
Bergenbewoonster en creatieve duizendpoot Marian Vaags geeft de komende weken in

Buurtcentrum De Bergen aan de Oranjestraat twee gratis workshops: pantomime en

schrijven. Heb je ook een vaardigheid die je anderen wilt leren, neem dan contact op

met stichting De Bergen. info@stichtingdebergen.nl

Op woensdagavond 30 september geeft Marian Vaags van 19.30-21.30 uur een workshop

Pantomime voor buurtbewoners. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wil je eens

ervaren hoe leuk het is om zonder woorden een verhaal te vertellen? En om de lol van

de mimische expressie te beleven? Aarzel dan niet en meld je aan (zie onder). Voor meer

informatie zie Marian Vaags op YouTube. 

Op maandagavond 5 oktober geeft Marian Vaags voor buurtbewoners een bijzonder in-

teressante en leerzame workshop Schrijven. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Wil je eens kennismaken hoe het toe gaat in een schrijfgroep (proza, gedichten, columns,

etc). En feedback krijgen over wat je hebt geschreven? Aarzel dan niet en meld je aan

via info@marianvaags.nl. Vermeld bij je aanmelding duidelijk aan welke workshop je

wilt deelnemen. Op de website www.marianvaags.nl is allerlei achtergrondinformatie

te vinden. Je kunt ook bellen met Marian: 040-2463553

BB B E R G E N
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Gratis workshops in 
Buurtcentrum De Bergen

Beste Buurtbewoners,

Het is al weer een jaartje geleden dat we

voor De Bergen een buurtbarbecue organi-

seerden. Graag willen we het succes van

het afgelopen jaar continueren, zo mogelijk

overtreffen! Dit kunnen we met ons allen

realiseren door wederom massaal deel te

nemen aan dit leuke evenement op

zondag 27 september. Vanaf 16.00 uur

ben je welkom in de tuin van het buurtcen-

trum aan de Oranjestraat 1. We kunnen 

genieten van live-muziek en tevens kun je

in de expositieruimte werk van kunstenaars

uit de Bergen bewonderen. We willen op 

dezelfde manier te werk gaan als vorig jaar.

Dit betekent dat je zelf je eten en drinken

meebrengt. Wij zorgen voor de rest (barbe-

cue, houtskool, borden, bestek, etc.) Voor

de prijs van 1 euro kun je een glaasje fris,

wijn of bier bij ons bestellen. Hoe moet ik

mij aanmelden? Voor de inkoop is het van

belang om een idee te hebben op hoeveel

deelnemers we kunnen rekenen.

Daarom vragen wij dringend je deelname

vantevoren kenbaar te maken. Maar ook bij

een last-minute beslissing ben je welkom.

Aanmelding graag bij de organisatoren:

Piet Coppens (Oranjestraat 18): 

pietcoppens@hetnet.nl

Frans van den Hurk (Oranjestraat 3):

frans.vd.hurk@gmail.com

Ignace Op de Macks (Kleine Berg 46):

iodmacks@iae.nl

We rekenen op jullie deelname!

Bergen-Barbecue 2015
zondag 27 september 
16.00 uur
tuin Buurtcentrum,
Oranjestraat 1



In mei van dit jaar nam Caspar Pennings

het besluit een winkel in speciaalbieren

en speciale bieren te beginnen in De

Bergen. Zes weken later opende hij De

Bierbrigadier aan de Bergstraat 41. 

Op dit moment bevat het assortiment van

De Bierbrigadier zo'n 250 verschillende bie-

ren. "Maar dat zijn er vóór het eind van het

jaar zeker vierhonderd", stelt Caspar. "Daar-

van zijn er zeker dertig tot veertig uit eigen

stad. Speciaal voor de Eindhovens bieren,

sterk in opmars, heb ik in de winkel een

040-corner."

Caspar deed de afgelopen tien jaar op ve-

lerlei wijze kennis op over bier in zijn alge-

meenheid en speciaalbieren in het bijzonder.

"Samen met een vriend startte ik met de

verkoop van speciaalbieren op festivals

onder de naam De Bierbrigadiers. Ook

deden we 'biercatering' op evenementen,

braderies en feestjes. Toen die vriend stopte

ben ik doorgegaan als De Bierbrigadier, wat

ik ook heb gekozen als de naam van mijn

nieuwe winkel."

De Eindhovenaar trok begin mei dit jaar de

stoute schoenen aan, nam ontslag bij het

brouwerijcafé waar hij al jaren werkte en

ging aan de slag met de verwezenlijking

van zijn droom: het openen van een eigen

winkel met speciaalbieren en speciale bieren.

"Via een kennis kreeg ik dit winkelpand

voor een redelijke huur aangeboden en dat

aanbod het ik meteen geaccepteerd want

de Bergstraat is het mooiste straatje van

Eindhoven. Via facebook ben ik vervolgens

een crowdfundingsactie gestart en begon-

nen met de verkoop van 'bierobligaties'." 

Zijn idee en plannen vielen blijkbaar in

goede aarde want enkele minuten nadat hij

met crowdfunding was gestart, kwamen de

eerste toezeggingen voor financiële steun

binnen. "En eind juni kon ik De Bierbrigadier

openen." Naast enkele honderden speciaal-

bieren en speciale bieren uit heel de wereld

heeft Caspar ook cider en ciderbier (oa van

Eindhovense brouwerijen) en kan de lief-

hebber zijn 'persoonlijke' 1-liter beugelfles

komen vullen in de winkel via de 'growler'.

