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En hoe 
denk jij daar
nou over?
Iedereen heeft wel eens zo'n moment dat

hij wil reageren op iets dat hij hoort,

leest of ziet. Om zijn instemming te

betuigen, of juist niet. Om zijn eigen

mening te ventileren of gewoon om

anderen te laten weten hoe hij er over

denkt. Dat kan vanaf het aprilnummer

in het Bergen Bulletin. Er zijn natuurlijk

enkele spelregels om je aan te houden:

• meningen en kritiek worden met

respect en fatsoen geuit

• spui niet alleen kritiek, doe vooral

ook suggesties

• maximale lengte ca 150 woorden,

inzendingen kunnen worden ingekort

• alleen inzendingen met vermelding

naam worden geplaatst

• redactie beslist over plaatsing

Alle meningen over leefbaarheid, (socia-

le) veiligheid en betrokkenheid bij de

wijk zijn welkom. Maar ook meningen of

kritiek over bouwplannen, herbestemming

van panden, verkeer en parkeren en

(gemiste) kansen. Maar wel altijd in 

relatie tot De Bergen. 

Laat de mensen in de wijk weten hoe je

over bepaalde zaken denkt. Wat vind je

bijvoorbeeld van het initiatief voor een

(tijdelijke) stadstuin op het Luciferterrein?

Over de plannen voor een hotel op dat-

zelfde Luciferterrein? 

Uw mening over zaken in De Bergen kunt

u mailen naar: nuchel_01@hotmail.com.

Marcel van der Heijden schreef in het Bergen Bulletin (11/2011) over de luchtkwaliteit op de

Mauritsstraat. Daarin probeerde hij kort na de herinrichting van de Mauritsstraat en de

kruispunten met de Mecklenburgstraat en Hoogstraat de resultaten van het meetstation op

de Mauritsstraat te doorgronden. Dagelijks rijden 18.000 motorvoertuigen door de straat of

staan met draaiende motor voor het stoplicht te wachten. De afgelopen maand tonen de

meetresultaten gedurende langere periodes achtereen flink hogere NO2-waarden, soms tot

ver in de zestig. Voor de huidige stikstofdioxidenormen geen grove overschrijding (toege-

staan 60 microgram/m3 als jaargemiddelde) maar vanaf 2015 is die norm 40 µg/m3. Vanaf

2015 bestaat er voor het fijne stof PM2.5 een norm 25 µg/m3. Recente metingen tonen piek-

momenten van bijna vijftig. De Mauritsstraat heeft dus echt een ‘slechte adem’.

Modelberekeningen van het RIVM en het rijk voorspellen dat de Mauritsstraat in 2015 een

(bijna) knelpunt zal zijn. Evenals de Emmasingel, Keizersgracht, Vestdijk en Meckelenburg-

straat. De gemeente wil die (bijna) knelpunten oplossen met maatregelen uit het programma

Luchtkwaliteit en Mobiliteit en de visie Eindhoven op Weg. Er zijn ook andere oplossingen.

Zowel technisch als infrastructureel. Op de TU/e heeft een groep studenten en medewerkers

bekeken wat het effect zou zijn van ondertunneling van de Mauritstraat (tussen de Willem

de Zwijgerstraat en Hoogstraat) met gebruikmaking van de eigen corona-luchtzuiverings-

techniek. Nog heel pril want de coronatechniek is alleen nog getest in het Dommeltunneltje

en de zeer ruw geschatte kosten van de ondertunneling bedragen ca.16 miljoen euro. Vanuit

de Vereniging Milieudefensie is in Eindhoven de Werkgroep Luchtkwaliteit en Klimaat opge-

richt. Voormalig SP-raadslid Bernard Gerard maakt zich daarvoor sterk. Leden hebben tijdens

de ochtendspits de ‘rochelroute’ gereden met een moderne ultrafijnstof-meter 

(zie www.rochelroutes.nl) waarvan de curve ongezond hoge pieken vertoonde. Ook werkt

de werkgroep aan een petitie (www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit/petitie/eindhoven) aan

de gemeentevoor extra maatregelen voor schone lucht. (lees verder op pagina 8)
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mogelijkmakers. Onlangs werd het uitwer-

kingsplan voor Kazerne onherroepelijk.

“Zonder dat er één bezwaar of zienswijze

was ingediend. Dat bevestigt voor ons de

positieve reacties en verwachting van de

buurt op onze plannen. Tijdens de afgelo-

pen Dutch Design Week hebben we ook

alleen maar positieve reacties van buurtbe-

woners gekregen. Dat voelt heel goed.” De

Kazerne aan Paradijslaan vóór zomer open
De Stichting ter behoud van Klein Paradijs

start heel binnenkort met de verbouwing

van de voormalige gemeenteloods aan de

Paradijslaan. Met de verbouwing wordt de

1e fase van de herbestemming van het com-

plex Kazerne gerealiseerd. Het ruim 2.500

vierkante meter grote complex ‘Klein

Paradijs’ omvat naast de kazerne met bijbe-

horend koetshuis (hoek Grote Berg/Paradijs-

laan) en stallen, ook een later aangebouwde

loods (Paradijslaan). Kazerne wordt een

‘internationaal podium voor de creatieve

industrie in designstad Eindhoven’ is op

www.kazerne.com te lezen. Volgens de

initiatiefnemers en ‘kartrekkers’ Annemoon

Geurts en Koen Rijnbeek wordt de oude

loods als eerste verbouwd tot expositieruim-

te, met daarin een restaurant en een zaal.

De opening is voor de zomer. “We kunnen

elk moment de bouwvergunning binnenkrij-

gen en dan gaan we direct aan de slag”,

meldt Annemoon. Voor fase 2, de verbou-

wing van het monumentale deel van het

complex zoekt de stichting nog meer mede-

stichting heeft onlangs een bouw- en cul-

tuurhistorisch onderzoek laten uitvoeren.

“Dat willen we het komende jaar uitbreiden

met input van buurtbewoners. We horen

vele prachtige verhalen waarvan we vinden

dat ze bewaard moeten blijven. Daarom

hebben we het plan om die verhalen te bun-

delen in een boek.” Volg de ontwikkelingen

bij Kazerne via www.kazerne.com.

