
Stichting De Bergen heeft zich ook dit jaar weer aangemeld bij NLdoet. Met twee klussen:

het opruimen en inrichten van de tuin achter het Cultureel Buurtcentrum aan de Oranje-

straat en het opknappen van de verblijfsruimte in datzelfde buurtcentrum. Voorgaande

jaren schoffelden, wieden, harkten, bezemden en snoeiden tientallen vrijwilligers de ach-

tertuin ook al maar dit jaar gaat de stichting een stap verder. “We willen de tuin upgraden

op basis van een eerder gemaakt ontwerp”, licht Ignace Op de Macks van stichting 

De Bergen toe. “En zo te komen tot een mooie, fleurige achtertuin die een prettige, groene

aanvulling is op het al eerder gerenoveerde Buurtcentrum. Het werk zal het aanzicht en

de uitstraling van zowel de tuin als het buurtcentrum vergroten. En van de tuin tijdens

activiteiten een gezellige plek maken om gezamenlijk een drankje en hapje te nuttigen. 

De tweede klus die bij NLdoet is aangemeld is het afmaken van de eerder in gang gezette

opknapbeurt van de verblijfsruimte in het

buurtcentrum. “Het gaat daarbij vooral om

schilderwerk: we willen met name de deuren,

stijlen en posten opnieuw lakken na ze eerst

in de grondverf te hebben gezet.”

Als vrijwilliger de handen uit de mouwen

steken tijdens NLdoet geeft je tevens de kans

om andere wijkbewoners te ontmoeten en 

leren kennen. 

Aanmelden via: info@stichtingdebergen.nl

of zaterdag 11 maart vanaf 10.00 uur bij het

Buurtcentrum aan de Oranjestraat. 
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Stichting De Bergen heeft voor 2016 een

werkplan met daarin de ambities, doelen

en activiteiten voor dit jaar. In dit nummer

een samenvatting, de volledige tekst staat

op  HYPERLINK "http://www.stichtingde-

bergen.nl" www.stichtingdebergen.nl.

Dit jaar komen er regelmatig exposities in

het Buurtcentrum. Ook wijkbewoners

kunnen exposeren met facilitaire onder-

steuning van stichting De Bergen. 

Voor info en aanmelden:  HYPERLINK

"mailto:info@stichtingdebergen.nl"

info@stichtingdebergen.nl. 

De precieze data van exposities staan in

het volgende Bergen Bulletin.

Verder willen we maandelijks een foto-

expositie inrichten onder andere met de

‘mooiste zomerfoto’s’ van wijkbewoners.

Het Buurtcentrum moet een rol krijgen 

tijdens de Dutch Design Week. Hetzij als 

officiële locatie, hetzij bij een mogelijke

DDW spin-off. Kunstkamers krijgt een ver-

volg in een nieuw jasje en ook Filmkamers

keert terug naar het Buurtcentrum. 

vervolg op pagina 5

Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van

Stichting de Bergen toonde Loes Drenthen

haar foto’s van wilde bloemen.

Werkplan 2016 
stichting 
De Bergen 

Het Oranje Fonds organiseert op 11 en

12 maart samen met duizenden organi-

saties in het hele land Nederland NLdoet,

de grootste vrijwilligersactie van Neder-

land. NLdoet zet vrijwillige inzet in de

spotlights en stimuleert honderdduizen-

den mensen om een dagje de handen uit

de mouwen te steken voor een fijnere en

betere samenleving. Vorig jaar klaarden

tijdens NLdoet 2015 meer dan 300.000

vrijwilligers bijna 10.000 kleine(re) en

grote(re) klussen! 

NLdoet staat weer 
voor de deur

Foto Ignace Op de Macks
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Restaurant Kazerne is een inspirerende loca-

tie voor cultuur, eten en drinken aan de 

Paradijslaan in het centrum van Eindhoven.

Kazerne is dé hotspot waar de werelden van

kunst, design en technologie samenkomen.

Van 21 februari tot en met medio september

toont gastcurator Jeroen Junte Dutch Design

van een betrokken post-crisis generatie in

de Kazerne. Met werk van o.a Marjan

van Aubel, Alix Gallet, Dirk van der

Kooij, Simone Post en Sander Wassink. 