"Een gekoelde tapinstallatie middenin de

winkel waar ik elke week een ander fust op

aansluit. Het is de eerste growler in Eindho-

ven en volgens mij zelfs in dit stuk van Bra-

bant." Ter kennismaking maar vooral ook

als bijdrage aan het Bourgondische karakter

van De Bergen stelde Caspar Pennings een

Top 5 met speciaalbieren en speciale bieren

samen. "Ik heb onderstaande bieren geko-

zen omdat die deze week mijn persoonlijke

voorkeur hebben. Maar volgende week zou

een Top 5 er weer heel anders kunnen uit-

zien. Ook de plaatsen in de Top 5 zeggen

niet zoveel, het liefst zou ik de volgende

vijf bieren allemaal op 1 zetten. Uiteraard

met stip." Hier zijn TopVijf: 

1) Bos Breker van de (Eindhovense) brou-

werij De Mouterij. "Een gecompliceerd, vol

en doordrinkbaar bier."

2) Mosaïc Hoppen Weisse van de (Eindho-

vense) brouwerij Oldskool. "Een hoppige,

fruitige Weisse, traditioneel en eerlijk ge-

brouwen."

3) Bier van de Week, op fust en via de

growler te tappen in je eigen literfles met

beugel. Elke week ander bier uit binnen- of

buitenland.

4) Doerak, Indian Pale Ale van (het Eindho-
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vense) brouwerijcafé Van Moll. "Een zachte,

fruitige Indian Pale Ale.

5) Zuster Agatha Quadrupel van de

(Berghemse) brouwerij Muifel. "Een goed

gebalanceerd, zoetig en moutig en vooral

ook stevig (10%) bier."

Bier, bier en nog eens
(speciaal) bier

Foto: Rob Stork
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Op de ochtendtraining vlak voor de uitwed-

strijd tegen Heerenveen ontbrak Locadia die

te laat was. Maar Jurgen was niet te laat, hij

kwam gewoon helemaal niet opdagen. Bij

de lunch was hij nog steeds spoorloos en

zijn zaakwaarnemer had ook geen idee wat

er aan de hand was. Pas de volgende morgen

kreeg de club hem eindelijk te pakken.

"Waar was je nou gisteren, wat is er in

godsnaam aan de hand" vroeg Brands. "Oh

niks" zei Jurgen "Ik zag het niet meer zitten

en het werd me ineens allemaal te veel". 

"Te veel? Wat bedoel je met te veel? We be-

talen je 50.000 euro per maand. Als dat voor

jou te veel is, vinden we echt wel een oplos-

sing hoor. Daar valt altijd over te praten".

"Nee ik verdien niet te veel, maar voor dat

geld wil ik mijn werk doen zoals ik dat wil

en dat is spelen en niet op de bank zitten.

En anders wil ik weg".

"Maar Jurgen, voor 50.000 euro per maand

ben je tweede spits achter Luc de Jong met

ongetwijfeld genoeg invalbeurten. Dat wist

je toch ook toen je een lucratief nieuw con-

tract voor vijf jaar tekende. Of bedoel je met

te veel dat je die 50.000 euro per maand

niet op krijgt. Nou, ga dan maar eens praten

met je huidige spitsentrainer. Hij is een 

ervaringsdeskundige op dat gebied. Die

wist met regelmatige casino-bezoekjes in

no-time goeddeels van zijn verdiende voet-

balgeld af te komen. 

Of neem een voorbeeld aan je oud-collega

Andy van der Meijde. Die schafte elke

maand een handvol gouden Rolexen aan. 

En van het geld wat dan toch nog overbleef

kocht hij een half dierenpark voor achter

zijn huis en een heuse kameel voor in de

parkeergarage... Kijk, zulke jongens kunnen

je misschien echt wel helpen.

En weet je wat Jurgen, je mag volgende

week tegen Feijenoord invallen en als de

scheids een pingel geeft mag jij die nemen...

Is dat wat, of niet ?

Zijn we het eens Jurgen??? 

Kom morgen alstublieft weer trainen!!! 

Je krijgt voor je werkweigering natuurlijk

wel een fikse boete. 

Maar die hoef je uiteraard niet te betalen,

want wij zijn natuurlijk niet gek. 

We willen immers niet het risico lopen dat je

morgen weer niet op komt dagen".

Tom Adriaans

V E R W E N D E  V O E T B A L L E R S
Een  d roomter ras je  

in  De  Be rgen

B e r g e n p a d  v o o r j a a r  2 0 1 6  g e r e e d
De herinrichting van het Fensterrein én de aanleg van het Bergenpad over het terrein tus-

sen de Keizersgracht en de Kleine Berg/Bergstraat krijgt het komende half jaar zijn beslag.

De gemeente laat weten dat deze maand de aanbesteding wordt gedaan. "Daarna, eind

september, begin oktober worden enkele bomen gekapt waarna gestart wordt met de om-

bouw van het parkeerterrein", laat een gemeentewoordvoerder weten. "Omdat we dit na-

jaar te maken hebben met de marathon, Dutch Design Week en Glow zal de herinrichting

tegen Kerstmis afgerond zijn.  In het nieuwe jaar beginnen we met de aanleg van het Ber-

genpad." De precieze datum van deze laatste fase is nog niet bekend. "We moeten rekening

houden met carnaval en kijken wanneer het beste moment is voor de aanleg van de over-

steekplaats tussen de Hooghuistraat en het Fensterrein. Daarvoor is een omleidingsroute

voor het auto en busverkeer noodzakelijk." Vaststaat wel dat het vernieuwde Fensterrein

inclusief Bergenpad in het voorjaar van 2016 klaar zullen zijn.

Foto’s: Rob Stork

Van het ene moment op het andere laat je

het drukke stadsgewoel en -lawaai achter je

als je in de Bergstraat het smalle gangetje

naar de Stadsbranderij in loopt. Vóór de

koffiebranderij die is ondergebracht in een

prachtige, ruim één eeuw oud, pakhuis ligt

een klein, stemmig terras. Hooguit twintig

vierkante meter groot ligt het ingeklemd

tussen oude tuin- en gevelmuren. De bomen

op en rond het terras zorgen voor een

voortdurend spel tussen zonlicht en schaduw.

