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Nieuwjaarsborrel
de Bergen
Stichting de Bergen nodigt iedereen
(bewoners, bedrijven en instellingen) van
harte uit voor de traditionele nieuwjaarsborrel op:

zaterdag 18 januari 2014
vanaf 17.00 uur in het
Cultureel Buurtcentrum,
Oranjestraat 1
Zoals ieder jaar wordt het een gezellige
ontmoeting met een welkomstdrankje en
Foto: Jannie v.d. Broek

Kerstsfeer op Kleine Berg

gratis hapjes.
Het programma ziet er (voorlopig) als
volgt uit:

Tijdens de donkere dagen voor kerstmis is het aangenaam shoppen op de Kleine Berg.
Als compensatie voor het opnieuw te laat plaatsen van de nieuwe straatverlichting,
hebben de ondernemers flink uitgepakt met de kerstverlichting. (zie ook pagina 3)

• Welkomstwoord en kleine uitleg over de
stand van zaken Cultureel Buurtcentrum
door Ignace Op de Macks (voorzitter
Stichting de Bergen).

F A K K E LT O C H T 2 0 1 3
OP 24 DECEMBER
Op 24 december (Kerstavond) vindt voor de 22e keer de Eindhovense Fakkeltocht voor

• Italiaanse kookworkshop door Esther
Cavini, (Kijk op de website van Stichting
de Bergen en meld je daar aan, (kosten
€ 10,-).

Verdraagzaamheid plaats. Vanaf 18.00 uur start op het Wilhelminaplein de uitgifte
van fakkels. De tocht begint kort na 19.00 uur en eindigt met een muzikaal program-

• Mini-proeverij met Italiaanse wijnen

ma op het Wilhelminaplein. De Eindhovense Fakkeltocht kent reeds een lange traditie. De

door Michel Meijers van wijnimporteur

eerste tocht vond plaats in 1992 naar aanleiding van een aanslag op Turkse migranten in

Vinivivaldi.

het Duitse Solingen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven. Sindsdien heeft de tocht
altijd in het teken gestaan van een tolerante en respectvolle samenleving. Het grote aan-

• Korte videofilmpjes van buurtbewoners.

tal mensen dat elk jaar deelneemt (gemiddeld zo’n 5.000) benadrukt dat heel veel mensen
zich hiervoor willen inzetten. Vanaf 18.00 uur worden de deelnemers ontvangen onder

• Muziek.

muzikale begeleiding van de Eindhovense singersongwriters Dylan Adrian en Woody
Veneman. De eerste fakkel wordt om 19.00 uur door Wethouder Torunoglu aangestoken

• Expositie schilderijen van bergenbewoners

aan de World Peace Flame, waarna de tocht start. Na terugkeer op het Wilhelminaplein is

Joep Königs en Carolien de Brouwer.

er een muzikaal programma tot 21.00 uur. Wij nodigen iedereen uit om gezellig op het
plein te blijven hangen.

We rekenen op je komst!

De Fakkeltocht wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Eindhoven, Dela, Soors
muziek en Eindhoven365 en georganiseerd i.s.m. diverse Eindhovense organisaties.

Het bestuur van Stichting de Bergen
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Toekomst buurtcentrum aan zijden draadje
Al langer wordt binnen Stichting De
Bergen nagedacht over de toekomst van
het buurtcentrum De Bergen aan de
Oranjestraat. Een en ander kwam in een
stroomversnelling door de brand in
november 2012 die de benedenverdieping gedeeltelijk in de as legde en het
hele pand onbruikbaar maakte. We
schrokken ons rot. Wat een klein brandje voor schade kan aanrichten! Op
zoiets waren we niet voorbereid.
We waren weliswaar in gesprek om te kijken
hoe het buurtcentrum, samen met onze
medehuurder Stichting Nieuwkomers en
Vluchtelingen (SNV), beter zou kunnen wor-

Foto: Henk Jan Drenthen

den benut, maar de brand gooide letterlijk

In overleg met de betrokken gemeentelijke

ren van een Cultureel Buurtcentrum met als

roet in het eten. SNV, die het grootste deel

bouwkundige werd onze gezamenlijke

doel om laagdrempelig ruimten voor cultu-

van het pand gebruikte, was genoodzaakt

insteek om het buurtcentrum zonder extra

rele ontplooiing en ontmoeting beschikbaar

door de brandschade haar activiteiten elders

gemeentelijke middelen maar met het uitge-

te stellen aan buurtgenoten. Dat geldt voor

voort te zetten. De activiteiten van stichting

keerde verzekeringsgeld te herstellen.

de benedenverdieping. Voor een gezonde

De Bergen werden, in afwachting van herstel,

Daarbij rekening houdend met onze gebrui-

exploitatie van het gebouw worden de ruim-

opgeschort of tijdelijk elders ondergebracht.

kerswensen.

ten op de bovenverdieping te huur aange-

Helaas heeft dat herstel, door diverse oorza-

Dit was voor ons als bestuur de aanleiding

boden aan vaste huurders die zich bezighou-

ken, veel langer geduurd dan we hadden

om zelf ook te investeren en Bergenbewoner

den met activiteiten die passen binnen de

gehoopt.

en architect Frank van der Linden te vragen

bestemming van het pand. Met eigen mid-

Actieve buurtvrijwilligers

een overtuigende visie op de ruimtelijke

delen hebben we daartoe de rommelige en

Een enorme steun was het enthousiasme dat

inrichting neer te leggen en de herstelwerk-

'uitgeleefde' bovenverdieping geheel ver-

buurtbewoners en andere vrijwilligers lieten

zaamheden professioneel te begeleiden. In

bouwd. Dat is het plan voor het huidige

zien bij NL doet in maart van dit jaar. Overal

eerdere Bergen Bulletins hebben we aange-

buurtcentrum waarbij we uitgaan van de

in Nederland gingen vrijwilligers aan de slag

geven dat het buurtcentrum een excellente

bereidheid van de gemeente om het pand

met activiteiten van maatschappelijk belang.

uitstraling heeft gekregen. De gehele bene-

als VTA aan stichting De Bergen te blijven

Wij deden als stichting mee met de bedoeling

denverdieping heeft een metamorfose

verhuren. Een goed plan, vonden we zelf.

een deel van de ruimten en meubilair te

ondergaan en iedereen die de ruimtes ziet

Financieel haalbaar, met eigen exploitatie en

'ontroeten'. Het deed goed om te zien dat

ervaart het als een toplocatie voor activitei-

middelen. Totdat de gemeente enkele

een twintigtal buurtbewoners en studenten

ten! De tweede editie van Kunstkamers in

van buiten de buurt zo intensief deze

De Bergen in juni van dit jaar bewees dit

schoonmaakklus hebben geklaard. Werkelijk

nog eens ten overvloede.

niet eerder vertoond! Wij ervoeren het als

Doel haalbaar met eigen vermogen?

een enorme steun bij onze inspanningen om

Onze stichting beschikt over een bescheiden

het buurtcentrum weer uit de as te laten

vermogen. Gedurende tientallen jaren

verrijzen.

bewust opgebouwd als doelreserve voor her-

Herstel of niet?

inrichting van het buurtcentrum.