Foto: Femke Rijerman. Alix Gallet, Tricking

Biometrics

"Betrokkenheid en onbevangenheid zijn op-

vallende eigenschappen van de jonge gene-

ratie ontwerpers. Er wordt gedacht in

kansen en oplossingen, niet in problemen

en obstakels. Dit inspireert tot design dat

een positieve bijdrage levert aan maat-

schappelijke vraagstukken. Daarbij worden

de grenzen tussen kunst, design, weten-

schap en zelfs dienstverlening afgetast. De

ontwerper van nu is denker en doener

ineen."

Meer informatie over deze expo is te

vinden op:  HYPERLINK "http://www.ka-

zerne.com" www.kazerne.com

B E R G E N & C U L T U U R

Dutch Design 
in Kazerne 
Gallery

Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat

41 in ’s-Hertogenbosch presenteert van 13

februari tot en met 8 mei 2016 de interna-

tionale tentoonstelling Jheronimus Bosch,

Visioenen van een genie. Met naar ver-

wachting 20 schilderijen (panelen en triptie-

ken) en 19 tekeningen is het de grootste

overzichtstentoonstelling van Jheronimus

Bosch (ca. 1450-1516 ’s-Hertogenbosch)

ooit. De tentoonstelling vormt een onge-

ëvenaard eerbetoon aan de belangrijkste

middeleeuwse kunstenaar die ons land

heeft gekend: nooit eerder werden zoveel

werken van deze ‘duivelskunstenaar’ 

bijeengebracht. 

Eenmalig keert het leeuwendeel van zijn

oeuvre terug naar ’s-Hertogenbosch, de

stad waar hij als Jeroen van Aken werd 

geboren, waar hij zijn meesterwerken schil-

derde en waaraan hij zijn artiestennaam

Bosch ontleende. De Hooiwagen, (zie boven)

één van de topstukken verhuist dan tijdelijk

van het Prado museum in Madrid naar het

Noordbrabants museum. De tentoonstelling

is het hoogtepunt van het Nationaal Evene-

mentenjaar Jheronimus Bosch 500 dat in

2016 wordt gevierd, naar aanleiding van

het 500ste sterfjaar van de kunstenaar. 

Voor meer informatie over het Jeroen Bosch

jaar  HYPERLINK "http://www.bosch500.nl"

www.bosch500.nl 

Vanaf 1 februari toont Gallery Rembrandt

aan de Kleine Berg 42 de vrolijke schilderijen

van Guy Olivier. Spontaniteit, zuidelijk en-

thousiasme en uitbundigheid karakteriseren

het werk van Guy Olivier (Maastricht, 1964).

Portretten van wulps-zelfbewuste jonge

vrouwen, beschonken nachtbrakers, Fellini-

achtige taferelen; bij Olivier is het altijd en

overal theater. 

Verder vertegenwoordigt Gallery Rembrandt

sinds 1 januari glasobjecten van de design-

studio ‘Ozzaro’ uit Tsjechië. 

Dus reden genoeg om eens binnen te lopen

of kijk op www.galleryrembrandt.com 

Jheronimus Bosch Gallery Rembrandt
toont nieuw werk

In 2016 start Bergen Bulletin met een speciale cultuurpagina: Bergen & Cultuur. Op de pagina nieuws over cultuur- en kunstactiviteiten in De Bergen en

daarbuiten. Mensen met ideeën en tips kunnen deze doorgeven via  HYPERLINK "mailto:nuchel_01@hotmail.com" nuchel_01@hotmail.com
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"Haben sie gefrühstückt ?" vroeg de orthope-

dische chirurg in Het Oostenrijkse Reute aan

mijn vrouw. “Mag  ik eerst weten wat de MRI

scan heeft opgeleverd” vroeg die enigszins 

besmuikt. “Nein, nein... warte mal, Ich fragte

ob Sie gefrühstückt haben” repliceerde de bot-

tenboer op nogal intimiderende toon. 

Hij wilden haar zowat op staande voet de 

operatiekamer in sleuren, want hij had die nog

ruim twee uur ter beschikking om haar finaal

afgescheurde kniebanden meteen te repareren.

Daarna zou ze nog een week in dat hospitaal

moeten blijven. Gezien de naargeestige sfeer

in die kliniek en het autoritaire optreden van

de goede man zag ik mijn vrouw vriendelijk

maar gedecideerd voor de eer bedanken. 

Ze gaf te kennen niet aan de kwaliteit van zijn

ingreep te twijfelen, maar toch liever in Neder-

land geopereerd te worden.