Foto: Ruud Balk

De speciaalzaak voor tekenen en schilderen

Hoppenbrouwers aan de Willemstraat 39

bestond afgelopen week (11 februari) 

precies 115 jaar. De zaak werd in 1899

geopend aan het Stratumseind 30 door Bart

Hoppenbrouwers, de over-grootvader van de

huidige eigenaar Theo Hoppenbrouwers

(52). "In eerste instantie was het een drogis-

terij waar ook pigment (kleurstof voor verf)

en oplosmiddelen werden verkocht. Die

twee stoffen werden ook veel door (kunst)

schilders gebruikt. In de loop der jaren is de

winkel steeds meer de speciaalzaak voor

tekenen en schilderen geworden die het nu

is", vertelt Theo. 

Met die 115 jaar kan Hoppenbrouwers de

oudste bestaande winkel van Eindhoven zijn.

"maar dat heb ik nergens bevestigd kunnen

krijgen. Maar in ieder geval één van de oud-

ste."

Hoe de toekomst er uitziet, weet Theo nog

niet. "Ik ben niet getrouwd en heb dus geen

kinderen die de zaak kunnen overnemen

zols dat de afgelopen generaties het geval

was. Er is dus een mogelijkheid dat ik er over

een tijdje mee stop. Want de kans dat je een

zaak als deze kunt verkopen, is niet heel

groot. Alleen vanwege de waarde van de

voorraad die ik in de loop der jaren heb

opgebouwd." 

Hij zou het jammer vinden als de winkel,

toch een begrip in Eindhoven en omstre-

ken met een enorme klantenkring waaron-

der een aantal niet de minste kunstenaars,

zou sluiten. 

"Maar ik ben daar tegelijk heel nuchter in.

Kan het niet, dan kan het niet en gaat de

oudste of bijna oudste winkel van

Eindhoven over een jaar of vijftien dicht."   

Hoppenbrouwers 
bestaat 115 jaar

Op de foto opa Theo (opa van 
huidige Theo) babbelend met 
zijn vrouw Nellie op het Stratumseind
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T O E S L A G E N
Arme Frans... Wat stond hij hulpeloos te

schutteren tijdens het kamerdebat over de

toeslagen. Het ging gaandeweg van

kwaad tot erger en op het laatst werd het

zelfs ongemakkelijk om naar te kijken.

Menselijk gezien een nogal pijnlijke afgang.

De oppositie rook vers bloed en was maar

al te graag bereid de trekker over te halen.

Ik dacht nog, Frans doe iets !!! Barst des-

noods in tranen uit en scheldt ze vervol-

gens jankend de huid vol. Of nog beter,

kies gewoon onverschrokken de aanval.

Gooi ze voor de voeten dat je door hun

bent opgezadeld met een volstrekt idioot

en vrijwel onuitvoerbaar toeslagensysteem

dat bovendien zo lek is als een mandje. En

dat vooral de kamerleden zelf verantwoor-

delijk zijn voor de toeslagenroof van de

Bulgaarse maffiosi.

Maar nee hoor. Weertse Frans koos met de

bekende Limburgse schuchterheid voor een

veel te slappe verdediging in plaats van

een ultieme vlucht naar voren. 

Hij hield de eer, of wat er nog van over

was, aan zichzelf. Al dan niet onder druk

gezet door de coalitiepartners of zijn eigen

ambtenaren. 

Verschillende boterhoofden in de kamer

reageerden vervolgens met een nogal 

achterbakse judaskus door zijn aftreden

heel moedig en chique te noemen.

Een van die roeptoeters was eerder die

maand ook al zo oliedom om Frans linea

recta naar Sofia te commanderen om het

verduisterde geld terug te halen. Alsof

adressen van de oplichters bekend waren

of gevonden konden worden. Hoe onnozel

kun je zijn. Maar helaas zitten er meer van

dat soort popiejopie figuren in de kamer.

Wat ze roepen vinden ze niet belangrijk,

als ze maar iets kunnen roepen. En Frans

was daar uiteindelijk niet meer tegen

opgewassen. 

Zijn opvolger zou er goed aan doen de job

pas te accepteren als de politiek bereid is

die hopeloos ingewikkelde toeslagen af te

schaffen en de belastingwetgeving daarop

aan te passen. 

Maar de magische aantrekkingskracht van

het pluche staat dergelijke zorgvuldige

afweging vaak in de weg. 

Tom Adriaans

BERGEN BULLET IN • FEBRUARI  2014

Middenstanders uit De Bergen en de directe

omgeving kunnen gebruikmaken van de

advertentierubriek in het Bergen Bulletin.

Een extra mogelijkheid om uw naams-

bekendheid en klantenkring te vergroten.

Voor de tarieven hoeft u het niet te laten

(zie kader). En met uw advertentie maakt u

het voor Stichting De Bergen mogelijk om

elke twee maanden dit wijkblad uit te

geven. Boordevol nieuws en nieuwtjes,

informatie over belangrijke ontwikkelingen

in de wijk, achtergrondverhalen en leuke,

interessante portretten van bewoners en

ondernemers uit De Bergen.

Belangstellenden kunnen indien gewenst

deskundige hulp krijgen bij het ontwerp

voor een advertentie. Ook bestaat sinds kort

de mogelijkheid om uw flyer tegelijk met

het Bergen Bulletin te laten verspreiden

tegen een zeer schappelijke prijs. 

Adverteren in uw Bergen Bulletin: doen!!

Voor informatie: h.drenthen4@upcmail.nl.

Adverteren in Bergen
Bulletin: ik zeg doen!!
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achterpagina (60 x 69 mm, staand) € 41,50 (per nummer) € 249,- (per jaar)

Voor één van de drie Bergenbewoners die

eind vorig jaar meespeelden in de amateur-

musical Rent, heeft het optreden een staart-

je gekregen. Na een serie van twintig uitver-

kochte voorstellingen in Eindhoven tussen 27

november en 22 december werd kort na

Kerstmis bekendgemaakt dat de musical

kans maakte op drie nominaties voor de

Amateur Musical Award. En wel voor de

beste musical, de beste mannelijke hoofdrol

(Jaap Rohof) en de beste mannelijke bijrol

gespeeld door Bergenbewoner Stephan van

Mierlo die in de musical Angel Dumott

Schunard speelde. In januari werden twee

van de drie nominaties (beste hoofd- en

beste bijrol) definitief. Een professionele

vakjury buigt zich nu over de nominaties en

maakt op maandag 24 maart 2014 tijdens

het Amateur Musical Awards Gala in het

Amsterdamse DeLaMar Theater de Award-

winnaars bekend. Behalve Stephan van

Mierlo hadden ook Bergenbewoners Sandra

Bedaf en Lobke van der Krabben een rol in

de musical Rent. 