Er heerst vooral rust, een ideale plek om

even het jachtige stadsleven achter je te

laten. Te genieten van een oase van stilte,

van één van die weggestopte pareltjes van

De Bergen die het ontdekken waard zijn. 
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Het Kralenatelier aan de Grote Berg 58 is

geen winkel die 'nadrukkelijk' aanwezig

is in het straatbeeld. Maar wel een 

winkel die perfect past bij het diverse

karakter van De Bergen en zo bijdraagt

aan het bijzondere imago van de wijk.

"Ik heb het Kralenatelier zo'n twintig jaar

geleden overgenomen van de vorige eigena-

resse", vertelt Angelie Prijn (61). "Ik werkte

er al een paar jaar en kon de winkel op een

gegeven moment overnemen. Het was toen

nog een winkel waar je behalve kralen en

aanverwante artikelen ook Afrikaanse kunst

en zijden kleding kon kopen. Na de overname

richtte Angelie de winkel opnieuw in en be-

sloot te stoppen met de verkoop van Afri-

kaanse kunst en zijden kleding. Ze richt zich

sindsdien op de verkoop van de attributen

om zelf sieraden te maken,  zelfgemaakte

sieraden, het repareren en vernieuwen van

sieraden en het geven van cursussen en

workshops.

De jaren voor de overstap naar het onderne-

merschap was Angelie werkzaam als leerkracht

in het onderwijs. "Met name de creatieve

kant", vult ze aan. Na haar Pabo-opleiding

gaf ze handwerkles op scholen maar al snel

volgde ze haar hart en ging naar de Acade-

mie voor Beeldende Vorming. Die sloot ze af

als 1e graads docent. Ook deed ze Kunstge-

schiedenis. Ondanks alle investeringen en 

bagage lukte het haar niet om een vaste

aanstelling binnen het onderwijs te vinden.

"Ik werkte vooral als invalkracht en parttime

docent. Een onregelmatig en hectisch leven

waar ik me niet prettig bij voelde. Daar

kwam nog bij dat ik vaak te maken had met

leerlingen en studenten die mijn lessen volg-

karakter te geven. Dat zijn de uitdagingen

die mijn vak extra leuk maken."

Cursussen/workshops en Open Atelier

Een zaterdag per maand is er van 11.00 -

13:30 uur Open Atelier. Mensen kunnen dan

aanschuiven in ons atelier en een leuk sieraad

maken. Je kunt je hier individueel voor in-

schrijven. Na een korte uitleg van de basis-

technieken ga je zelf aan de slag met een

techniek die jou boeit. Daarbij krijgt men alle

benodigde hulp. Je bepaalt zelf wat voor 

sieraad je maakt. In het atelier zijn tientallen

voorbeelden ter inspiratie beschikbaar. 

Deelname kost €15,- excl. materiaal.

Workshop sieraden maken

U vormt zelf een gezellig groepje van 5-13

personen om gezamenlijk een workshop van

2,5 uur te volgen. Datum en tijd zijn in over-

leg te plannen. Zowel overdag als 's avonds.

Deelname €15,- exclus. materiaal.

Cursus sieraden maken

Voor mensen die willen leren om zelf siera-

den te maken heeft Angelie Frijns een 

5-delige cursus samengesteld. Daarin leert de

cursist de meest voorkomende basistechnieken

en maakt kennis met de materialen die je bij

het maken van sieraden kan gebruiken. "De

beste manier om sieraden te leren maken, is

het gewoon te doen", zegt Angelie. Elke les

start met een instructie waarna de cursist

met de uitgelegde techniek aan de slag gaat. 

Kosten: €65,- en 10% korting op materialen

en koffie/thee met iets lekkers. 

Lessen op dinsdagavond 19.00-21.30 uur.

Eerstvolgende cursus start op 29 september.  

Meer info: www.kralenatelier.nl. 

den omdat het moest, niet omdat ze er zin

en plezier in hadden. Dat vond ik moeilijk en

soms ook wel frustrerend. Toen de mogelijk-

heid voorbij kwam om het Kralenatelier over

te nemen, heb ik die kans dan ook gegrepen.

Al voelde het wel als een sprong in het diepe."

Het eerste wat ze deed was de winkel aan de

Grote Berg naar haar eigen smaak en inzicht

in te richten. "Ik wilde een overzichtelijke

winkel waar klanten makkelijk de dingen

van hun gading konden vinden." 

De Afrikaanse kunst aan de muren verdween

gaandeweg en maakten plaats voor vitrines

met prachtige, door Angelie gemaakte, siera-

den. "Ik stalde ze niet alleen uit voor de ver-

koop maar ook als inspiratie voor mijn

klanten." De grootste (creatieve) voldoening

haalt ze uit het maken van sieraden. 

"Ik geniet enorm van het hele proces dat be-

gint met een vonkje dat een idee wordt en

verder doorgroeit tot een ontwerp en vervol-

gens tot een nieuw sieraad leidt." Maar ook

van de contacten met haar klanten geniet ze.

"Vaak deel je dezelfde passie, zit je op de-

zelfde golflengte. En kan ik ze door mijn

kennis en ervaring iets extra's bieden." 

Dat delen van dezelfde passie maakt voor

Angelie ook het geven van workshops en

cursussen extra leuk. 

Tegenwoordig kunnen mensen terecht bij

het Kralenatelier voor een bijna onbeperkte

keuze uit allerlei soorten kralen en andere

onderdelen voor het maken van sieraden.

Maar ook om mooie, unieke sieraden te

kopen of kapotte sieraden te laten maken.

"En ik word ook zeer regelmatig gevraagd

sieraden te maken bij bepaalde kleding of ze

vragen me een sieraad een nieuw, eigentijds

Kralenatelier past perfect 
bij diversiteit De Bergen

Foto’s: website Kralenatelier



‘Frankrijk is een mooi land, jammer dat er zo

veel Fransen wonen’. Altijd weer een 

gevleugelde uitspraak op feesten en partijen,

als de voorbije franse vakantie wordt 

besproken.