Dat viel nauwelijks in goede aarde bij Herr

Doctor, want die zag een vette declaratie voor

de Nederlandse zorgverzekering aan z'n neus

voorbij gaan. Met frisse tegenzin gaf hij zijn

assistente opdracht zijn diagnose met foto's en

MRI-scan klaar te maken en ons mee te geven. 

Met een volledig gefixeerd been werd mijn

vrouw op de achterbank gezet en reden we

twintig kilometer terug naar ons appartement

in Lermoos. Daar in de buurt was ze de tweede

dag van onze ski-vakantie verongelukt. Niet op

de piste waar ze 's morgens nog heerlijk had

geskied, maar op de trap van een toilet in een

restaurant waar we 's middags met vrienden

koffie dronken. Haar afschuwelijk gegil ging

daar door merg en been. Met angst en beven

spoedden wij ons naar de kletsnatte marmeren

trap van dat toilet. Onder aan die trap lag zij

het uit te schreeuwen: "Dit wil ik niet, dit wil ik

niet" Ze had iets in haar linkerknie horen knap-

pen, wat achteraf gezien haar kruisband bleek

te zijn. 

Inmiddels terug in Nederland bivakkeert ze

voorlopig 5 weken lang, 24 uur per dag in een

beenlange brace. Daarna beslist de knieband-

specialist van het Annaziekenhuis in Geldrop

pas of alsnog een operatie noodzakelijk is. Er

staat haar in ieder geval een lange en zware

revalidatie te wachten. “Als ik volgend jaar

maar weer kan skiën” was haar commentaar.

En of ik ze de komende weken naar haar werk

wilde brengen...

Tom Adriaans

2 015
De stichting Detailhandelsplatform Binnen-

stad Eindhoven (SDBE) heeft begin februari

van de gemeente een waarderingssubsidie

van 1000 euro gekregen van de gemeente.

De SDBE die ook deel uitmaakt van het 

bestuur van de stichting Ondernemersfonds

Eindhoven Centrum (SOEC), zet zich al jaren

met hart en ziel in voor de binnenstedelijke

samenwerking. Ook vijf andere organisaties

en personen kregen elk 1000 euro als blijk

van waardering voor hun, vaak vrijwillige,

inzet voor de leefbaarheid in Eindhoven.

Bewonersvereniging De Bergen nodigt alle

wijkbewoners uit voor een gezellige, infor-

matieve en hopelijk ook inspirerende mid-

dag op zondag 6 maart (van 15.00-17.00 uur)

bij United Cowboys aan de Kleine Berg 62.

Het bestuur van de Bewonersvereniging

legt die middag verantwoording af over de

activiteiten en verdeling bewonerssubsidie

in 2015. Ook wordt het buurtwerkplan voor

2016 gepresenteerd met de daarmee ge-

paard gaande verdeling van de bewoners-

subsidie voor dit jaar. 

De diverse werkgroepen van de vereniging

presenteren zich deze middag eveneens en

leden zijn aanwezig voor eventuele vragen

en opmerkingen. Tevens ligt het eindrapport

Burenzorg ter inzage en kan men zich in-

schrijven voor deelname aan diverse soorten

activiteiten, veelal kunst en cultuur maar

zeker ook kinderactiviteiten.

Eveneens aanwezig zijn Ingrid en Ans die

op 17 maart een workshop (3D-)kaarten

maken. Op 6 maart kunnen belangstellenden

zich hiervoor inschrijven en zijn er ook door

de twee dames gemaakte kaarten te koop. 

Mensen met vragen en/of opmerkingen

over de bouwontwikkelingen op het Luci-

ferterrein kunnen elke eerste maandag van

de maand tussen 19.30 en 20.30 uur binnen-

lopen bij Lucifer Coffee aan de Kleine Berg 47.

De eerstvolgende data zijn 7 maart en 

4 april. De start van de verbouwingswerk-

zaamheden in het Van der Schootpand (zie

ook elders in dit blad) heeft in de wijk voor

de nodige commotie gezorgd. De werk-

zaamheden zijn inmiddels stilgelegd door

de gemeente omdat de benodigde vergun-

ning nog niet is afgegeven. Op uitnodiging

van het ROL komt op 7 maart de ontwikke-

laar van het Luciferterrein het een en ander

toelichten.  

Stichting Veteranen Brabant Zuid-Oost

(SVBZO) viert op zondag 24 april het tienja-

rig bestaan. En bij een verjaardag hoort na-

tuurlijk een feestje. Op de 24e april worden

in en rond inloophuis De Treffer aan de

Smitsstraat feest gevierd voor veteranen in

of uit actieve dienst en de bewoners van 

De Bergen. 