Voor meer informatie over de musical Rent

zie www.musicalrent.nl. Voor informatie

over de Amateur Musical Awards zie

www.amateurmusicalawards.nl

Musical Rent krijgt ‘Bergens’ staartje

Foto: Nadia ten Wolde
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De Eindhovense Diana Pover heeft begin

februari aan de Kleine Berg 38 kinderkle-

dingboetiek Bambooz geopend. Bambooz

onderscheidt zich door de verkoop van

veel, vaak niet in Eindhoven verkrijgbare

merken zoals Smafolk, 4Funky Flavours,

KidsCase en het Eindhovense merk Imps &

Elfs. Naast leuke, hippe kwaliteitskleding

voor jongens en meisjes tot twaalf jaar,

bevat het assortiment ook beddengoed,

slabbetjes, plaids, knuffels, sloffen en 

laarzen. Qua kwaliteit zit Bambooz in het

midden en hogere segment met opvallend

betaalbare prijzen. 

“De winkel is de 'stenen' uitbreiding van

mijn sinds eind 2012 actieve webshop

Bambooz.nl. Maar ik wil ook graag zien

wie mijn klanten zijn, horen wat ze willen

en vinden en daarvan leren om een nog

betere service te bieden.”

Bambooz heeft een knusse kinderspeelhoek

en een comfortabel plekje met ‘krant en

koffie’ voor wachtende vaders. 

Meer info op: www.bambooz.nl.

De gemeente Eindhoven zet ondernemers met een duurzame

bedrijfsvoering graag in het zonnetje. Dat doen ze door het

Keurmerk Duurzame Ondernemer uit te geven. Maar het keurmerk

is meer dan een beloning en een stimulans voor ondernemers in

Eindhoven die bewust duurzaam werken. Het keurmerk levert ook

voordelen op: het toont aan waar winstkansen liggen; het is een

onafhankelijke erkenning; het vormt een pluspunt bij aanbestedin-

Keurmerk Duurzame Ondernemer
gen; het is een motivatie voor medewerkers; het zet uw bedrijf in

de schijnwerpers.   

Ondernemers die in aanmerking willen komen voor het Keurmerk

2014 moeten vóór 7 april een digitale vragenlijst invullen via

www.eindhoven.nl. 

De Bergen scoort traditiegetrouw goed bij het 'binnenhalen' van

duurzaamheidskeurmerken. Zorg dus dat dit ook voor 2014 geldt.

Op initiatief van de gemeente is onlangs de website 

www.co-do.net gelanceerd. 

Ondernemers kunnen door het beantwoorden van tien vragen

een quick-scan doen om snel inzicht te krijgen hoe duurzaam hun

bedrijf is. De site is tevens een platform voor duurzaam onderne-

men en bevat veel nuttige tips en informatie. 

Meld u aan en doe de scan.

B A M B O O Z ,  B O E T I E K  V O O R  K I N D E R K L E D I N G

Hoe duurzaam bent u?

Het Oranje Fonds organiseert op 21 en 22 maart weer NLdoet.

Vorig jaar hielpen veel Bergenbewoners en een groepje studenten

met het schoonmaken en opruimen van de brandschade in het

buurtcentrum aan de Oranjestraat. Op zaterdag 22 maart willen

we vanaf 10.00 uur de laatste klusjes doen in het inmiddels prach-

tig opgeknapte gebouw: wat schoonmaak- en schilderwerk en het

herinrichten van de binnenplaats. Hopelijk komt de hele wijk ons

helpen. Aanmelden via info@stichtingdebergen.nl maar u kunt

op 22 maart natuurlijk ook spontaan een handje komen helpen.  

M E L D  J E  N U  A A N  V O O R  N L d o e t
O P  Z A T E R D A G  2 2  M A A R T !  

Ook in maart 2013 werd er door enthousiaste vrijwilligers 
gepoetst aan het buurtcentrum.

Te huur in 
buurtcentrum
Het Buurtcentrum aan de Oranjestraat is

het afgelopen half jaar helemaal gereno-

veerd. Zowel op de begane grond als op

de 1e etage. Op beide verdiepingen kun-

nen ruimten gehuurd worden. Beneden

per dagdeel voor cursussen of repetities

en dergelijke. Op de eerste verdieping

kan bedrijfs- en atelierruimte (vanaf ca.

50 m2) worden gehuurd. Deze verdieping

beschikt net als de begane grond over

gezamenlijke keukenruimte. 

Informatie via:

info@stichtingdebergen.nl of

www.buurtruimte040.nl.  



E N E R G I E -
N E U T R A A L
Het zou mooi zijn als De Bergen de eerste

energieneutrale wijk van Eindhoven wordt.

Dat bewoners en ondernemers via zon,

wind, water en aardwarmte in de eigen

energiebehoefte voorzien. Het zou deze 

bijzondere wijk nóg specialer maken.

Duurzaamheid is echt mijn stokpaardje. Als

mens en als ondernemer. Eerst De Bergen,

dan de rest van Eindhoven en de wereld.

We beginnen in De Bergen waar ik al acht-

tien jaar woon in de voormalige abortuskli-

niek aan de Prins Hendrikstraat. En sinds

vijf jaar ook mijn adviesbureau voor bouw

en management heb. Er gebeurt de laatste

jaren veel goeds in de wijk wat duurzaam-

heid betreft. Steeds meer bewoners en

ondernemers gaan bewuster om met ener-

gie en dus het milieu. Ondernemers verdie-

nen het Keurmerk Duurzaamheid, bewoners

zijn bezig met een stadstuin op het

Luciferterrein. Het zijn maar twee van vele

voorbeelden. Via mijn werk draag ik ook

mijn duurzaam steentje bij. Zo heb ik als

adviseur meegewerkt aan de recente ver-

vanging van de oude, inefficiënte en soms

zelfs gevaarlijke cv-ketels en luchtverver-

singsystemen in 31 appartementen op de

Kleine en Grote Berg. Ook alle gevaarlijke

rookkanalen zijn vervangen en er wordt

ruim 60% energie bespaard. Die bewoners

zitten er nu warmpjes bij, ademen frisse

lucht en krijgen als bonus een lagere ener-

gierekening. Een rondgang door De Bergen

leert me dat er in de wijk zeker nog 165

appartementen met verouderde cv-ketels en

energievretende centrale afzuiginstallaties

staan. Daar alleen al is veel winst te behalen.