Als veelvuldig bezoeker en bewoner van dat

prachtige land, ben ik een volledig andere

mening toegedaan. Al ruim 17 jaar ken en

ontmoet ik -maar misschien is dat toeval-

uitsluitend vriendelijke, gastvrije en behulp-

zame Fransen. Uitnodigingen voor het 

‘déjeuner’ of de ‘apéro’ zijn na enkele ont-

moetingen snel gemaakt en in korte tijd ken

je hun politieke voorkeur met de daarbij

spreekwoordelijke afkeer van Merkel en

alles wat uit ‘Brussel’ komt. Het is dan wel

zaak om het Frans enigszins te beheersen,

want ze spreken en kennen maar één taal en

realiseren zich niet dat wij een andere taal

spreken en misschien wel eens moeite zouden

kunnen hebben met hun rappe tongval. Op

dorpsfeesten zoals wij die jaarlijks meema-

ken, als de wijn naar hun hoofd is gestegen,

komt daar ook nog het lokale dialect bij.

(Een ander misverstand is trouwens dat

Fransen veel drinken. Ook niet waar! Maar

dat is weer een ander verhaal.) Dorpsfeesten

met vaak een hoog Louis-de-Funès-gehalte.

Je verwacht ieder moment van de avond dat

de altijd nijvere gendarme zijn hoofd om de

deur steekt om daarna de dansende timmer-

man of burgemeester te arresteren. Maar

ook op die dorpsfeesten word je als buiten-

lander met open armen ontvangen, zeker als

je je mengt met de autochtonen en niet met

andere Nederlanders uit de streek op een

kluitje gaat zitten. Dus de acceptatie van

Fransen voor buitenlanders is groot. (behalve

bij die griezels van Le Pen natuurlijk.    ) Al zul

je je moeten plooien naar hùn cultuur en

hùn manier van leven. En die is nou toevallig 

totaal anders dan de onze. Misschien dat we

daarom zo van dat land houden en er massaal

op vakantie gaan. Ik hou in ieder geval erg

van mijn tweede vaderland, en geniet al

jaren van dat ‘andere leven’ en die grote

verschillen ...en van hun krampachtige strijd

tègen verandering en vóór het behoud van

hun ‘mode de vie’. Een strijd die ik graag 

ondersteun, want ik ben alleen maar blij dat

er in Frankrijk zoveel Fransen wonen.   

Henk Jan Drenthen
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C O L U M N I S T
D e  F ra n s e n

Met de oplevering van De Nieuwe Wal en

de opening van enkele nieuwe horecazaken

heeft de kop van de Grote Berg flink wat

nieuwe allure gekregen. Hopelijk leidt deze

aanzet tot een algehele opwaardering van

de straat die al te lang het 'stiefkindje' van

De Bergen is. Tientallen jaren lang werd de

hoek van de Grote Berg en de Wal gedomi-

neerd door het foeilelijke kantoorgebouw

van het Eindhovens Dagblad. In 2010 be-

sloot het ED het huurcontract op die locatie

niet te verlengen wat voor de eigenaar

reden was het 'verlepte' gebouw te slopen

en te vervangen door nieuwbouw. Eind

2012 werd gestart met de sloop en half jaar

later met de nieuwbouw. Van Lierop Cuy-

pers Spierings Architecten verrastte met

een opvallend ontwerp. Ingeklemd tussen

klassieke stenen hoekgebouwen ontwierpen

ze een groot glazen atrium waarin speels

glazen kantoorunits waren gestapeld die

onderling zijn verbonden met loopbruggen.

De hoekgebouwen herbergen de kantoor-

ruimtes, de units hebben meer de functie

van vergaderruimte en 'lichte kantoortuin'.

De gigantische bijna twintig meter hoge

glazen gevels aan zowel de Wal als de

Grote Berg maken van De Nieuwe Wal een

transparant kantoorgebouw (ruim 7000 m2)

dat absoluut een aanwinst is voor Eindho-

ven. Onder het gebouw een forse parkeer-

kelder waardoor er geen extra parkeerdruk

voor de wijk ontstaat. Woningcorporatie

Woonbedrijf is de huurder van De Nieuwe

Wal en trekt per 1 januari in het gebouw. 

Pal tegenover De Nieuwe Wal, aan de Grote

Berg 4 is deze week restaurant De Tafel,

eten & drinken, geopend. Het zeven dagen

per week geopende restaurant (10.00-23.00

uur) heeft een Bourgondisch/Brabantse

keuken en een ruime wijnkaart. Ook voor

de lunch en borrel kan men er terecht. Leuk

detail: op de menukaart komen ook traditi-

onele Brabantse gerechten te staan. 

Twee deuren verder is voor de zomer het

luxueuze koffiehuis/lunchroom Vascobelo

V-Bar geopend. Vascobelo is de naam van

een jong Belgisch koffiemerk dat na eerst

stormerhand de wereld te hebben veroverd

met superieure koffie nu naam wil maken

met exclusieve koffiehuizen en lunchrooms

in onder andere London, Amsterdam, New

York en Eindhoven. Bijzonder detail: in het

achterste gedeelte van Vascobelo V-Bar is

La Esperanza by Anna (Art & Fashion) ge-

vestigd. Een winkel met exclusieve mode

met unieke art-prints. 

En de volgende stap komt er ook al aan met

de verbouwing van Grote Berg 9 als onder-

deel van Kazerne. Kan de Grote Berg binnen

enkele jaren met gemak wedijveren met de

Kleine Berg over de status welke straat de

grootste allure heeft? 