Maar hoe nu verder? De gemeente, eigenaar

Gerealiseerd met een beleid van weloverwo-

van het gebouw, zat in dubio. Moesten ze

gen uitgaven en het zorgen voor voldoende

• Vormgeving: Henk Jan Drenthen

nu toch opknappen terwijl ze eigenlijk van

huurinkomsten. Het bekende 'appeltje voor

• Drukwerk: PrintPlan

het pand af wilden? Het gemeentelijk beleid

de dorst'-principe. Stichting De Bergen vindt

• Oplage: 1300 stuks

is immers gericht op het afstoten van maat-

het nu het moment dit geld in te zetten

• Distributie: Ignace Op de Macks, Kleine

schappelijk vastgoed zoals Vrije Tijds

voor doorontwikkeling. Investeren in een

Accommodaties (VTA's) als ons buurtcentrum

aantrekkelijk en goed gefaciliteerd gebouw

• Deadline komend nummer: vr. 7 febr.

heten. Om pragmatische redenen werd toch

waar activiteiten worden gehouden maar

• Verschijningsdatum vr. 21 februari

gekozen voor herstel: anders zou de verze-

van waaruit ook activiteiten worden gesti-

• Voor verdere informatie en aktiviteiten

kering namelijk niet uitkeren.

muleerd. Het beleid is gericht op het realise-

C O L O F O N
• Tekst: Tom Adriaans, Ignace Op de Macks
Judith Op de Macks
• Redactie: Lucas Nuchelmans,
040 2510387, nuchel_01@hotmail.com
• Fotografie: Rob Stork, Jannie v.d. Broek,
Henk Jan Drenthen

Berg 46, (040) 2442550, iodmacks@iae.nl

kijk op www.stichtingdebergen.nl
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weken geleden duidelijk maakte dat de ver-

De doodssteek. In dat geval gaat het zeker

huursituatie niet wordt voortgezet.

om een bedrag van enkele tonnen. Voor een

SLOOP

Te l e u r s t e l l i n g e n k a n s e n

buurtstichting dus niet echt een kans.

In deze tijd van het jaar worden we bestookt

Ofschoon de gemeente al langer VTA De

Natuurlijk gaan wij de uitdaging aan, maar

met aanbiedingen van allerlei vergelijkingssi-

Bergen ter discussie stelde, was het toch een

we realiseren ons dat we behoorlijk in de

tes. Ze beloven allemaal objectieve voorlich-

schok voor ons. We hebben herhaaldelijk

kou zijn gezet. We informeren her en der

ting te geven maar gek genoeg verschillen

met klem bij de wethouders aangedrongen

om te kijken of er vergelijkbare succesverha-

de uitkomsten nogal. Daarom is er kennelijk

op duidelijkheid op zeer korte termijn. Met

len zijn waar wij van kunnen leren. De mate-

weer een nieuwe site gelanceerd die via tal-

de hoop en verwachting dat de huursituatie

rie blijkt zo eigentijds en nieuw voor een

loze STER-spots claimt alle vergelijkingssites

kon worden voortgezet. Sterke punten zijn

buurtorganisatie dat er nog geen ervaringen

met elkaar te vergelijken. Maar al die verge-

immers de steeds aanwezige betrokkenheid

zijn. En als ze er al zijn, zijn ze niet onver-

lijkers hebben wel allemaal hetzelfde doel.

van een aantal buurtbewoners, de eigen

deeld positief. Toch blijven we in onszelf

Zoveel mogelijk provisie binnenharken. Dat

kracht, continuïteit en de bijzondere positie

geloven want van het geloof in de gemeen-

geldt ook voor veilingen waar je op in kunt

van De Bergen in het centrum. Het voortdu-

te wordt niemand wijzer. VTA's zitten lande-

schrijven voor de allerlaagste prijzen voor je

ren van de onduidelijkheid was niet verant-

lijk in het verdomhoekje, gemeenten moeten

ziektekostenverzekering en energiecontract.

woord.

immers ergens hun bezuinigingen vandaan

Tot nu toe had ik me de laatste jaren laten

Eindelijk kwam de beslissing, ons meege-

halen. Ik vind het in ons geval geen verstan-

leiden door de veiling van de consumenten-

deeld in een 'slecht nieuws'-gesprek. Onze

dig verhaal, maar zoals wel vaker, achteraf

bond, maar ik zou een dief zijn van mijn

eigen plannen en argumentatie bleken

krijg je pas gelijk. Als de maatschappelijke

eigen portemonnee volgens RTL. Die organi-

onvoldoende in het huidige tijdsgewricht.

werkelijkheid er weer wat anders uitziet.

seerde voor het eerst een veiling met de

Ook al is versterking van burgerparticipatie

Blijft de vraag hoe we dit varkentje gaan

ambitieuze slogan: SLOOP DE CRISIS.

leidraad voor het gemeentelijk beleid en van

wassen. Ons stichtingsbestuur is er druk mee

Honderden euro's zou ik besparen door onli-

ons. Het (financiële) beroep dat we op de

bezig maar heeft toch behoefte aan ideeën,

ne deel te nemen. Omdat ik me al jaren

gemeente deden was echt niet zo groot: niet

expertise en ervaring.

blauw loop te ergeren aan de halfslachtige

meer dan het vragen van een niet-commerci-

Dus: héééélp!

manier waarop de politiek in de crisis staat,

ële huur. De rest lossen we zelf op. Maar er

Wie kan ons belangeloos adviseren en

liep ik moeiteloos warm voor het slopers-

blijkt geen politieke en bestuurlijke wil om

ondersteunen in deze moeilijke kwestie? Ik

team van RTL. Niet dat halfslachtige geschip-

dit mogelijk te maken. Wat wil het gemeen-

denk dat er in de buurt voldoende expertise

per van pappen en nathouden, maar keihard

tebestuur en politiek nu van de burger, hoor

en betrokkenheid aanwezig is. Neem vooral

de beuk er in. Mij werd een lucratief per-

ik mezelf vragen tijdens het gesprek. Aan

contact met ons op en wacht daar niet mee!

soonlijk aanbod in het vooruitzicht gesteld.

het slot volgt het antwoord: we mogen het

Mail mij op info@stichtingdebergen.nl

Om te beoordelen of dat inderdaad het

pand kopen! Een kans of de doodsteek?

of bel mij op 040-2442550. Sowieso ver-

geval was googelde ik in het oerwoud van

Kopen en exploiteren

wachten we de hele wijk op onze komende

aanbieders van zorgverzekeraars en energie-

Tegen welke prijs is onmiddellijk onze vraag.

nieuwjaarsbijeenkomst waar naast gezellig-

boeren. Dat ondoorzichtig oerwoud was een

Een failliete boedel neem je over voor het

heid en contact dit onderwerp zeker op de

voorspelbaar gevolg van de ooit door velen

symbolische bedrag van één euro, toch?

agenda zal staan! Het buurtcentrum heeft

heilig verklaarde vrije marktwerking. Vaak

Gebeurde ook met de Pier in Scheveningen.

toekomst, als jij en ik dat willen. Zijden

achteraf het ideale instrument om dingen

Maar helaas, de gemeente laat het pand

draad of niet.

die goed en simpel waren ingewikkeld en

onafhankelijk taxeren, doet vervolgens een

DE

CRISIS

ondoorzichtig te maken. En meestal nog

aanbod en wij mogen kijken of wij dat kun-

Ignace Op de Macks

duurder ook.

nen betalen. Zo niet, einde verhaal.

Voorzitter stichting De Bergen

Maar goed, vorige week was het dan zover.
Een nogal schreeuwerige E-mail bevatte mijn

Weer niet gehaald...

persoonlijk aanbod die honderden euro's
goedkoper zou zijn dan bij de consumenten-

Ondanks de nodige beloftes is de gemeente

ging bij het project 'nieuwe licht voor de

bond of de vereniging eigen huis. Nou NIET

er voor het tweede, of is het al het derde

Kleine Berg' kost gemeentelijk wijkcoördina-

DUS.... Bij dezelfde partijen als waar ik sim-

jaar niet in geslaagd de geplande nieuwe

tor Gied Alferink overigens wel een mag-

pelweg individueel gegoogeld had, kwam

straatverlichting voor de Kleine Berg voor

numfles champagne. Hij had met de onder-

het slopersteam van RTL iets duurder uit

de komende feestdagen te plaatsen. het zal

nemersstichting een weddenschap afgeslo-

voor gas en licht en met precies dezelfde

waarschijnlijk nog tot maart 2014 duren

ten dat de nieuwe straatverlichting wel vóór

prijs voor mijn ziektekostenverzekering.

voordat de nieuwe verlichting ook daadwer-

de feestdagen zou branden. "Maar door

Een veiling namens ruim 280.000 inschrijvers

kelijk zal branden. Als fraaie pleister op de

allerlei technische aanpassingen is het de

zonder ook maar enige resultaat. Een fop-

wonde is de afgelopen weken wel de sfeer-

aannemer niet gelukt de door mij beloofde

en flopveiling dus. Gewoon volksverlakkerij.

verlchting in De Bergen aangebracht én

deadline te halen. Ik baal er ook van maar

Ik heb het superaanbod van RTL dan ook

brandend gekregen. De hernieuwde vertra-

het is niet anders."

gelijk mijn digitale prullenbak ingeramd.
Tom Adriaans
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NIEUW IN DE BERGEN: DE WIJNGODEN

proeven of een hier gekochte fles goede
wijn kunnen ‘beleven’. Het leven is immers

Onlangs hebben Ed van den Brule en

Hotelschool en een studie Vinologie in vijf-

te kort voor het drinken van slechte wijn.

Odette Olthof aan de Kleine Berg 47

sterrenhotels heeft gewerkt, vormen ze een

Verder houden we wijnproeverijen en -

wijn(groot)handel De Wijngoden geopend.

duo dat elkaar prima aanvult. Ze zijn in

workshops en zijn we bezig met het opzet-

In hun ‘pop upstore’ verkopen ze wijnen en

2012 begonnen, geholpen door Ed's vrien-

ten van teambuildingactiviteiten met wijn

champagnes van kleinere wijnhuizen uit

din Chantelle de Ruiter, met het importeren

als rode draad.”

onder meer Spanje, Italië, Frankrijk en Peru.

van wijnen en champagnes. Eerst alleen via

De Wijngoden onderscheidt zich door de

De naam 'De Wijngoden' voor hun hoogst-

internet en sinds kort dus hier in De

verkoop van (relatief) onbekende kwali-

waarschijnlijk tijdelijke zaak valt direct op.

Bergen. "Momenteel hebben we ruim

teitswijnen en -champagnes uit Frankrijk,

"We zochten en kwamen via 'wijn als

tweehonderd soorten wijn, champagne en

Spanje, Italië, Portugal, Zuid Afrika,

godendrank' uit op ‘De Wijngoden’".

port in ons assortiment."

Argentinië, Chili en Peru. Wat kwaliteit

"Zonder onszelf daarbij als ‘wijngod’ te

Maar hun ambities reiken verder. “Wijn

betreft zitten we tussen het midden en

profileren.

drinken moet ook een beleving zijn. Qua

hogere segment.

Ed van den Brule heeft een ICT-achtergrond

genieten maar ook qua sfeer en het ont-

Maar dan wel met erg aantrekkelijke prijzen:

en besloot anderhalf jaar geleden van zijn

moeten van andere liefhebbers. Daarom

wijnen vanaf zeven euro, champagnes

passie zijn beroep te maken. Samen met

ook onze gezellige ‘huiskamer’ achterin de

vanaf vijfentwintig euro.” Voor meer info:

zijn zakenpartner Odette Olthof die na de

winkel waar klanten rustig wijn kunnen

https://www.facebook.com/DeWijngoden

Nieuw in De Bergen: Sept Antiques
Sinds kort heeft De Bergen er weer een leuk typisch 'Bergenwin-

kan het gepatineerd worden in de authentieke stijl.” Ze verkoopt

keltje' erbij: Sept Antiques Restauratie & Dessin aan de

naast antiek ook moderne tekeningen, een combinatie die de

Hoogstraat 6. Eigenaresse Marion Prins is erg blij met de locatie.

antiekzaak een hedendaags, eigentijds tintje geeft. Kortom, Sept

"Het pand is heel open, heeft een goede zichtbaarheid en er

Antiques heeft veel mooie spullen die prima passen in de oude hui-

komen veel mensen langs." Haar keuze voor het pand en de locatie

zen in De Bergen maar ook in de moderne woningen tot hun recht

vindt ze logisch: "Ik wilde in de binnenstad én in een ouder pand

komen. "Met de diverse karakters van mijn zaak hoop ik ook een

zitten. Beide wensen zijn in vervulling gegaan."

jongere doelgroep aan te spreken."

Sept Antiques heeft een basic en rustige inrichting. Niet het met

Sept Antiques aan de Hoogstraat 6 is geopend op donderdag, vrij-

allerhande spullen volgepropte interieur dat veel antiekzaken ken-

dag en zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur.

merkt. Een kastje, een stoel, lampen, een spiegel, een ladekast en
diverse accessoires. Allemaal oude dingen die in hun soort bijzonder zijn. Marion Prins zit al haar hele leven in de antiekhandel en
restaureert ook spullen. Ze is en ware professional die vol passie en
enthousiasme over haar vak vertelt. “Ik heb het antiek in mijn zaak
op een hedendaagse manier neergezet gecombineerd met strak
industriële objecten van metaal of ijzer uit onder meer de oude
Philipsfabrieken”. Een bijzondere passie heeft ze voor de Louis XVIstijl uit eind 18e eeuw. Het antiek dat ze verkoopt komt uit
Nederland, België en Frankrijk. "Bepaalde stukken zijn naar wens
aan te passen zoals de stof van een stoel of de kleur van een tafel
of kastje." Naast de verkoop restaureert Sept Antiques ook meubels
en spiegels. “Waarbij de authenticiteit altijd voorop staat", aldus
Marion. "Als de kleur mooi is, dan laat ik hem zitten. Zo niet, dan

EEN

GOED

KERSTDINER

Foto: Jannie v.d. Broek

VERDIENT

GOEDE

WIJN

Speciaal voor het Bergen Bulletin stelt Ed van den Brule van wijn-

hoofdgerecht met rood vlees of wild is de La Capilla crianza DO

handel De Wijngoden aan de Kleine Berg 47 een top 5 met kerst-

2010, Bodegas Robeal, een perfecte keus. "Een stevige, kruidige

wijnen samen. "Als feestelijke binnenkomer heb ik gekozen voor

rode wijn met een mooie afdronk." De Roero Arneis DOCG 2011,

de Cava, Dominio de la Vega, Cava Rosado brut, een heerlijke brui-

Marco Bonfante, is een witte barolo met een uiterst fijn, niet over-

sende rose", aldus Ed. "Lekker bij een amuse met vis of schaaldieren."

heersend zoetje in zich waardoor hij goed bij het dessert past. "En

Bij het voorgerecht kan worden gedacht aan de Intipalka

tot slot is de rode Port, een Ramos Pinto Ruby, een ideale afsluiter

Chardonnay 2012, Santiago Queirolo. "Een verfijnde, in Nederland

bij een gevarieerd kaasplankje waarmee het kerstdiner kan worden

nog vrij onbekende Peruaanse witte wijn, goed te combineren met

afgesloten." Wijnhandel De Wijngoden heeft een ruime keus van

een gepocheerde witvis met een sabayon bijvoorbeeld." Bij een

verrassende wijnen en champagnes tegen aantrekkelijke prijzen.
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Kerst Top 5 van
boekhandel Spijkerman

GAST
K E R S T D R O M E N

COLUMNIST

1 Boek van het jaar, Oorlog en terpentijn

vergeten. Met haar gele poetsdoek, veegt

van Stefan Hertmans.

ze de hele literatuur schoon.

Nu Sinterklaas terug is naar Spanje zijn

Prachtig geschreven in de Vlaamse traditie

Voor onder de Kerstboom, als uitvlucht

alle ogen weer gericht op het volgende

van Lanoye en Mortier. Neen; Nòg mooier.

voor... (NB Een geweldig interview met

feest: Kerstmis! Met lange avonden

De grootvader van de schrijver, Hertmans,

A.F.Th. op mijn website!).

voor de open haard, het proberen te

groeide met hem op. "Hij sleep mijn zakmes-

zien van de duizenden kerstfilms op tv,

sen, leerde me schermen maar vooral kijken"!

4 Alles wat is, Salter.

de sierlijk opgetuigde kerstboom, de

Urbain, de grootvader van de schrijver, op

Schrijvers lazen en bewonderden hem al.

vrieskou buitenshuis en misschien zelfs

zijn dertigste zonder vader, grote liefde (ze

Nu ook voor een groter lezerspubliek.

weer een witte kerst.

sterft aan de Spaanse griep) en sterk getrau-

De man met de superieure stijl. In twee zin-

Associaties bij een Nederlandse kerst.

matiseerd door de eerste wereldoorlog.

nen een heel karakter ‘neerzetten’.

Maar de vele kerstfilms ben ik na

Dat alles vastgelegd in 3 cahiers, zeker 600

Je blijft lezen. Je verbazen over Salters sty-

18 jaar wel zat, de vrieskou ook. Dus

pagina's. Hertmans ‘ontleedt’ de cahiers die

listisch vermogen.

tijd voor iets nieuws! Kerst kan namelijk

zijn opa over zijn leven, en in het bijzonder

Over ‘het leven’. Niet meer en niet minder.

ook anders.

over de eerste wereldoorlog waarin hij 5x

En in mei komt een nieuwe vertaling...

Zou het niet fijn zijn om kerstmis in

gewond raakte, schreef. Ongeëvenaard

bikini, voor de heren in zwembroek, op

beeld van de 20e eeuw. Maar ook over

5 Alle verhalen, Babel.

het warme, zonnige strand van bijvoor-

kunst als ‘reddingsboei’.

Een nieuwe vertaling in de Russische

beeld Sydney door te brengen?

Een juweel van een boek.

Bibliotheek van Van Oorschot. De prachtige

Zwemmen in de zee, genieten van het

korte verhalen van Isaak Babel. Een ‘moderne

mooie weer en de Kerstman in de verte

2 De kinderjaren van Jezus, Coetzee.

Rus’ (1894-1940). Volgens velen het mooiste

zien aankomen op zijn surfplank.

Neen; geen religieus boek. Wel geënt op het

proza ooit.

Kerstinkopen doen in korte broek en

leven van Jezus en wat we daarvan weten

Lang verwacht, eindelijk verschenen.

T-shirt. Een heerlijke picknick in het

en niet weten. Vervreemdend, confronterend.

zonnetje of een barbecue in de achter-

Hoe overleef je als vluchtling? Wat is bepa-

Trouwens; de actie (bijna alle titels uit de

tuin als kerstdiner.

lend voor opvoeding? Wat te doen met bij-

Russische Bibliotheek voor € 29,90.) was en

Hoop op sneeuw is er niet, dus ook

zondere kinderen? Wat is liefde? Vragen,

is een groot succes. Ik heb nog veel ‘Russen’

geen teleurstelling als die uitblijft.

vragen. Ik besprak het in bijna al mijn lees-

voor die aanbiedingsprijs liggen. Zie ook

Zorgen over het koude water van de

clubs. De antwoorden...

mijn website: Boekhandelspijkerman.nl

Nieuwjaarsduik heb je evenmin, het

3 De Helleveeg, A.F.Th. van der Heijden..

En verder... Barnes, Lanoye, Vann, Tartt...

Het allermooiste is dat Aussies gewoon

Puur leesgenot! Na het magistrale Tonio.

Te veel om op te noemen, dus kom langs..!

vasthouden aan de Europese kersttraditie.

water in Sydney is lekker warm.

Een familievete tot in de puntjes uitgewerkt.

De Kerstman draagt dezelfde winterse

Speelt in Brabant, Eindhoven. Herkenbaar.

Vanzelfsprekend wenst Boekhandel (Stein)

kledij, 35 graden of niet.

In bijna elke familie ‘speelt’ wel iets.

Spijkerman alle Bergenbewoners een zeer

De arme man...

A.F.Th. als beschouwer, gefascineerd door

leesrijk 2014!

Op kerstavond zingen ze bij kaarslicht

zijn tante. Tante Tiny Poets. We zullen haar,

En... beter een boek in de hand, dan 10 op

liedjes over een witte kerst en ze sturen

na het lezen van De Helleveeg nooit meer

een E-reader.

elkaar ook gewoon kerstkaarten met
typische kerstafbeeldingen als sneeuwklokjes, dennenbomen en hulst.

T U S S E N S T A N D
B E D E L B R I E F

Mijn kerstdroom is, denk ik, wel
duidelijk.

In het vorige nummer van het Bergen

niets hebben gestort, vragen dit alsnog te

Er is alleen één klein nadeeltje...

Bulletin hebben we een oproep gedaan aan

doen. Het Bergen Bulletin is immers de

Een vliegticket naar Sydney kost al

bewoners en ondernemers in De Bergen

belangrijkste informatiebron voor de wijk

gauw € 2.000,-.

voor een financiële bijdrage om het blijven

wat betreft ontwikkelingen in de wijk. Wilt

Maar het is mooi om te dromen, ook

uitgeven van het Bergen Bulletin mogelijk

u ook in 2014 op de hoogte blijven, maak

met Kerstmis.

te maken. Tot nu is er 1130,15 euro binnen-

dan voor de jaarwisserling een klein bedrag

Wat zijn uw kerstdromen eigenlijk?

gekomen. Natuurlijk een fantastisch bedrag,

over naar rekening 4938504 t.n.v. stichting

zeker in deze economisch mindere tijden,

De Bergen o.v.v. Bergen Bulletin.

maar toch willen we de mensen die nog

Alvast hartelijk bedankt.

Judith Op de Macks
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‘Ik wil hier in De Bergen
wel oud worden’
Foto’s: Henk Jan Drenthen - Ton Loots (l) en Thei Hoeymakers
“Ik ben een stadsmens en moet de dynamiek,
de voortdurende veranderlijkheid van de
stad voelen”, vertelt de in Heerlen geboren
Thei. “Ik voel me hier als een vis in het water.
Ik wil hier oud worden.”
Voor de op het Wilhelminaplein geboren Ton

Thei Hoeymakers (62) en Ton Loots (61) hebben allebei een
band met De Bergen. Maar waar bij de een die band steeds
sterker wordt, kan de ander 'zijn' plekje in de wijk waar hij
61 jaar geleden werd geboren en acht jaar geleden terugkeerde, wat minder makkelijk terugvinden.

Loots is die continue verandering in De

had hij ook geschiedenis willen gaan stude-

getelijke kop ‘Oorlog om een zandbak’ en

Bergen juist één van de factoren die ten

ren maar werd uitgeloot. “Omdat journalis-

deed de politieke analyses en dergelijke ter-

koste gaan van de sociale samenhang van de

tiek voor mij het meest in de richting van

wijl ik de menselijke kant belichtte.”

wijk. ”Veel bewoners in De Bergen zijn

geschiedenis zat, is het de School voor

Links populair

tegenwoordig passanten. Studenten, expats,

Journalistiek geworden.”

”Dat we niet echt kennis van zaken hadden,

noem maar op. Mensen die door de korte(re)

Oorlog om een zandbak

was toen eigenlijk bijzaak”, bekent Thei. ”In

tijd die ze hier wonen, nauwelijks binding

Een jaar later kwam Ton Loots aangenomen

die tijd, tweede helft jaren zeventig, had

met hun directe woonomgeving ontwikkelen

in dienst bij het ED. ”Daar leerde ik Thei

‘links’ bij voorbaat gelijk. De meeste linkse

en dus ook veel minder betrokken zijn bij het

kennen. Ik keek tegen hem op. Niet alleen

politieke groeperingen zoals Polisario en de

wijkgebeuren. Dus of ik hier nou sterven wil,

omdat hij, in tegenstelling tot mij, de School

IRA konden mede uit een soort valse roman-

weet ik nog niet.”

voor Journalistiek had gedaan maar vooral

tiek op mijn sympathie rekenen. Natuurlijk

Binnen- of buitenland?

vanwege zijn grote kennis. In ruim dertig

vraag je je later wel eens af hoe je je zo

Thei Hoeymakers belandde na zijn studie

jaar ED heb ik Thei leren kennen als een

hebt kunnen vergissen, maar je moet die

aan de School voor Journalistiek in 1975 in

echte analyticus, een beschouwer. Als

overtuiging ook in het beeld van die tijd

Eindhoven. ”Ik solliciteerde bij het

iemand die feiten interpreteert. Zelf ben ik

plaatsen. En links zijn was toen nu eenmaal

Eindhovens Dagblad als buitenland-redacteur,

veel meer een schrijver van het menselijk

populair.” Ton: “Ik herinner me nog de ein-

kreeg tot mijn verbazing tijdens het sollici-

verhaal, een portretschrijver.” Dat stond

deloze discussies die we als ED-journalisten

tatiegesprek alleen maar vragen over

korte tijd later een co-productie van de

met elkaar en anderen hadden in café De

binnenlandse kwesties en werd vervolgens

twee echter niet in de weg: een uitgebreide

Sport op de Kleine Berg, het huidige Berlage.

toch als buitenland-redacteur te worden

reportage over de politieke situatie in de

Naar die kroeg heb ik voor mijn huwelijk

aangenomen.” Hij had zich tot die tijd niet

Westelijke Sahara: een stuk woestijn dat

heel wat maandsalarissen gebracht.”

echt bezig gehouden met buitenlandse poli-

Marokko en Spanje elkaar betwistten terwijl

Rijbewijs

tiek. ”Maar door mijn interesse in geschie-

de afscheidsbeweging Polisario onafhanke-

Het duo, met name Ton, doorliep in ruim

denis wist ik er wel iets van af.” Eigenlijk

lijkheid nastreefde. ”Thei bedacht de onver-

vijfendertig jaar bijna alle deelredacties van
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het ED. Thei lachend: “Ik denk dat ik de

graag een boek schrijven over Churchill en

enige eindredacteur van een autobijlage

Bismarck. Als een soort vergelijkend per-

ben geweest in de Nederlandse krantenhis-

soonsonderzoek. Over beide historische

torie die géén rijbewijs had.” Begin jaren

grootheden zijn duizenden boeken geschre-

tachtig verhuisde hij naar De Bergen. “Ik

ven maar zover ik weet geen boek over hen

woonde in Stratum en had daar ook mijn

allebei.” Om er vervolgens ietwat droogjes

stamkroeg, de Noodsprong. Eén van de bar-

met een lichte grijns aan toe te voegen: “En

Bouw
De Nieuwe
Wal van
start

keepers opende een eigen zaak op de

mij is het tot nu toe ook niet gelukt.”

Het voormalige ED-pand aan de Wal is

Kleine Berg met de naam Bommel en ik ben

Verder geeft hij regelmatig geschiedenisbijles

gesloopt en de nieuwbouw die tot medio

min of meer mee verhuisd. Ik kende De

aan studenten.

2015 gaat duren, is gestart. Eind 2015 zal

Bergen al een beetje dankzij café De Sport.

Maatschappelijk

woningcorporatie Woonbedrijf kantoor-

De Bergen uit die tijd associeer ik vaak met

Ton is vooral actief op maatschappelijk

pand 'De Nieuwe Wal' betrekken. Binnen

de klompenwinkel Dupla op de Kleine Berg.

gebied. Zo zit hij in de stichting

een klassiek gemetseld hoekgebouw is een

Daar kocht ik mijn klompen. Want een echte

Wilhelminaplein die namens bewoners en

enorm, zeventien meter hoog atrium ont-

linkse rakker droeg in die tijd klompen.”

horeca het evenwicht op het plein bewaakt

worpen met daarin speels gestapelde kan-

Leven na het ED

tussen wonen en horeca. “Om te voorkomen

toorunits die met loopbruggen verbonden

Een paar jaar geleden zijn zowel Thei als

dat het plein de kant van een tweede

zijn. Enorme raampartijen verbinden de

Ton gestopt bij het ED. “We konden weg

Stratumseind opgaat. De huidige balans is

gebruiker vanuit iedere hoek van het

met een prima regeling en hebben dat

goed. Er zou eventueel nog een restaurant

gebouw met 'buiten'. Onder het gebouw

gedaan”, zegt Ton die enkele jaren daar-

bij kunnen, maar kroegen zitten er genoeg.”

liggen drie ondergrondse parkeerlagen met

voor het dorpse leven in Son weer had ver-

Hij is, enigzins tot zijn eigen verrassing,

ruim 180 eigen plaatsen waardoor er geen

ruild voor het leven in de stad.

sinds vorig jaar voorzitter van de

toename van parkeerdruk voor de directe

Plattelandsrust verving voor de hectiek en

Zonnebloemregio Eindhoven. “Dat verzoek,

omgeving zal zijn. Het duurzaam gebouwde

dynamiek. “Onze kinderen waren inmiddels

via een kennis, overviel me wel. Ik wist nau-

kantoorpand heeft energielabel A.
Het atrium en de kantoorruimtes zijn volledig
geklimatiseerd via een eventueel per ruimte
te regelen klimaat-beheersingssyteem.
Geavanceerde energiezuinige lichtbronnen
verlichten het atrium 24 uur per dag.
Daarnaast worden er specifieke voorzieningen getroffen voor optimale geluidsisolatie

uit huis en het leven in Son werd een beetje

welijks wat de Zonnebloem was of deed.”

en akoestiek. Dit alles vereist een knap

saai. Ik tenniste wat, maakte deel uit van

Als voorzitter moet hij de Zonnebloem na

staaltje bouwtechnische uitwerking en

een groepje mannen die allemaal in 1952

een ingrijpende interne reorganisatie langs

logistieke organisatie. De bouwkosten

waren geboren, ach je kent dat wel. Weinig

de nieuw uitgestippelde ‘route’ leiden. “Het

bedragen circa 10.050.000,00 euro.

verrassend en op een gegeven moment zelfs

voelt bijna als het leiden van een middel-

De bouw van De Nieuwe Wal is te volgen

een beetje saai.” Er volgde een zoektocht

groot bedrijf”, zegt hij. “In Eindhoven

via http://bouw.webcam.nl/moonen.

naar een woning in de stad. “Dat moest een

alleen al werken 450 vrijwilligers bij de

huis in De Bergen worden. Niet omdat ik er

Zonnebloem. Veel van hen gaan er vanuit

geboren ben maar vooral uit praktische

dat je als voorzitter op elke vraag een ant-

overwegingen: de oudere huizen in De

woord hebt en voor elk probleem een

Bergen zijn bijna allemaal van een zeer

oplossing. Nee, ik ben niet echt in een

goede bouwtechnische kwaliteit. Iets wat ik

gespreid bedje terechtgekomen en realiseer-

Ruimtes te
huur in
Buurtcentrum

van mijn vader had gehoord.”

de me niet dat het voorzitterschap bijna een

In het geheel opgeknapte Buurtcentrum aan

Lezen en schrijven

fulltime job is. Maar het is het allemaal de

de Oranjestraat 1 zijn per 1 januari meerde-

Thei houdt zich de laatste jaren nog meer

moeite waard want de Zonnebloem doet

re ruimtes te huur voor langere tijd. Het

dan eerst bezig met het lezen en schrijven

veel goeds. Houdt zich al tientallen jaren

gaat om kantoor- en atelierruimte vanaf

van boeken. Thei: “Ik ben een lezer en een

intensief bezig met het wel en wee van een-

50 m2 op de eerste verdieping. Ook op de

schrijver. Al moet ik wel zeggen dat al mijn

zame en zieke mensen.” Hij geeft toe de

benedenverdieping kunnen overdag en

geschrijf nog niet heeft geleid tot een boek.

functie te hebben onderschat maar ziet dat

's avonds ruimtes worden gehuurd voor b.v.