Niet alleen financieel maar ook qua belasting

van het milieu. En al die aanpassingen in

techniek en menselijk gedrag, kunnen zoveel

uitmaken. Een goede ontwikkeling op weg

naar een energieneutrale wijk is Stichting

Ondernemers De Bergen. Met een vernieuwd

bestuur en een fris elan kunnen ze een

belangrijke rol spelen op die nog lange weg

naar ‘energieneutraal’. Als elke ondernemer

en bewoner hun ervaring en enthousiasme

wil delen en in te zetten voor een Duurzaam

De Bergen, dan moeten we toch een grote

stap kunnen zetten naar een wijk waar het

nog fijner is om te wonen en werken. En

die de meest duurzame van Eindhoven is.

Axel van Nielen
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GAST
C O L U M N I S T

In De Bergen zijn

sinds kort twee

nieuwe wijkagen-

ten actief: Ron van

Kleef en Jallal

Barta. In het

Bergen Bulletin

doen ze verslag

van hun ervarin-

gen en voorzien

de wijk van tips. 

"We werken momenteel aan de overlast

door jonge straatdealers die geweigerde

klanten van coffeeshops opvangen en

(soft)drugs verkopen. We werken daarbij

samen met gemeente, jeugdwerkers en

ondernemers en bewoners. Het gaat hierbij

niet om een criminele organisatie. Het zijn

gewoon jongeren die inspelen op een gat in

de markt. We pakken ze streng aan maar

bieden ze ook perspectieven."

"Inbrekers zijn volop actief in Eindhoven,

gelukkig (nog) niet in De Bergen. We zijn

flink bezig met dit probleem. Zo zijn enkele

beroepsinbrekers gevangen gezet en worden

anderen dagelijks gecontroleerd. 

De gemeente houdt tevens preventieavon-

den terwijl Stadstoezicht extra surveilleert.

Ook bewoners kunnen een belangrijke 

(preventieve) rol spelen. Enkele tips:  

• meld verdachte situaties bij de politie

• zorg voor goed hang- en sluitwerk,

een licht-tijdschakelaar en merk waar-

devolle spullen

Samenwerken leidt

tot resultaat!"

"De aanpak van

autoinbraken heeft

succes. We hebben

meerdere acties

gedaan tegen auto-

inbrekers die in de

binnenstad werkten.

Door gerichte 

controles (nav mel-

dingen verdachte situaties) zijn er meerdere

verdachten opgepakt. Parkeert u uw auto

denk dan aan: 'Niks erin, niks eruit'. 

"Extra aandacht vragen we voor de zoge-

naamde babbeltrucs. Helaas ook voorkomend

in De Bergen. Vaak zijn ouderen de dupe. 

Op www.politiei.nl/onderwerpen/bab-

beltruc staan tips en worden bepaalde

werkmethoden van oplichters getoond.  

Via politienummer 0900-8844 (vragen naar

Jallal Barta of Ron van Kleef, politie

Eindhoven) is een informatiefolder verkrijg-

baar."

Tot slot een 'huishoudelijke' mededeling:

volgende week maken Ron en Jallal kennis

met de werkgroep Buurtpreventie De

Bergen. 

Een belangrijke schakel bij ons werk als

wijkagent om De Bergen veiliger te maken.

Hebt u vragen of meldingen, mail ze ons:

jallal.barta@brabant-zo.Politie.nl en

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

P a s  o p  d e  
‘ b a b b e l t r u c ’

T I P S  V A N  D E  W I J K A G E N T E N

Geslaagde Nieuwjaarsborrel
De jaarlijkse Nieuwjaarsborrel van stichting

De Bergen is traditiegetrouw een moment

waar wijkbewoners elkaar in een gezellige

ambiance ontmoeten. zo ook de borrel op

zaterdag 18 januari in het prachtig opge-

knapte buurtcentrum. "Zeer geslaagd",

vond 'gastheer' Ignace Op de Macks van

stichting De Bergen. "Niet in de laatste

plaats door de uitstekende wijnen die

Michel Meijers schonk." De borrel trok bijna

honderd gasten waaronder een twintigtal

kinderen. "Volgend jaar zorgen we voor een

leuk kinderprogramma want als we de

'kids' kunnen lokken, komen hun ouders

vanzelf mee en wordt het nog gezelliger."

Onder de gasten verrassend veel mensen

die nog maar pas in De Bergen wonen. "Een

prima ontwikkeling. Voor hen is dit natuur-

lijk een mooie gelegenheid om kennis te

maken met andere bewoners." 

De muziek was 'knettergoed', complimen-

teerde Ignace Op de Macks singer/songwri-

ter Pien Peters. "Ze heeft een prachtige

stem en leuke liedjes. We zien haar graag

terug. Frank Malcorps had ons op haar

geattendeerd." Hij nodigde tevens zo'n

twintig bewoners uit om onder zijn leiding

het Van Abbe Museum te bezoeken. 

De presentatie van het plan voor Stadstuin

De Bergen op het Luciferterrein kwam wat

minder uit de verf. Maar het idee is goed en

hopelijk krijgt het genoeg ondersteuning. 

De overheerlijke hapjes waren gemaakt

door Reinier en Esther. "Deze 'catering'

moeten we erin houden", aldus Op de

Macks die tot slot concludeerde dat de

Nieuwsjaarsborrel ook dit jaar weer zeer

geslaagd was. "Een goede start van het

nieuwe jaar."
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“Ik ben een rasechte Eindhovenaar,

geboren en getogen in de binnenstad.

Op de plek waar nu Winkelcentrum

Heuvel staat. Later ben ik verhuisd

naar Tongelre en vervolgens via

Woensel in Stratum beland. Daar woon

ik nu.” Lachend: “Waarschijnlijk komen

Strijp en Gestel ook nog aan de beurt.”