Foto: Norbert van Onna

Kop Grote Berg krijgt allure
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Toen Loes van Rooij (22) en Suze Kop-

pens (23) in februari werden gevraagd

een half jaar te passen op het apparte-

ment van Loes haar moeder, zeiden ze

meteen JA! Zo kregen ze de kans dat

speciale Bergengevoel aan den lijve te

ondervinden en zich te ontwikkelen tot

echte Bergen-Babes.

"Natuurlijk zeg je ja op zo'n aanbod", zegt

Loes die een studie ICT bij Fontys volgt.

"Voor een symbolische huurprijs hadden we

met zijn tweetjes de beschikking over een

flink appartement dat van alle gemakken

was voorzien. En het tijdstip kwam extra

goed uit omdat ik enkele maanden eerder

mijn kamer had opgezegd vanwege een

langere reis naar Canada en tijdelijk weer

thuis bij mijn vader woonde."

"Ook voor mij was het een uitkomst", gaat

Suze, die fulltime bij BOSE in Eindhoven

werkt, verder. "Ik heb een appartement in

Deurne en dat betekent elke dag toch mini-

maal anderhalf uur reistijd en vaak langer

als de NS weer eens een storing had. 

Bovendien vonden Loes en ik het keigezellig

om een half jaartje onder één dak te wonen."

Slappe lach

En die gezelligheid, waarmee de twee

vriendinnen zich zo vaak als kan 'omhullen',

is bij het gesprek en de fotoshoot voor dit

verhaal, vanaf het eerste ogenblik aanwezig.

Met grote regelmaat is een time-out nodig

om bij te komen van wéér een slappe lach.

Bijvoorbeeld als ze met overdreven Haagse

volkswijktongval de aantrekkelijkheden van

De Bergen bespreken. Namen van winkels

en horecazaken worden consequent verbas-

terd en met flinke overdrijving geven ze

hun oordeel. "Naar de Kleine Berg gaat ik

eigenlijk alleen maar om dikke auto's te

spotten", zegt Loes. "De bestuurders, van

die overdreven gezonnebraden 40+show-

binkies met snel geld, moge ze houwe want

als je eerst drie keer stapvoets door De Ber-

gen paradeert met je nieuwe, dure, platte

blik, dan mankeert er toch iets in die zaag-

selkoppen." 

B E R G E N - B A B E S  O P
Foto’s: Hildegard Hick

Sinds mei 2014 kunnen Eindhovenaren een (stuk) straat of open-

bare ruimte adopteren en naast het reguliere gemeentelijke onder-

houd extra zorg aan 'hun' eigen stukje Eindhoven besteden. Dat

kan door het dagelijks schoonmaken van hun geadopteerde (stukje)

straat maar ook door het onderhouden van een plantsoen. Ook kun

je een (klein) gedeelte van de openbare ruimte bij je woning van

een persoonlijk tintje voorzien met de aanplant van struiken en

bloemen. De gemeente stelt gratis nieuwe aanplant beschikbaar en

faciliteert ‘Adopteer een Straat’ op nog meer manieren. Het initia-

tief van Kees Lepoeter breidt zich als een inktvlek uit over Eindhoven.

"In het begin deden enkele mensen op een paar locaties mee met

het project, inmiddels zijn er al zeker honderd Eindhovenaren op

zestig locaties actief. Je kunt met ‘Adopteer een Straat’ alleen of als

groep je woonomgeving (nog) aantrekkelijker maken en zelfs voor-

zien van een eigen groene 'ídentiteit'."

Kees geeft wat voorbeelden. "Je kunt jezelf voornemen om een ge-

deelte van je straat elke dag schoner achter te laten dan hoe je hem

aantrof. Gewoon door wat rondslingerend vuil in de prullenbak te

deponeren. Het project dient niet als vervanging van het reguliere

gemeentelijk onderhoud van straten en openbare ruimten, benadrukt

hij: “Dat onderhoud gaat gewoon door. De achterliggende gedachte

van dit initiatief is dat bewoners hun woonomgeving extra schoon

houden en verfraaien zodat het er nog prettiger wonen is en het

straatbeeld een nog positievere uitstraling krijgt.” 

De deelnemers bepalen zelf de grootte van het stuk straat of open-

bare ruimte dat ze willen adopteren. “Dat kan de hele straat zijn of

alleen het stukje voor je eigen huis. Of een heel plantsoen of maar

een vierkante meter ervan of zelfs maar een stoeptegel groot. Het

gaat er vooral om dat mensen op een positieve manier met hun

woonomgeving bezig zijn en daarvoor een mooiere buurt terugkrij-

gen. En het is tevens een prima manier om de sociale samenhang in

een straat of buurt te vergroten.” 

Adopteer een straat of
stukje openbare ruimte
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zeg het eens, wat schaamden we ons?"

Bijna een kapotte iPhone. Kan dat? Daar

gaat het positieve imago van Eindhoven,

zeiden we nog tegen elkaar. Gelukkig kwa-

men we stom toevallig een originele ge-

meentebezem, zo'n grote, harde, tegen en

zijn we luidzingend meteen aan de poets

gegaan."

Inspirerend

En zo volgt de een na de andere anekdote.

"We hebben ons die zes maanden hier

prima vermaakt. Als ik een betaalbaar ap-

partement tegen zou komen hier in de wijk,

dan wist ik het wel", zegt Loes. Natuurlijk is

het van februari tot en met augustus niet

alleen lang leve de lol geweest. "Je hebt

ook je werk, je studie en dan is het wel een

groot voordeel als je binnen tien minuten

thuis bent."

"En De Bergen is gewoon een gezellige, in-

spirerende wijk, zeker voor jongere mensen.

Met veel leuke, aparte winkeltjes, lekkere

restaurants en prima kroegen om met een

groepje mensen naar toe te gaan", geeft

Suze een serieuze beoordeling. "Ik zal de

wijk missen, het appartement en de sfeer

van De Bergen. We hebben hier een hart-

stikke leuk en gezellig half jaar gehad

waarin we de eretitel Bergen-Babes met ere

hebben uitgedragen."    

Gemeentebezem

Suze doet een duit in het zakje als ze klaagt

over de vele fietsers en voetgangers op de

Kleine Berg. "Komt er een keer zo'n patser

met z'n nieuw Lamporsinie langs, ken-ie

niet eens planken. Nou, waarom heb je zo'n

sportbak anders? Toch?" Maar dan serieus:

De mix van voetgangers, fietsers en auto's

zorgt voor een bepaalde dynamiek die bij

de wijk past."

Maar het grappen en grollen is nog niet

klaar. "Kruipen we 's nachts, of eigenlijk ge-

zegd 's morgensvroeg na Koningsdag rich-

ting Grote Berg, ligt er overal rotzooi. Waar

we ook keken, allemaal vies en bah. We

schaamden ons ter plekke bijna, eh, Loes

O N T D E K K I N G S R E I S

Niet alleen individuele Eindhovenaren mel-

den zich aan. Zo besloot in juli de Dorpsraad

in Acht het project extra onder de aandacht

van bewoners te brengen. En op andere

plaatsen zijn straat- en buurtverenigingen

er mee aan de slag gegaan.  

De gemeente ondersteunt ‘Adopteer een

Straat’ onder meer door het gratis beschik-

baar stellen van afvalgrijpers, handschoenen,

bloembollen en plantjes. Op social media

staan alleen maar positieve reacties. 

Zo meldt bewoner Sjoerd Slaaf uit de

Achtse Barrier op 4 juni: 'samen met de

buurman de plantjes gepoot van ‘Adopteer

een Straat’ en gelijk positieve reacties van

buurtgenoten gekregen'. Meer info:

www.eindhoven.nl/adopteereenstraat,

www.facebook.com/adopteereenstraat. 

Foto’s: Rob Stork
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Bewoners van De Bergen werden eind

juni verrast door een brief van de ge-

meente over plannen om het vergun-

ning-parkeren in De Bergen aan te

passen en op termijn te vervangen door

betaald parkeren met een ontheffing

voor de bewoners.

Naar aanleiding van vragen door het Ber-

gen Bulletin over het parkeren in de wijk,

gaf de gemeente de volgende antwoorden:

• Is er sprake van een nieuw parkeerbeleid

in De Bergen?

Op dit moment heeft de gemeente nog

geen besluit genomen over een nieuw par-

keerbeleid in De Bergen. Eind 2013 hebben

B&W opdracht gegeven de mogelijkheden

te onderzoeken om 'vergunninghoudersge-

bieden' zoals onder meer De Bergen, om te

zetten naar betaald parkeren. Enerzijds

omdat de handhavingskosten in deze ge-

bieden extreem hoog zijn (de inkomsten

van boetes gaan vanaf 2015 naar het Rijk,

daarvoor ging 25 euro per boete naar de

gemeente) en omdat we een eenduidig re-

gime voor de hele stad willen: betaald par-

keren met ontheffing voor bewoners. Daar-

naast zijn er vroeger veel klachten geweest

dat bezoekerspassen werden gebruikt voor

het parkeren van een tweede auto. Op 31

augustus heeft de gemeente de ideeën over

een omzetting toegelicht op een bewoners-

avond in De Bergen. Daarbij is geconstateerd

dat in overleg met bewoners gekeken

wordt naar mogelijkheden om betaald par-

keren in te voeren. Daartoe worden binnen-

kort meerdere bewonersbijeenkomsten

gepland zodat alle voors en tegens in beeld

kunnen worden gebracht.'

• Eén van de klachten van bewoners is dat

bij nieuwe vergunningen geen parkeerkaart

meer wordt verstrekt waardoor bewoners

niet meer kunnen zien of een geparkeerde

auto een vergunning heeft. Hoe zit dat?

'Het afschaffen van de fysieke vergunning

is enkele jaren geleden al begonnen. Dit

heeft te maken met digitaal handhaven.

Handhavers kunnen aan het kenteken zien

of er een geldige parkeervergunning is.

Bewoners kunnen inderdaad bij de digitale

werkwijze niet zien of een auto een geldige

parkeervergunning heeft.'

• Hoe is er richting bewoners gecommuni-

ceerd over al ingevoerde aanpassingen en

de toekomstplannen?

'We hebben meerdere malen de bewoners

geïnformeerd dat er wijzigingen aankwa-

men. Zoals bij vraag 1 reeds gemeld, gaat

de gemeente in overleg met bewoners kij-

ken naar de mogelijkheden om betaald par-

keren in te voeren.'

• Veranderd iets in de prijzen en/of de hoe-

veelheid beschikbare vergunningen voor be-

woners, bezoekers en bedrijven?

‘Indien gekozen wordt voor betaald parke-

ren, heeft dat ook consequenties voor de

prijs van vergunningen: die worden name-

lijk goedkoper. Dat komt omdat bij betaald

parkeren de inkomsten van de boetes volle-

dig naar de gemeente gaan en de kosten

van de vergunningen zo laag mogelijk wor-

den gehouden. De aantallen beschikbare

vergunningen blijven gelijk.'

"Misschien is het tijd om na de 25 jaar

van het huidige vergunningenstelsel

met de gemeente te bekijken wat in

een groeiende centrumbuurt als De Ber-

gen een passend parkeerbeleid is. Waar-

bij woon- en leefklimaat op de eerste

plaats komen. En tot dan geen tussen-

tijdse wijzigingen door te voeren."

Met deze woorden sloot bewoonster en

voorzitter van Bewonersvereniging De Ber-

gen, Marlous Hermans, op 31 augustus de

bewonersbijeenkomst af over de gemeente-

lijke plannen het parkeervergunningenstel-

sel te vervangen door betaald parkeren

(met bewonersontheffing).  