De gemeente waarschuwt na enkele telefo-

nische klachten dat er oplichters actief zijn.

Deze geven zich uit als medewerkers van de

gemeente en komen aan de deur om de

OZB (Onroerende ZaakBelasting) contant te

innen. De gemeente laat weten niet langs

de deur te gaan om de OZB af te rekenen

en vraagt mensen die met deze oplichters

te maken hebben gehad hiervan melding te

doen bij de gemeente en politie.  

Waarderingssubsidie
SDBE

Activiteiten 
Bewonersvereniging
De Bergen

Maandelijks 
spreekuur ROL

Stichting Veteranen
Brabant Zuid-Oost 
bestaat 10 jaar

Opgepast! 
Oplichters actief



BERGEN  BULLET IN ·  F E B RUAR I  2 0 1 6 4

Eén van de dingen die De Bergen zo leuk

maken, zijn de vele nationaliteiten die

er wonen en werken. In oktober 2015

verhuisde de Amerikaanse wereldburger

Maureen Donovan van Parijs naar De

Bergen.

”Het is echt een verademing om hier te

wonen”, zegt de ‘goodlooking’ Amerikaanse.

“Eindhoven en dan speciaal De Bergen, is een

fijne plek om te wonen, te werken en te 

‘socializen’. Ik voel me hier echt helemaal op

mijn plek. Het lijkt wel of na een heleboel

jaren de stukjes van mijn levenspuzzel op hun

plek zijn gevallen. Een fijn appartement, mijn

eigen bedrijf waarin ik veel van mezelf en

mijn energie in kwijt kan, leuke, vriendelijke

mensen, een groeiende vrienden en kennis-

senkring. I feel great in De Bergen, in Eind-

hoven.”

En dat mogen Eindhoven, en dus ook De Ber-

gen, in hun zak steken. Want als je boven

steden als Boston, Houston en Parijs de voor-

keur krijgt dan mag je dat gerust als een

compliment beschouwen. “Ik kom oorspron-

kelijk uit Boston. Daar heb ik in het (gereno-

meerde) Boston Ballet gedanst en 22 jaar een

dansschool gehad. In die periode heb ik ook

rechten gestudeerd. Na mijn danscarrière

ben ik verhuisd naar Houston waar ik als ad-

vocaat heb gewerkt in de olie- en gassector.

Hard en uitdagend werk maar op een gege-

ven moment wilde ik verder.”

Ze vestigde haar blik op Europa en dan Parijs

in het bijzonder. Ze woonde en werkte er vijf

jaar, maar bekent dat ze er eigenlijk nooit

haar draai heeft weten te vinden. “Ik had er

mijn eigen advocatenbedrijf, gespecialiseerd

in de olie- en gassector en de juridische ‘jungle’

van immigratie en emigratie. “De periode in

Parijs was vol nieuwe en interessante ervarin-

gen, vooral op het gebied van taal en cultuur.

Zowel op zakelijk als persoonlijk gebied.”

Haar manier van werken maar ook met men-

sen omgaan, betekent bij Maureen er voor

de volle honderd procent tegenaan gaan.

Gevoed door al haar positieve energie waar

ze een schier onuitputtelijke voorraad van

heeft, haar Amerikaanse charme en haar on-

bevangen levensinstelling. 

Maar na enkele jaren Parijs begon het weer

te kriebelen. “Ik wilde verder. Door de crisis

liep mijn praktijk minder goed maar ik wilde

ook doorgroeien als mens.” Ze kende Eind-

hoven al van haar regelmatige reizen naar

Nederland sinds 2013. Eindhoven beviel haar

als stad meteen vooral ook de manier waarop

mensen en ondernemers met elkaar omgin-

gen. “Eindhoven is leuk en gezellig met ‘a lot

of nice spots and places to go’, en een pret-

tige stad om te werken.”

Ze vestigde haar advocatenpraktijk in 

De Lichttoren 32 en richt zich tegenwoordig

vooral op het bijstaan en adviseren van men-

sen die willen immigreren of emigreren. 

“In de eerste plaats Amerikanen maar ook

mensen uit andere landen.” Maar ze ontdekte

al snel een ander gat in de markt. “Ik merkte

dat veel expats die naar Eindhoven of elders

verhuizen veel baat hebben bij hulp in de be-

ginperiode van hun verhuizing. