040.nl. De huurprijzen

staan op www.stichtingdebergen.nl. 

Voor de bovenverdieping wordt momenteel

aan een opknapplan gewerkt. Doel is om

hier drie werk- en/of atelierruimtes van 

ca 50 m2 elk te realiseren voor permanente

verhuur aan bedrijven met een culturele

doelstelling. Het idee is dat deze huurders

van de bovenverdieping ook af en toe acti-

viteiten houden op de benedenverdieping.

Bijvoorbeeld kunstenaars met boven een

werkruimte kunnen beneden regelmatig

exposeren. Naast de drie grotere ruimten

komt er boven ook een kantoortje van ca 20

m2 en een gezamenlijke pantry voor de

huurders van de bovenverdieping. De ver-

bouwde bovenverdieping is uiterlijk oktober

klaar. Belangstellenden voor deze werk-

en/of atelierruimten en de ruimten beneden

kunnen zich melden via info@stichtingde-

bergen.nl. 

Ook zoekt stichting De Bergen een beheerder

voor het buurtcentrum en vrijwilligers.

Aanmelden via bovenstaande site.

plaatsgevonden waardoor de straat er ver-

der op vooruit is gegaan.” Hij heeft dan

ook een goed gevoel bij de ontwikkeling,

zeker de laatste vijf jaar, van de Kleine

Berg. “Het is tegenwoordig echt één van

de hotspots van Eindhoven. Met veel

gezonde ondernemingen met een eigen

uitstraling die overslaat op de hele straat.”

Hij erkent dat er ook problemen zijn in De

Bergen zoals het ‘levend’ houden van met

name de Grote Berg. “Een verschrikkelijke

straat waar je weinig mee kunt. Ook de

gemeente niet. Het is tenslotte één van de

weinige ontsluitings- en toegangswegen

van en naar de binnenstad. Alles moet er

doorheen: bussen, hulpdiensten, auto’s,

(brom-)fietsen, voetgangers en winkelend

publiek. Daar is gewoon geen ruimte over

voor iets extra’s. Hooguit hier en daar een

detail. De Willemstraat daarentegen heeft

wel de potentie en inrichting maar heeft

de volle mep gekregen van de internetcon-

currentie. Daardoor verdwenen alle uit-

zend- en reisbureaus en enkele speciaalza-

ken waardoor je nu met forse leegstand

kampt. Maar daar komt het wel weer goed

als de economie aantrekt. Maar de Grote

Berg zal altijd een probleem blijven.”

Terugkijkend op ruim vijftig jaar in De

Bergen is Harry ‘Brokaat’ Thomasse tevre-

den. En ook wel een beetje trots. Zowel als

bewoner en oud-ondernemer. “We hebben

met zijn allen dit deel van de wijk een

ander gezicht gegeven. 

Om in textieltermen te spreken, hebben we

van de Kleine Berg van een vettige dot

poetskatoen een mooie lap brokaat

gemaakt. Weliswaar met hier en daar een

klein ‘weeffoutje’, maar toch een mooie

lap stof.”            

Buurt-
centrum
weer open
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Begin 2011 openden hockeyer Rob Reckers,

Eric Barratt Jones en Caroline Brunings 

lingeriezaak oBooi aan de Kleine Berg 51.

Eerder dit jaar namen Caroline en Meddy

van Staveren de zaak over; een goed

moment voor een kleine koersverandering. 

Beide vrouwen hebben een modeachter-

grond en gevoel voor trends. Enthousiast

vertellen ze over de groei van oBooi sinds

2011. "We hebben ons assortiment uitge-

breid met homewear, sieraden en beauty-

producten, dingen waardoor een vrouw

zich mooier voelt. Trendy homewear laat de

collectie zien zodat je er ook buitenshuis in

gezien mag worden. Momenteel is het duo

druk bezig met een grote nationale 

campagne die binnenkort van start gaat en

breed wordt uitgemeten in diverse bladen.

Ook de website met webshop

(www.obooi.nl) krijgt een facelift.

Ondanks de status van de Kleine Berg bena-

drukken Caroline en Meddy dat hun pro-

ducten betaalbaar zijn. “We zijn een speci-

aalzaak in het middensegment met voor

Nederland relatief onbekende merken.

Maar we verkopen al lingerie vanaf 39,95

en ook de overige producten zijn heel

betaalbaar." De collectie lingerie en badmo-

de van merken als Pleasure State, Elle,

McPherson, Princess Tamtam, Femilet,

Cosabella, Wow en Lingadore wisselt maan-

delijks. "Kwaliteit en trends staan bij oBooi

voorop en ons aanbod is modieus en kleur-

rijk. En ook voor minder gangbare maten

kunnen vrouwen hier prima terecht. “Onze

lingerie is niet leeftijd gebonden” verklaren

de twee. “We richten ons op de bewuste

vrouw. Die begrijpt dat kleding beter zit

met goede lingerie, een combinatie die hun

mooier maakt. En oBooi is de 'candystore'

waar het allemaal te krijgen is." Wil je op

de hoogte blijven? Volg oBooi dan op

Facebook/Twitter: oBooi, Instagram: obooi-

kleineberg.

oBooi, 
een ‘candy-
store’ voor
vrouwen

Foto: website oBooi

vervolg pagina 1

Stichting ter behoud van Klein Paradijs

is een initiatief van Bergenbewoners

Annemoon Geurts en Koen Rijnbeek. Het

belooft een hotspot te worden voor inspi-

ratie, ontmoeting en goed eten en drinken.

De presentatie tijdens de DDW is het lang-

verwachte startschot voor een permanent

podium voor de creatieve industrie in

designstad Eindhoven. 

De erfpachtovereenkomst met de gemeen-

te Eindhoven en de funding voor fase 1

van de herbestemming, het duurzaam

gebruiksklaar maken van de loods en de

achterliggende theaterzaal, zijn zo goed

als rond. 

Na de DDW gaat de loods vanwege de ver-

bouwing tijdelijk dicht. De marechaussee-

kazerne blijft open als galerie totdat de

Stichting ter behoud van Klein Paradijs

voldoende middelen heeft om ook die te

restaureren en aan te passen. 

“Met de funding gaat het de goede kant

op maar we zijn er nog niet.” zegt

Annemoon. “De stichting zoekt nog steeds

mensen die het initiatief met een lening of

schenking in geld, producten en diensten

mede mogelijk willen maken.” 

De onafhankelijke stichting heeft inmid-

dels een ANBI-C status (Algemeen Nut

Beogende Instelling - Cultuur) verworven.

Daarmee zijn schenkingen om het erfgoed

te behouden fiscaal aftrekbaar. Kijk voor

de voorwaarden op www.kazerne.com.
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Gerdi Koopman en Mariëtte van der Wulp openden onlangs

conceptstore No 44 aan de Kleine Berg 44. Op dit adres zit

sinds tien maanden al Eau de Cologne haute parfumerie en

de mogelijkheid voor cosmetische behandelingen, maar

sinds begin augustus heeft Gerdi het aanbod van de zaak

aanzienlijk uitgebreid met exclusieve damesmode.

Is de gevel van Kleine Berg 44 al een ongeslepen diamant, bij 

binnenkomst ontdek je de geslepen briljant die achter die gevel

schuil gaat. Een diep pand met in het voorgedeelte de parfumerie.

Het hoog opgetrokken verbindingsgdeelte met een lichtstraat die

voor een prachtige lichtinval zorgt, vormt de verbinding naar het

achterste deelte van het pand. Het deel waar Gerdi op een over-

zichtelijke manier haar exclusieve maar toch betaalbare damesmode

aanbiedt. Opvallend is de veelal authentieke inrichting van het

pand en de doorkijk naar de prachtige stadstuin. 

Waarom gekozen voor een conceptstore? Gerdi en Mariëtte: 

“In grote Europese steden is deze moderne belevening van winkelen,

met een speciale mix van kwaliteitsproducten en -merken onder

één dak, zonder dat je het over een warenhuis hebt, al een

beproefd en zeer gewild concept. We willen alles voor de moderne

vrouw op modegebied onder één dak hebben. Kleding, schoeisel,

kledingaccessoires, lekkere geurtjes en cosmetische behandelingen.

Fashion, eau de cologne en beauty versterken elkaar immers: het

zijn dé ingrediënten die een vrouw een goed gevoel geven. Het

concept is in deze vorm en zeker in deze entourage heel speciaal

voor Eindhoven. De mode is van exclusieve, merendeels Italiaanse

modehuizen. Met namen als Sofie D’Hoore, Braez, 8PM,

Communication Love, B. Belt, Monocrom, Leather Crown Sneakers,

Forte-Forte, Coast+Weber+Ahaus en MIH Jeans. "Een aantal merken

is in Eindhoven alleen bij ons verkrijgbaar", aldus Gerdi die het

assortiment van No 44 omschrijft als 'mode met aandacht voor

nieuwe ontwerpers en gevoel voor duurzame kwaliteit. Ingetogen

chique en uitgevoerd in luxe materialen. Voor de moderne vrouw

die mode combineert met comfort'.

Veel van de parfums van Eau de Cologne haute parfumerie komen

van kleinere, zeer goed aangeschreven parfumhuizen uit onder

meer Italië, Frankrijk, Engeland en Duitsland. Ook hier worden veel

van de merken exclusief voor Eindhoven bij No 44 verkocht. 

En volgens Mariëtte hebben al veel mensen die iets speciaals op

parfumgebied willen, de weg naar Kleine Berg 44 weten te vinden. 

Een goed overzicht van hetgeen conceptstore No 44 aanbiedt, is te

vinden op www.no-44.nl en natuurlijk in de winkel zelf.

Fashion, Eau de
Cologne en beauty
onder één dak

Foto: Jannie v.d. Broek
Mariëtte van der Wulp (r) en Gerdi Koopman van conceptstore 
No 44 voor hun winkel aan de Kleine Berg. 

De Bergen kent al jaren een werkgroep

Buurtpreventie waarin bewoners, gemeente

en politie  informatie uitwisselen over de

veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dat

behelst een breed scala aan onderwerpen

variërend van inbraken tot overlast bij eve-

nementen. Ook heeft de werkgroep, onder-

deel van Koepel De Bergen,

het politiekeurmerk veilig-

heid gepromoot. 

In elke wijk wordt anders

invulling gegeven aan buurt-

preventie. Zo lopen in enkele

Eindhovense wijken surveillanceteams van

bewoners rond die als extra ‘ogen en oren’

letten op onveilige en inbraakgevoelige situ-

aties en op verdacht gedrag van passanten.

Ook laten zij, als waarschuwing, papieren

‘voetafdrukken’ achter van potentiële inbre-

kers bij huizen die slecht zijn beveiligd. De

surveillanceteams zijn door hun felgekleurde

hesjes/jassen herkenbaar en (preventief) aan-

wezig. Het is niet de bedoeling dat deze

teams zelf aanhoudingen verrichten bij een

'heterdaadje'. Bij een verdachte situatie bel-

len ze direct 112; hun doel is immers inbraken

voorkomen, niet om inbrekers te betrappen.  

Deze aanpak blijkt succesvol. In Noord-

Eindhoven zorgden surveil-

lanceteams voor een forse

afname van inbraken en dief-

stallen. Dat leidde er wel toe

dat inbrekers zich verplaat-

sen naar andere wijken. In

De Bergen zien we echter vooralsnog geen

alarmerende stijging van woning- en auto-

inbraken. 

Ook in werkgroep Buurtpreventie De Bergen

is gesproken over noodzaak en haalbaarheid

van dergelijke surveilanceteams. De werk-

groep wil deze kwestie voorleggen aan

bewoners en ondernemers uit de wijk. Het

gaat daarbij om de volgende vragen:

• Is het noodzakelijk surveillances uit te 

voeren in De Bergen? Zo ja, hoe vaak en

wanneer? 

• Denkt u dat in de wijk voldoende animo is

vrijwillig deel te nemen aan surveillances? 

• Bent u zelf bereid deel te nemen aan sur-

veillances?

De werkgoep Buurtpreventie is benieuwd

hoe u en uw buren hierover denken. Uw

antwoorden kunt u doorgeven aan: 

Peter van der Hagen via: 

petervanderhagen@gmail.com en 

06-55786640.

Marcel van der Heijden via:

mjt.van.der.heijden@chello.nl en 

06-40968348.

De gemeente faciliteert de surveillanceteams

dmv een cursus buurtpreventie, het verschaf-

fen van materieel (hesjes/jassen en zaklam-

pen) en het afsluiten van een verzekering.

B U U R T S U R V E I L L A N C E  D O O R  B E W O N E R S ?
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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

www.autohuiseindhoven.nl

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

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

B O E K H A N D E L

Grote Berg 72-74
040-78 75 750
info@livenzo.com

kom gauw kijken naar onze 
voorjaarsaanbieding!
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scherp in drukwerk

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

NIEUWE ZONNEBRILLEN
COLLECTIE IS BINNEN!