Aanleiding voor de bijeenkomst waren de

vele reacties van bewoners op de eerder

door de gemeente verspreide gemeentelijke

wijkinfo met voorstellen om het parkeerbe-

leid aan te passen. Volgens Hermans richten

de reacties zich vooral op stijgende kosten,

onduidelijkheid en de waarborg woonklimaat.

In een verslag van de bijeenkomst stelt Her-

mans dat zonder overleg het vergunnings-

gebied is verkleind: op de Don Boscostraat

en Zwembadweg is onlangs betaald parkeren

ingevoerd. Ook andere voorstellen voor wij-

zigingen zijn niet besproken. "De voorstel-

len zijn technisch, ruimtelijk en economisch

bedacht zonder rekening te houden met de

menselijke maat. Dit gezien vanuit een be-

wonerspositie zoals gastvrijheid naar je

partner, je kinderen, bezoek tot aan eventu-

ele dienstverleners." 

Volgens Sylvain Vriens (werkgroep Verkeer)

kan het onvoldoende nadenken van de ge-

meente mbt de wijzigingen leiden tot soci-

ale problemen. "In tegenstelling geldt het

vergunningenstelsel niet meer tot 22 uur 

’s avonds waardoor bewoners ook na dat

tijdstip niet zonder meer een parkeerplaats

vinden. En dus elders moeten parkeren, zelfs

buiten hun eigen wijk." Ook het ontbreken

en weghalen van verkeersborden geeft

extra onduidelijkheid. Gevolg: veel foutpar-

keerders, rondrijders, sluipverkeer en boetes.

Tevens is zonder overleg de fysieke parkeer-

vergunning achter de voorruit afgeschaft.

Dat kan leiden tot misverstanden en onge-

wenst sociaal gedrag. Bovendien kunnen

bewoners niet meer zien of er voor een ge-

parkeerde auto een vergunning is afgegeven.

Axel van Nielen (werkgroep Verkeer) be-

schrijft het overleg met de gemeente de af-

gelopen jaren. "Samengevat: steeds weer

wijzigingsvoorstellen en stijgende kosten

voor zowel de bewonersvergunning als de

bezoekerskaart. Een tweede bewonerskaart

is tweemaal zo duur waarmee rechtsonge-

lijkheid in het geding komt: als je met twee

autobezitters in één huis woont, betaal je

dubbel maar als je datzelfde huis opsplitst,

geldt dat niet." Hij wijst op verdere verschil-

len: "Waarom betalen wij tweemaal zoveel

als mensen die in de 'schil' van De Bergen

wonen? Wonen in de binnenstad is toch

niet alleen voor mensen met geld?"

Marlous Hermans stelt dat de  ontwikkeling

van de buurt, de doorgroei naar centrumge-

bied en de verdichting van het woonklimaat,

vraagt om een zorgvuldige aanpak van de

verkeersstructuur en het bijhorende par-

‘VOOR ELKE BEWONER EEN PARKEERPLEK’
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keerplan. "Bewoners van zeventien straten

moeten in elf straten parkeren. In zes straten

aan de rand van de wijk is betaald parkeren

ingevoerd. "Kan de gemeente dit plaatje

volledig maken door ook de locaties te dui-

den waar bewoners op eigen terrein parke-

ren of parkeerruimte huren?"

Fleur Wouters licht het gemeentelijk schrij-

ven van 25 juni toe. "We willen als gemeente

besluiten nemen in overleg met bewoners.

We streven met het nieuwe parkeerstelsel

eenduidigheid na en hebben tot tevreden-

heid van bewoners al op verschillende plaat-

sen in het centrumgebied betaald parkeren

ingevoerd met ontheffing voor de bewoners."

De gemeente kiest voor betaald parkeren

omdat dit geld oplevert. Het stelsel 'betaald

parkeergebied' is een gemeentelijke heffing:

opbrengsten gaan rechtstreeks naar de ge-

meente. Gelden van de huidige parkeerver-

gunning gaan ook naar de gemeente maar

de boetes voor overtredingen en die van de

parkeermeters gaan naar het Rijk omdat het

fiscale heffingen zijn. Tot 2015 ontving de

gemeente daarvan 25%. Met het invoeren

van betaald parkeren worden deze inkom-

sten voor de gemeente gewaarborgd. Wou-

ters: "Wat betreft de opmerkingen over de

parkeertijden en de bezoekersregeling zullen

we samen een oplossing moeten zoeken."

Tijdens de door ca veertig bewoners bezochte

bijeenkomst waren de volgende reacties te

horen: 

• Het moet om de woonkwaliteit gaan, niet

om de opbrengst voor de gemeente.

• Gelijke tarieven in heel Eibndhoven, an-

ders zijn centrumbewoners de dupe tegen-

over bewoners buitenwijken.

• Bewoners betalen om anderen te weren.

• Bereid om te betalen, kostendekking moet

daarbij een rol blijven spelen.

• Voor elke bewoner een parkeerplek.

• Aparte locatie(s) aanwijzen voor bewo-

ners- en bezoekersparkeren.

• Gemeente moet bij denken over parkeer-

stelsel een schaalsprong maken. Het gaat

namelijk over iedereen.

• De verkeerssituatie in heel De Bergen be-

kijken vanwege veel nieuwe situaties.

• Verkeerscirculatie bekijken, ook in relatie

tot terrasvorming Wilhelminaplein en Kleine

Berg.

• Een goed parkeer- en verkeerscirculatie-

plan maken vóór herbestrating Kleine Berg..

• Als gemeente onderzoek doen naar de

huidige parkeersituatie en daarover in ge-

sprek met de buurt gaan.

• Als buurt opkomen voor het eigen belang

maar ervoor waken op de stoel van de des-

kundige te gaan zitten. Aan de gemeente

om alles goed te vertalen en transparant te

zijn. Het verzoek om versterking voor de

werkgroep Verkeer levert zes nieuwe aan-

meldingen op. De wijk De Bergen zal in ge-

zamenlijk schrijven reageren op situatie

richting gemeente. 