Meestal haak ik ergens halverwege af. Het

tegelijkertijd als een uitdaging. “Een uitda-

vergaderingen, bijeenkomsten, cursussen en

bedenken van een onderwerp, het uitzetten

ging die appelleert aan karaktereigenschap-

repetities. Voor meer informatie:

van de ruwe lijnen dat lukt nog wel maar

pen en vaardigheden waarvan ik eigenlijk

Ignace Op de Macks, stichting De Bergen,

de verdere invulling verloopt daarna steeds

nauwelijks wist ze te hebben. Ik groei er als

040-2442550.

moeilijker zodat ik het opzij leg. Zo wil ik

mens door. Fantastisch.”
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Eerste editie Filmkamers
smaakt naar meer

Plannen voor
stadstuin op
Luciferterrein

De eerste editie van Filmkamers De Bergen

natuurlijk wel afwachten hoeveel mensen

Kom op vrijdag 27 december jouw visie op

in het buurthuis aan de Oranjestraat

mee willen doen en hoeveel inzendingen

de bestemming van het luciferterrein delen

smaakt naar meer. "Met negen inzendin-

er daadwerkelijk binnenkomen. En dan

en sla de handen ineen om samen met ons

gen vinden we dat Filmkamers geslaagd

denken we met negen deelnemers en film-

deze plannen uit te voeren. Al jaren ligt het

is", vinden de initiatiefnemers Marion

pjes en enkele tientallen bezoekers abso-

Luciferterrein tussen de Kleine Berg en de

Slotman en Halina Witek. "Zeker gezien de

luut tevreden kunnen zijn. Ook over de

Bergstraat er desolaat bij. Een prachtig ter-

korte voorbereidingstijd. Een tweede editie

kwaliteit en diversiteit van de inzendingen."

rein dat De Bergen verbindt maar beschik-

van Filmkamers is, mede gezien de vele

Marian Iris Vaags opende de eerste editie

baar is gesteld voor commerciële ontwikke-

positieve reacties van de deelnemers en

van Filmkamers met de Hybrid Art-act

ling. De gemeente Eindhoven geeft ons nu

bezoekers, dan ook zeker een mogelijkheid."

'Lost Angel', een productie waarbij ze film

de kans om te tonen dat het ook anders kan

Marion en Halina vonden het vooraf heel

en een live bewegingscompositie synchroon

maar hiervoor hebben we uw steun nodig.

moeilijk in te schatten of er voldoende

liet lopen. Vervolgens werd de animatie

Laten we als buurt gezamenlijk nadenken

belangstelling zou zijn voor Filmkamers.

'Shadowplay' van Michal Holenderski

over een alternatief gebruik van het terrein.

"Het idee is goed en heeft voldoende

getoond. Aansluitend was er in een twee-

Van de gemeente kunnen we het terrein tij-

mogelijkheden, we beschikken als stichting

de ruimte een analoge presentatie door

delijk in bruikleen krijgen. Voorwaarde is

De Bergen met het opgeknapte buurtcen-

Dimphy van Gerven waarbij educatieve

dan wel dat we genoeg draagvlak in de

trum over een perfecte locatie én er

filmpjes met behulp van een Singer-appa-

buurt hebben voor deze plannen. Aldrik

wonen volgens ons ook genoeg creatieve

raat werden afgespeeld.

Kleinlooh, één van de initiatiefnemers: "We

mensen in de wijk die leuke, originele bij-

Na de pauze volgden de inzendingen van

willen met dit gezamenlijke project vooral

drages kunnen leveren. Kortom, genoeg

Judith Op de Macks (Elektonical Human

ook de sociale cohesie in De Bergen vergro-

redenen zou je denken om van Filmkamers

Beatbox), Peer van Ling (The Infinite City),

ten. Daarom nodigen we bewoners en

een succes te maken. Maar dan is het

Gehannes Bandcoaching (Spookslot en

ondernemers uit De Bergen op vrijdag 27

Sabotage),

december van 19.00 - 21.00uur uit voor

Stijn Op de Macks

een glaasje Gluhwein op het Luciferterrein

(Liften in Eindhoven),

(tegenover Eetcafé Bommel aan de Kleine

Thomas van der

Berg 32)."

Ploeg (Cerebral Art)

Ons plan is om een openbare, publieke tuin

en tot slot Jay Kay

in te richten voor de bewoners. Een groene

met 'Learn to Freefly'.

rustplek in de Bergen. Een ontmoetings-

Het evenement

plaats waar we elkaar tegen kunnen komen

moest helaas concur-

en een plek waar we op duurzame wijze

reren met de afslui-

een braakliggend, verloren terrein met jullie

ting van Glow en dat

hulp omtoveren tot een plek waar het aan-

was duidelijk te

genaam toeven is. Een indruk van onze

merken aan de

ideeën kun je vinden op

belangstelling van

www.facebook.com/StadstuinDeBergen

het publiek. Maar

“Oh ja, kerstbomen in pot zijn na de kerst-

een kenmerk van

periode welkom voor de winterbeplanting

een pilot project is

van het Luciferterrein!”

dat het alle kinderziektes zichtbaar
maakt. Kortom: The
event is over, but
there’s still a lot to
see.
www.filmkamersdebergen.blogspot.nl

advertentie
BERGEN BULLETIN • DECEMBER 2013

8

Aanleg
Bergenpad iets
dichterbij?

aangenomen en beide plannen staan dus

tale bomen op het plein. Momenteel loopt

gewoon los van elkaar.

er een 'leefbaarheidsonderzoek' naar de

Herinrichting van het Fensterrein kan con-

oude bomen die niet echt in goede staat

sequenties hebben voor enkele monumen-

verkeren.

Met de overeenkomst tussen gemeente en
de Stichting Ondernemersfonds Eindhoven
Centrum lijkt er weer schot te komen in de
aanleg van een Bergenpad over het
Fensterrein. In de overeenkomst is onder
meer vastgelegd dat de gemeente als
co-createur zal optreden. Het SOEC is
bereid een groot deel van de kosten voor
de aanleg van het Bergenpad op zich te
nemen. Er komen in 2014 één of twee ontwerpsessies met de betrokken partijen.
Even leek er een nieuwe kink in de kabel te
komen doordat de PvdA-fractie in de
gemeenteraad met een amendement kwam
om de herinrichting van het Fensterrein
onderdeel te maken van de herinrichting
van de binnenring (oa Wal, Keizersgracht).
deze laatste herinrichting staat echter de
eerste jaren nog niet op de gemeentelijke
agenda. Het amendement werd echter niet

R I B U I T J E L I J F O M T E PA R K E R E N
Autobezitters worden door de landelijke en

Deken van Somerenstraat (en ook de

lokale overheden steeds verder 'uitgekleed'.