Bergstraat 5-7 • 5611JX Eindhoven • 040 2457877
www.wijengoudsmeden.nl

goudsmeden - juweliers sinds 1980

Ask us about jewels

TE HUUR
Ruimte voor uw vereniging of bedrijf

in Buurtcentrum De Bergen
Oranjestraat 1 (zie pagina 7)

Voor meer informatie:
info@stichtingdebergen.nl

T. 040 296 1863               www.1910-restaurant-bar.nl

Gegarandeerd een goed of nog beter gevoel

T. 040 296 1863               www.1910-restaurant-bar.nl

Gegarandeerd een goed of nog beter gevoel

WRKSHOP verzorgt de leukste

workshops, citygames en quizzes

voor iedere denkbare feestelijke

gelegenheid zoals een bedrijfs-

uitje, vrijgezellenfeest, familiedag

of ander uitje. Met een aanbod 

van ruim 30 verschillende 

activiteiten, kan WRKSHOP 

iedere groep een passend 

voorstel doen. Kijk ook op:

www.wrkshop.nl

WRKSHOP • Hoogstraat 10b • 5611 JR • Eindhoven • 06 51059591
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“Met pijn in het hart zal ik 

vertrekken, want na vijftig jaar is

dit toch een beetje mijn buurtje.”

Harry ‘Brokaat’ Thomasse over 

‘zijn’ Bergen

De Heremiet
boeken • muziek • geschenken

wierook • beelden • edelstenen
sieraden • orakelkaarten 

Bergstraat 36B 
5611 JZ  Eindhoven

040 2447714, info@heremiet.nl
www.heremiet.nl

Onbeperkte keuze uit 
55 gerechtjes voor € 24,50

Wilhelminaplein 9
5611HE Eindhoven

040 236 69 55
www.theprince.nl

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

Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

de stadspoort 10
5611 gz eindhoven
040 2449027

i e d e r  s i e r a a d  h a n d g e s m e e d

De Bergen verandert op zondag 1 septem-

ber voor de 3e keer in een stukje Parijs. Leuk

is om te zien dat elk jaar de wijk die dag

Frans wordt. En ook nu is de organisatie, 

de stichting portretartiestenfestival en de

Vereniging van Professionele Portretarties-

ten 'En Profil', er in geslaagd een dijk van

een evenement neer te zetten. Met ruim

veertig portretartiesten, silhouetteknippers,

karikaturisten en portrettekenaars uit onder

meer Nederland, Litouwen, Engeland,

Hongarije, Spanje en Portugal en zelfs

Amerika. Dat deze artiesten hun pen of pot-

lood bij het bereiken van de pensioenge-

rechtigde leeftijd niet aan de wilgen hangen,

bewijst Rosalie, een realistisch-portret-

tekenaar en al sinds 1933(!) lid van EnProfil,

de beroepsvereniging van portretartiesten.

Het festival speelt zich vooral af op de Kleine

Berg, Bergstraat en het Wilhelminaplein.

Verspreid in die straten zitten artiesten die

gratis de opvallendste fysieke én karakter-

kenmerken van bezoekers vastleggen. Naast

het bekende tekenen op papier gebruiken

sommige artiesten zoals Eindhovenaar

Harold Hugenholtz (mede-organisator van

het festival) nieuwe technieken: ze tekenen

digitaal! Behalve de kunstenaars is er ook

veel Frans entertainment en is er Franse live-

muziek, zoals chansons te horen. Ook dit

jaar maken nonnen in hun knalgele Lelijke

Eend de buurt onveilig terwijl uit een oud

VW-busje op het Wilhelminaplein Franse

muziek klinkt. Verder showt een old timer-

club oude citroëns zoals Eenden en Ami's en

zetten de dames Flats De Bergen weer op

stelten en vertoont de Swingende Kok zijn

culinaire streken. Voor de kinderen is er een

balonnenclown, kan er karikatuurmemorie

worden gespeeld, op ludieke wijze Frans

worden geleerd en meegeschilderd aan een

kunstwerk. Kortom een ideaal middagje uit

voor jong en oud. Tijdens het evenement

worden de toegangswegen naar de Kleine

Berg (ingang Willemstraat, Bergstraat,

Heilige Geeststraat en Prins Hendrikstraat)

afgesloten. Montmartre in De bergen, zon-

dag 1 september 12.00-17.00 uur. Toegang

natuurlijk gratis. Meer info op www.mont-

martreindebergen.nl en Facebook. 

Illustratie: montmartreindebergen.blogspot.fr
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