Wijen Goudsmeden 
bestaat 35 jaar
Klanten van Wijen Goudsmeden zijn begin

september uitgenodigd voor het bijwonen

van een dansvoorstelling in het Parktheater

ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan.

"We hadden de kaartjes voor deze voorstel-

ling op een veiling van het parktheater ge-

kocht afgelopen juli", vertelt Myrthe Wijen.

"De opbrengst van de veiling ging naar al-

lerlei cultuurprojecten. We hebben daarvoor

gekozen omdat de cultuursector in Neder-

land het moeilijk heeft en cultuur toch de

basis vormt van zoveel zaken in ons leven.

Alleen al omdat cultuur in de breedste zin

des woords de mens kan laten genieten, is

het belangrijk om deze te (onder) steunen

waar mogelijk."

Uitgenodigd: alle
Sophies en Sofies
Restaurant Auberge Nassau heeft na dertien

jaar haar naam veranderd in Bistro Sophie

W.P.E.  Speciaal voor die gelegenheid nodi-

gen eigenaars Will (46) en Desiree Ermens

alle Sophies (of Sofie) uit om t/m zaterdag

31 oktober op hun kosten te komen dineren

(zie voorwaarden). "We liepen al langer met

het idee de naam Auberge Nassau te veran-

deren in Bistro Sophie W.P.E. en deze zomer

hebben we de stoute schoenen aangetrok-

ken", vertelt Desiree. "Behalve de naam

hebben we ook wat dingen in het interieur

veranderd en heeft Will als kok een aantal

accenten verlegd bij het koken." Ze hadden

al jaren de naam Sophie in hun hoofd als

nieuwe naam. "Het is een 'koninklijke' naam

(uit de 19e eeuw) net als Auberge Nassau en

straalt gezelligeheid en sfeer uit."   

Will en Desiree namen ruim twintig jaar ge-

leden als jong stel restaurant De Stadskelder

op het Catharinaplein over. Toen ze daar

moesten vertrekken vanwege de archeologi-

sche opgravingen rond "Marcus van Eindho-

ven, lieten ze hun oog vallen op een loods

aan het Wilhelminaplein 14. "Dit pand is

bijna honderd jaar oud en heeft dienst ge-

daan als een remise voor de toenmalige

paardentram", vertelt Will. "De gevel is een

gemeentelijk monument. Tijdens de verbou-

wing heb ik ruim twaalf ton puin en rotzooi

uit het pand gehaald." Na verbouwing was

de oude loods veranderd in het sfeervolle

restaurant Auberge Nassau. "Het leuke is

dat er nog steeds mensen komen eten die al

in De Stadskelder kwamen eten toen ik daar

als leerling-kok van zestien jaar stage liep."

Op de eerste verdieping hebben Will en De-

siree ook nog acht Bed & Breakfast-kamers.

"Om het een beetje ingewikkeld te maken:

de naam van ons restaurant hebben we ver-

anderd in Bistro Sophie W.P.E. waarbij die

drie letters staan voor WilhelminaPlein Eind-

hoven. Het B & B-gedeelte heet echter nog

gewoon Auberge Nassau."

Ze hebben het goed naar hun zin in De Ber-

gen. Zo goed zelfs dat ze meteen naar de

wijk terugverhuizen, ze hebben een aantal

jaren op de Grote Berg gewoond, als ze hun

huidige huis aan de Jan van Eyckgracht heb-

ben verkocht. "De wijk De Bergen heeft

alles: sfeer, gezelligheid, potentie, aantrek-

kingskracht, beter kun je volgens ons als be-

woner én als ondernemer niet zitten." 

NB: Aan de actie Sophie zijn twee voorwaar-

den verbonden: vrouwen met de naam Sophie

(Sofie) moeten dit kunnen aantonen met

een geldige legitimatie én samen met mini-

maal één betalende eter komen. Meer infor-

matie/aanmelden: www.bistrosophie.nl. 
Foto’s: Rob Stork
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Ask us
about jewels
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Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl
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Kunstkamers in De Bergen vindt dit jaar door omstandigheden in afgeslankte vorm

plaats. Op dezelfde dag als de Buurt-Barbecue exposeren een tiental kunstenaars uit de

wijk vooral recent werk. 

"Toen ik hoorde dat Kunstkamers dit jaar waarschijnlijk niet zou doorgaan, ben ik met-

een gaan rondkijken of we als een soort 'vervanging' niet toch iets creatiefs zouden kunnen

organiseren", vertelt Frans van de Hurk die tussen 2002 en 2011 samen met Lei Hanraats vijf

maal Kunst in De Bergen heeft georganiseerd, het evenement waar later Kunstkamers uit

voort is gekomen. "Hoe we het evenement dit jaar noemen, weten we eigenlijk niet en is

ook niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is dat er voor (amateur-)kunstenaars, foto-

grafen en ontwerpers een podium blijft bestaan om werk aan anderen te kunnen laten

zien." 

De expositie heeft ook iets nostalgisch want toen Lei hoorde dat Frans bezig was met

het organiseren van de expositie als kunstzinnig decor voor de jaarlijkse Buurt-Barbecue,

bood hij spontaan zijn diensten aan. "Het is leuk dat Lei meedoet", zegt Frans. "Daarmee

is er een cirkeltje weer rond. Zonder dat we daar overigens op uit waren."

Maar goed, lekker eten en drinken in een entourage van kunst, design en live-muziek,

het is een combinatie die de wijk De Bergen past als een maatkostuum. "Je verenigt een

aantal zaken op één dag die typisch 'des Bergens' zijn:"

De exposerende kunstenaars zijn: Caroline de Brouwer, Jan Denis, Frans van de

Hurk, Joep Königs, Cecile van Mierlo, Durk van der Ploeg, Marian Vaags, Leon

Verburgt en Jacqueline de Vries.
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