Tramstraat en 't Eindje) inderdaad om een

De kosten voor het rijden en parkeren van

forse verhoging gaat maar dat het huidge

een auto rijzen onderhand de pan uit. Zo

maandbedrag in geen verhouding staat

heeft de gemeente Eindhoven bewoners en

met het dagtarief voor parkeren in het cen-

ondernemers in De Bergen verrast met een

trum van 6,70 euro. De verhogingen vloeien

wel erg forse verhoging van de kosten

volgens een gemeentewoordvoerster voort

voor een parkeervergunning voor de

uit het nieuwe parkeerbeleid in de stad.

Rungraaf en de Deken van Somerenstraat.

Wil je als Bergenbewoner- en/of onderne-

Het huidige maandbedrag van 3,65 euro

mer de nieuwe, hoge prijs niet betalen dan

wordt voor 2014 opgetrokken naar 21 euro.

zijn er enkele alternatieven. Voor dezelfde

Oftewel een verhoging van bijna vijfhon-

prijs als dit jaar, dus voor 3,65 euro per

derd procent. Ook de prijs van een bezoe-

maand, kun je de auto kwijt op de parkeer-

kersvergunning gaat omhoog. Al heeft de

plaatsen aan de Vonderweg, het Vogelzang-

gemeente zich daar een stuk 'schappelijker'

terrein, de Bomansplaats en de Prof.

getoond met een verhoging van twee euro

Dorgelolaan.

per maand naar 7,50 euro.

Dat is wel een stukje verder lopen maar

De gemeente bevestigt dat het bij de par-

bespaart jaarlijks wel zo'n tweehonderd

keervergunningen voor de Rungraaf en

euro. Het overwegen waard dus.

Nieuwe voorzitter ondernemersstichting
Stichting Ondernemers De Bergen heeft in de persoon van Harry

herenmodezaak initiatiefnemer voor de sfeerverlichting tijdens de

van Hout een nieuwe voorzitter. Van Hout, eigenaar van restaurant

feestdagen op de Kleine Berg.

Mangiare aan de Kleine Berg, is de opvolger van Theo Hoppen-

In het volgende Bergen Bulletin kunt u nader kennismaking met de

brouwers. Hij is samen met Niels Wildenberg van de gelijknamige

nieuwe voorzitter Harry van Hout.
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Grote Berg 72-74
040-78 75 750
info@livenzo.com

kom gauw kijken naar onze
voorjaarsaanbieding!

www.autohuiseindhoven.nl

Wij lezen!
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.

TEKENEN & SCHILDEREN

Wij hebben een werkplaats waar u terecht kunt

HOPPENBROUWERS

voor onderhoud, reparatie, onderdelen,

WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN
HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74

Ongeacht merk of bouwjaar.

apk keuring en schadeherstel.

Inkoop 06 53 23 70 39 • Verkoop 06 53 99 50 25
Werkplaats 040 244 96 00
Prins Hendrikstraat 50 • 5611HL Eindhoven

B E R G E N B U L L E T I N • S E P T E M B E R 2 0 1 3 10

scherp in drukwerk

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

www.printplan.eu

Met speciale 3D-oogmeting, gegevens
die net zo uniek zijn als een vingerafdruk.

goudsmeden - juweliers sinds 1980

Ask us about jewels
Kleine Berg 29 Eindhoven T. 040-2466946 www.oogwereld.nl

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 7)
Voor meer informatie:
info@stichtingdebergen.nl
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De Heremiet

“In die tijd, tweede

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

helft jaren zeventig, had
‘links’ bij voorbaat gelijk”
Journalisten Thei Hoeymakers

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

en Ton Loots

de stadspoort 10
5611 gz eindhoven
040 2449027
ieder sieraad handgesmeed

Nieuwe buurtbrigadiers
voor De Bergen
Foto: Menno Boon, Jallal Barta (l) en Ron van Kleef (r)
De Bergen heeft sinds kort twee nieuwe

nen ondernemen. Daarom vragen we dan

wijkagenten zoals ze tegenwoordig weer

ook om ons zo goed mogelijk op de hoogte

worden genoemd na een tijd als 'buurtbri-

te houden wat er speelt in de wijk." Ron en

gadier' door het leven te zijn gegaan. Ron

Jallal willen de wijk ook regelmatig via

van Kleef is op 1 november al aan de slag

onder andere het Bergen Bulletin informe-

gegaan, zijn collega Jallal Barta begint in

ren wat ze hebben gedaan met verkregen

januari. Ze volgen Marja Schuiling op die de

informatie. Maar ook over zaken waar op

afgelopen jaren actief is geweest in De

gelet moet worden."

Bergen als wijkagent. Het duo is gepokt en

Al staat De Bergen bekend als een rustige

gemazeld in het politievak en brengt veel

wijk, beide buurtbrigadiers zijn niet van

ervaring mee naar hun nieuwe werkgebied.

plan om daarom maar rustig achterover te

Ron van Kleef: "Ik heb de laatste jaren

gaan leunen. "Qua criminaliteit is De

samen met Jallal in Tongelre gewerkt maar

Bergen inderdaad rustig maar we weten

we hebben allebei ook in het centrum en

ook dat daar een relatief hoog onveilig-

het uitgaansgebied gewerkt. We kennen

heidsgevoel tegenover staat. Dat is één van

dus het klappen van de zweep." De twee

de zaken die we willen aanpakken door de

willen veel op straat zijn, veel contact met

minder veilig ervaren plekken goed in kaart

bewoners en ondernemers hebben. "We

te brengen en daar op te anticiperen."

zullen vaak te voet of op de fiets in de wijk

Ze zijn allebei niet zo van het meteen

aanwezig zijn." Ze hopen door die aanwe-

bekeuren. "Dat hangt helemaal van de situ-

zigheid een vertrouwensband met bewo-

atie af. Soms is een gesprek veel effectiever

ners en ondernemers op te bouwen. "Die

maar dat neemt niet weg dat we als het

weten vaak het beste wat er in een wijk

echt nodig is daadkrachtig zullen ingrijpen."

leeft. De mensen moeten zich wel realiseren

Voor contact of meldingen:

dat we in veel gevallen afhankelijk van mel-

ronald.van.kleef@brabant-zo.politie.nl

dingen en aangiftes zijn om gerichte actie

of jallal.barta@brabant-zo.politie.nl.

op bepaalde criminaliteit of overlast te kun-

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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