Zijn betrokkenheid bij het leven in

Eindhoven is groot. Op alle vlakken. En in

sommige gevallen kun je misschien zelfs

over liefde voor ‘zijn’ Eindhoven spreken.

Die verbondenheid, zowel sociaal als maat-

schappelijk en economisch blijkt uit vele

dingen. Zo zal hij ´t Lampegats carnaval

nooit overslaan. Integendeel, hij was zelfs

de laatste of een-na-laatste, het is maar hoe

je het bekijkt, stadsprins van ’t Lampegat

van de 20e eeuw. Als prins HAR-lekijn

regeerde hij in het carnavalsseizoen

1998/1999 over ’t Lampegat. “Een fantasti-

sche ervaring”, kijkt hij nog steeds genietend

terug.

Oranje Zwart
Als ondernemer - Mangiare is één van zijn

bedrijven - maar vooral ook als ras-

Eindhovenaar is Harry van Hout bij veel

positieve initiatieven, met name in het cen-

trum, betrokken. Zo is hij samen met zijn

De Bergen hebben als de jaren daarvoor.

Ook lukte het niet meer echt om de aange-

sloten ondernemers er actief bij betrokken

te krijgen. Tot dat moment was ik eerlijk

gezegd niet echt zo betrokken bij initiatie-

ven en activiteiten van de stichting. Maar

door het enthousiasme en de ambitie waar-

mee het bestuur in De Bergen verder wil

gaan, heb ik me laten overtuigen om mee

te doen. Als voorzitter.”

Samenwerking
Hij is er van overtuigd dat het nieuwe

bestuur er in slaagt het eigen enthousiasme

over te brengen op de ondernemers.

“Samenwerken, samen aan de slag, dat is

het parool voor de komende tijd. Het kan

en mag niet zo zijn dat het bestuur alles

moet doen. Nee, we moeten er samen de

schouders onder zetten als we de positie

van de ondernemers in De Bergen verder

willen verbeteren en versterken. Iets wat

ons allemaal profijt oplevert.” Die samen-

werking snel realiseren, is volgens Harry

van Hout de eerste taak van het nieuw

vrouw één van de initiatiefnemers geweest

van ’late night shopping’, wat na vier edities

afgelopen jaar als It’s Fashion Weekend

Eindhoven heeft plaats gevonden. Het is nu

een evenement in de binnenstad waar ieder

winkelgebied haar eigen invulling aan

geeft op het vlak van retail, fashion, design,

technologie, (street)art, food tot muziek.

Een heel bijzondere plek in zijn leven

neemt Oranje Zwart in. “Ik ben vanaf mijn

zesde jaar lid en heb tien jaar in het eerste

van OZ gehockeyd. En sinds twee jaar ben

ik actief als bestuurslid bij deze fantastische

club betrokken. Dat soort dingen maken

mijn leven extra leuk en zorgen naast het

ondernemerschap voor positieve energie en

ontspanning.”

De Bergen 
In het najaar van 2013 werd hij benaderd

door Ondernemerstichting De Bergen. 

“Ze vroegen me of ik mee wilde helpen de

stichting weer ‘op gang te krijgen’. Door

allerlei oorzaken kon de stichting de laatste

paar jaar niet meer de betekenis voor 

‘Nieuwe bestuur zeker
geen ééndagsvlieg’

Harry van Hout (51) is een geboren en getogen
Eindhovenaar. De mede-eigenaar van restaurant Mangiare
aan de Kleine Berg is sinds enkele maanden de nieuwe 
voorzitter van stichting Ondernemers De Bergen. 

Foto’s: Rob Stork



buis richting gemeente en eventuele ande-

re organisaties. Door de samenstelling van

het bestuur beschikken we over een groot

netwerk en hebben we de kennis en erva-

ring in huis om samen te werken met de

gemeente en andere partijen waarmee we

te maken kunnen krijgen. En deze partijen

enthousiast voor onze plannen te krijgen.”

Aantrekkingskracht 
De afwachtende houding van veel onderne-

mers uit De Bergen in de afgelopen periode

heeft volgens hem vooral te maken met het

uitblijven van zichtbare resultaten. “Vaak

duurt het (veel te) lang om bepaalde zaken

voor elkaar te krijgen. Maar hun houding

heeft natuurlijk ook te maken met de onze-

kere economische situatie van dit moment.

Veel ondernemers, in heel Nederland, zijn

tegenwoordig vooral bezig met overleven.

Maar juist dan is het belangrijk om samen

te zorgen dat De Bergen een positieve, uit-

nodigende en ook veilige uitstraling heeft.

En wat dat betreft, is er hier nog genoeg te

doen. Al heeft de ondernemersstichting

sinds 2007 al veel bereikt. Maar het kan en

moet nog beter.” Snel resultaten laten zien,

is dus belangrijk. “Absoluut, en die resulta-

ten komen er. Zo zal het Bergenpad dat de

winkels in de binnenstad via het Fensterrein

gaat verbinden met De Bergen er nog dit

jaar komen. Die plannen liggen er al veel te

lang maar we hebben de vaart er in gekre-

gen. Ontwerp en financiering zijn rond en

binnenkort informeren we omwonden en

ondernemers over het precieze verloop van

het proces. En daarna kan wat ons betreft

de schop in de grond.” De gemeente heeft

toegezegd dat dat dit najaar gaat gebeuren.

Aanpakken
Het leek er afgelopen december op dat De

Bergen het qua sfeerverlichting dit jaar

alleen moest doen met wat aangelichte

bomen en individuele versieringen. “Door

er niet over te gaan praten maar het pro-

bleem gewoon aan te pakken, is het toen

toch nog gelukt om sfeerornamenten op te

hangen.” Van Hout was daarbij de persoon

die ‘doorpakte’. 

“Overleggen is prima en vaak noodzakelijk

maar op een gegeven moment houdt het

op. Is het praten klaar en is het tijd voor

actie. Zo werkt dat bij mij. Niet (teveel) pra-

ten maar doen.”
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bestuur. “En dat gaat lukken, dat weet ik

zeker.”

Eerste stap
De eerste stap in die samenwerking is al

gezet. “Elke straat in De Bergen heeft sinds

kort één of meer ‘straatvertegenwoordigers’.

Ondernemers die de ontwikkelingen in hun

straat in de gaten houden en zo nodig aan

het bestuur doorgeven. Het zijn vaak men-

sen die ‘hun’ straat kennen. Die weten

waar en wanneer er actie nodig is maar ook

kunnen aangeven waar  kansen voor verbe-

tering liggen. Welke mensen je in de straat

kunt benaderen om samen bepaalde doelen

te verwezenlijken. Als bestuur willen we ze

daarbij helpen, waar mogelijk te faciliteren

en ze de juiste ‘route’ te wijzen om dingen

voor elkaar te krijgen. Maar zo nodig ook

mee te ‘onderhandelen’ als er andere partij-

en bij betrokken zijn. Kortom, het makkelij-

ker te maken om bepaalde zaken te realise-

ren. Daarnaast is het stichtingsbestuur voor

de ondernemers uit De Bergen de spreek-

Leegstand
Hij realiseert zich dat bij veel zaken in De

Bergen overleg noodzakelijk is. “Ik zit pas

net in het bestuur en weet van veel zaken

nog te weinig af. Maar dat is geen reden

om ze niet aan te pakken.” Zo staat de

forse leegstand op de Willemstraat en

Grote Berg hoog op de agenda. “Je praat

daarbij wel over twee totaal verschillende

straten. Qua uitstraling, inrichting en wat

er mogelijk is. De uitstraling van de

Willemstraat is goed en als de economie

aantrekt, komen de leegstaande winkelpan-

den ook weer vol. In die straat speelt nu

vooral het gevoel van onveiligheid door de

toegenomen straathandel in (soft)drugs.

Die is fors toegenomen sinds de coffeeshop

daar niet meer aan iedereen mag verkopen.

Daardoor wordt er weer op straat gedeald.

Ondanks alle maatregelen van die coffees-

hop om dat te voorkomen.”

Ondernemers en bewoners
“De Grote Berg is een ander verhaal. Een

straat met veel (bus)verkeer, een andere

invulling en een ander wegprofiel (oa smal-

le stoepen). Die beperken de mogelijkhe-

den tot verbetering flink. Soms maken ook

de verschillende belangen van pandeigena-

ren het bereiken van een gezamenlijk visie

extra moeilijk. Maar dan nog kun je probe-

ren iets te bereiken. Net als overal in De

Bergen moeten we op de Grote Berg de

sterke en minder sterke kanten inventarise-

ren. Net als de wensen van bewoners en

ondernemers en de fysieke mogelijkheden

benutten. Waar we nooit uit het oog

mogen verliezen dat De Bergen ook een

woongebied is. En dat belangen van onder-

nemers niet altijd dezelfde zijn als die van

bewoners. We zullen in veel gevallen dus

ook de bewoners moeten informeren en

betrekken bij initiatieven. Met als doel De

Bergen aantrekkelijker en veiliger te

maken. Voor ondernemers en bewoners.”

Bestuur Ondernemersstichting

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Harry van Hout                  

Vice-voorzitter: Jaap Spieker

Penningmeester: Theo Hoppenbrouwers      

Secretaris: Polyground

Bestuurslid: Niels Wildenberg               
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Eind vorig jaar presenteerden drie Bergen-

bewoners het plan om een stadstuin in te

richten op het braakliggende Luciferterrein.

De gemeente gaat in afwachting van de

bouw van het geplande hotel op het terrein

akkoord met een tijdelijke bestemming als

stadstuin. Het idee voor Stadstuin De

Bergen werd enthousiast ontvangen in de

wijk. De presentatie van de plannen op 27

december jl op het Lucifer-terrein werd

goed bezocht en net als op de nieuwjaars-

borrel van stichting De Bergen waren er

louter positieve reacties. "Maar we hebben

ook de fysieke medewerking van zoveel

mogelijk wijkbewoners nodig om van de

stadstuin iets moois en leuks te maken",

zegt Aldrik Kleinlooh, één van de drie initia-

tiefnemers. "De stadstuin is een project

vóór en vooral ook dóór wijkbewoners. Een

initiatief waar we als wijk gezamenlijk de

schouders onder moeten zetten. Het zou

toch prachtig zijn als jong en oud uit de

wijk nog dit jaar kunnen genieten van een

eigen groene 'oase' midden in de stad." 

Wat voor hulp is er nodig? "Vooral 'hand-

jes', mensen die op allerlei manieren een

steentje bijdragen. In de tuin zelf maar ook

organisatorisch. Bedrijven moeten worden

benaderd voor sponsoring zoals tuingereed-

schap, zaden, stekkies, plantenbakken en

potgrond. Maar we zoeken ook mensen die

kunnen helpen bij het aanvragen van subsi-

die. We kunnen iedereen gebruiken of ze

nu 'groene' handjes hebben of niet." Hij

wijst op de vele voordelen van de stadstuin.

"Jonge gezinnen kunnen hier lekker 'groen'

bezig zijn, je kunt je eigen moestuintje aan-

leggen of een stiltehoekje creëren. Bezig

zijn in en met de stadstuin komt ook de

sociale cohesie ten goede en biedt volop

educatieve mogelijkheden. Maar dan moe-

ten we het als wijk samen oppakken.

Allemaal bereid zijn een paar uurtjes per

week de handen uit de mouwen te steken."  

Nieuwe 'stadstuinders' kunnen zich aanmel-

den via info@stadstuindebergen.nl

of 06-81134844 (Aldrik Kleinlooh).

Stadstuin heeft ‘handjes’ nodig

Spiritueelcentrum De Heremiet aan de

Bergstraat 36B ligt op koers. Aan de achter-

zijde van de spirituele boekhandel opende

eigenaar Herman van de Kuit een grote

ruimte voor yogalessen, lezingen en andere

spirituele groepsactiviteiten. De ruimte is

tevens te huur. Naast de zaal bevinden zich

douches en toiletten en enkele kamers voor

individuele sessies. 

Drie maanden later volgde de opening van

een theehoek met een twintigtal plaatsen.

Op de bescheiden kaart staan biologische

drankjes en hapjes. Desgewenst gluten-

en/of suikervrij. "De plannen voor een

bescheiden biologisch restaurant heb ik om

diverse redenen even in de wachtkamer

gezet", vertelt Herman die tevreden is over

het goede gebruik van de zaal. "De thee-

hoek daarentegen is nog niet echt ontdekt.

Terwijl het toch een ideale plek is om even

rustig wat te drinken en te eten. Ook de

wijkbewoners zouden er eens wat vaker

moeten binnenlopen." Een onverwacht

gevolg van de uitbreiding van De Heremiet

is het grote aantal vrijwilligers dat zich het

afgelopen jaar aanmeldde. "Er zijn hier

zeker dertig vrijwilligers enkele uren per

week bezig. Het is mooi om te zien dat

sommigen van hen hier opbloeien en tot

rust komen door de rustige sfeer en de

ongedwongen onderlinge contacten."  

Hij is momenteel in gesprek met een groot

spiritueel centrum uit België dat overweegt

in Nederland een ‘dependance’ te openen.

"De boekhandel waar ook andere spirituele

spullen worden verkocht, de zaal en de

theehoek vinden ze een perfecte combina-

tie. Ze bekijken of ze enkele dagdelen per

week hier hun activiteiten kunnen aanbie-

den. Een ontwikkeling die spiritueel een

verrijking betekent maar ook zakelijke

voordelen heeft."

Yoga bi j  De Heremiet
Bij spiritueelcentrum De Heremiet

worden op verschillende dagen en

dagdelen lessen yoga en mindfulness

gegeven. Op www.heremiet.nl staat

een uitgebreid overzicht van de vele

activiteiten en de dagen waarop ze

worden gehouden.

De Heremiet 
op koers

(Vervolg van pagina 1)

Het gaat om aanscherping en betere hand-

having van de milieuzone, meer faciliteiten

voor fietsers, OV- en elektrische vervoer en

om meer groen. Ook in de Bergen zijn

hiervoor handtekeningen opgehaald. De

petitie wordt rond de  gemeenteraadsver-

kiezingen in maart aangeboden zodat de

partijen die onderhandelen over het nieuwe

college van B en W de eisen kunnen mee-

nemen. Op woensdag 26 februari is er een

voorlichtings- en discussiebijeenkomst

voor bewoners uit De Bergen. 

Aanmelden: mjt.van.der.heijden@chello.nl.

(Met dank aan Bernard Gerard,

Milieudefensie/werkgroep

Luchtkwaliteit/Klimaat en Sandra van der

Sterren, milieuadviseur gemeente Eindhoven)

Meetplekken Mauritsstraat
De Mauritsstraat heeft drie meetlocaties.

Op de hoek met de W. de Zwijgerstraat

worden stikstofdioxide (NO2) en fijnstof

(PM10 en PM2,5) gemeten. Op twee ande-

re plekken wordt stikstofdioxide gemeten

met zogenaamde palmesbuisjes aan lanta-

renpalen. En sinds september 2013 meet

een Airbox van AiREAS fijnstof, ozon en

ultrafijnstof (PM0,1) (www.aireas.com/

luchtmeting). Later dit jaar plaatsen ze

hierin ook een stikstofsioxidesensor.

Resultaten van de eerste twee meetpunten

staan op www.eindhoven.nl/artikelen/

Eindhoven-meet-de-luchtkwaliteit.htm

en www.europaenvironmental.com/

eindhoven. De AiREAS-metingen zijn later

dit jaar beschikbaar. Metingen van ultra-

fijnstof zijn belangrijk omdat fijnstof scha-

delijker is naarmate de deeltjes kleiner zijn.
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Joep Königs is duidelijk op de weg

terug. Na een periode met zakelijke en

fysieke malheur zit de kunstschilder uit

De Bergen weer duidelijk in de ‘lift’.

Niet alleen in eigen land, ook in China

zijn ze onder de indruk van zijn werk. 

“Ik ben afgelopen zomer en vorige maand

naar China geweest om mijn werk daar te

laten zien”, vertelt Joep (55) in het prachtige,

oude koetsiershuis aan de H. Geeststraat

waar hij al tientallen jaren woont en werkt.

“De eerste reis was samen met zes andere

kunstenaars met de bedoeling ze kennis te

laten maken met ons werk. 

Een aantal belangrijke mensen uit de

Chinese kunstwereld was dermate onder de

indruk van mijn werk en stijl dat ik in

januari, dit keer in mijn eentje, nogmaals

naar China ben geweest.”

Met in zijn bagage veertien werken. 

“Een selectie van wat ik de afgelopen veer-

tig jaar heb gemaakt. Ook nu waren ze

heel enthousiast en er zijn plannen om nog

voor de zomer een eigen expositie in te

richten in Tianjin, een miljoenenstad niet

ver van Bejing.” Wat hem waarschijnlijk een

streepje voor geeft bij de Chinezen is zijn

gebruik van staafinkt. “Een techniek waar

je van stiften houtskool en water een soort

inkt maakt waarmee je werkt. Een techniek,

caligrafie, die in China al duizenden jaren

wordt gebruikt om te schrijven en afbeel-

dingen te maken. Ik werk zelf al mijn hele

kunstenaarsleven met staafinkt wat samen

met mijn transparant techniek van aquarel

en gouache zorgt voor een heel eigen en

herkenbare stijl. Typisch ‘Königs’ heet dat

dan in de kunstwereld. Nou die typische

‘Königsstijl’ bevalt de Chinezen blijkbaar.”

Sinds enige tijd geeft Joep Königs bij

Hoppenbrouwers (teken- en schildermateri-

alen) aan de Willemstraat een cursus 

‘aquarel/gouache’. 

Voor veel Chinezen zijn de ‘naakten’ van

Königs nog te confronterend, te ‘naakt’.

“Ook in combinatie met de korte teksten

die ik in een bepaalde periodes op mijn

doeken zette. Daar zijn ze nog niet aan toe.

Maar ze zijn daarentegen razendenthousiast

over mijn doeken met paarden.” Doeken

met paarden? Heeft Joep Königs ook paar-

den geschilderd? “Jazeker, paarden nemen

een speciale plaats in mijn leven in”, 

antwoordt hij. “Ik ben opgegroeid met

paarden, heb ook lang een paard gehad

met de naam Diego Blanco. Op mijn 19e

ben ik met mijn vader, die als hobby paarden

hield, en mijn broer naar de Camarque in

Zuid-Frankrijk gereisd. Daar heeft mijn

vader een hengst voor me gekocht waarop

ik ben teruggereden naar Nederland. Een

avontuur op zich. Ik heb de afgelopen jaren

veel werk met paarden gemaakt. En ook

het laatste jaar, ná mijn zware hersenopera-

tie. Zo ben ik ook nu weer bezig met een

serie. Daar zijn de Chinezen helemaal weg

van. Prachtig. De manier waarop ze hun

enthousiasme en respect voor dat werk en

de kunstenaar uiten, is hartverwarmend. En

nou blijkt in China net Het Jaar van het

Paard te zijn begonnen wat mooi aansluit

op ´mijn paarden´.”

Beide reizen naar China hebben veel indruk

op hem gemaakt. “Zowel het land als de

mensen.” Wanneer de beloofde expositie in

China daadwerkelijk plaatsvindt, weet hij

nog niet. “Er is sprake van maart dit jaar

maar er staat nog niets vast. Het mag van

mij ook een maandje (of twee) later want

vooral de tweede reis in mijn eentje was

heel vermoeiend.” Het voelt goed voor

Joep Königs dat er na een mindere periode

weer allerlei positieve ontwikkelingen zijn.

“Die geven me extra energie en inspiratie.

Ik voel me goed, merk dat ik vooral door

die zware operatie milder ben geworden.

Veel minder de drang om te choqueren heb.

Ik ben ook een groot deel van mijn boosheid

van de laatste jaren, die vooral in relatie

stond met mijn slechte gezondheid, kwijt.

Heb daardoor ook meer oog voor anderen

gekregen. 

Dat voelt goed. Zowel in het dagelijks leven

als tijdens het schilderen.” 

Joep Königs 
en Het jaar 
van 
het Paard

Foto: Rob Stork
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TEKENEN & SCHILDEREN
HOPPENBROUWERS
WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN
HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74

Wij lezen!

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

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

Menu à la carte       
2-gangen / 3-gangen   

€ 24,50 / 29,50

R e s t a u r a n t  N a s s a u
W i l h e l m i n a p l e i n  1 4

5 6 1 1 H E  E i n d h o v e n  •  0 4 0 - 2 4 4 7 3 2 1     
w w w . a u b e r g e n a s s a u . n l

Lekker eten doe je zo!!

Auberge Nassau

Menu à la carte       
2-gangen / 3-gangen   

€ 24,50 / 29,50

Bambooz kidswear!

De shop voor kids 
tussen de 0 en 12 jaar,
met veel uni wear.

Dat maakt het kiezen
nog makkelijker.

De collectie is urban 
en hip maar ook 
ecologisch en fairtrade.
Kom snel eens kijken 
op de Kleine Berg 38.
Tot ziens!

Of bezoek ons op
www.bambooz.nl

TE HUUR
Ruimte voor uw vereniging of bedrijf
in Cultureel Buurtcentrum De Bergen

Oranjestraat 1

Voor meer informatie:
info@stichtingdebergen.nl
www.stichtingdebergen.nl
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Met speciale 3D-oogmeting, gegevens
die net zo uniek zijn als een vingerafdruk.

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

goudsmeden - juweliers sinds 1980

Ask us about jewels

OPVALLEN IN
DE BERGEN IS  
ADVERTEREN 
IN BERGEN 
BULLET IN

Voor meer informatie over tarieven:

zie pagina 3

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

Kleine Berg 29 Eindhoven T.040-2466946 www.oogwereld.nl

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

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

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

Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl

Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl
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Belangen van ondernemers 

zijn niet altijd dezelfde als 

die van bewoners. 

Harry van Hout, voorzitter

Stichting Ondernemers De Bergen

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

Half juni is het weer zover: de 3e editie

van Kunstkamers in De Bergen. In het

weekend van vrijdag 20, zaterdag 21 en

zondag 22 juni staat het Cultureel

Buurtcentrum aan de Oranjestraat 1 voor

het derde achtereenvolgende jaar weer

helemaal in het teken van kunst en cul-

tuur. De gehele begane grond, vier grote

ruimtes, wordt gebruikt voor een gevari-

eerde expositie met onder meer beeldende

kunst, design, film en fotografie. Na de

ingrijpende opknapbeurt aan de binnenzij-

de van het gebouw, zullen de geëxposeer-

de kunstwerken nog mooier tot hun recht

komen dan al het geval was. 

Maar Kunstkamers is meer, veel meer dan

een expositie. Kunstkamers staat ook nu

weer voor veel live-muziek, cabaret, thea-

ter en poëzie. En dat alles in een gezellige

ambiance. 

We beschikken immers over een groot bui-

tenterras dat deels overdekt kan worden

mocht het weer tegenzitten. 

En Kunstkamers staat natuurlijk ook voor

de leuke 'Etaroute' waarbij in de weken

vóór het evenement werk van deelnemen-

de kunstenaars in de etalages van 

tientallen winkels in De Bergen is te zien

als ‘eye-catcher en voorproefje’. 

Kunstkamers heeft met de geslaagde edi-

ties van 2012 en 2013 laten zien dat een

kleine groep enthousiaste kunstliefheb-

bers samen met kunstenaars, ontwerpers

en muzikanten uit de wijk en ondersteu-

ning van stichting De Bergen met een

minimale begroting een fantastisch evene-

ment kunnen neerzetten. 

Een evenement dat qua initiatief maar ook

door de steeds evenwichtigere invulling,

veel kunst- en cultuurliefhebbers uit de

wijk én (veel) verder naar De Bergen trekt. 

Wie op de hoogte wil blijven van

Kunstkamers 2014 leidt, is te volgen via

https://www.facebook.com/pages/Kunstka

mers-in-de-Bergen-2013/308526845835854.

Ook dit jaar weer 
Kunstkamers

De HeremietDe Heremiet
boeken • muziek • geschenken

wierook • beelden • edelstenen
sieraden • orakelkaarten 

Bergstraat 36B 
5611 JZ  Eindhoven

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

Wilhelminaplein 9 te Eindhoven,
T 040 - 236 69 55

www.theprince.nl

Onbeperkt culinair
genieten!

Onbeperkt eten met een ruime keuze
uit diverse gerechtjes.

€ 25,85 p.p.
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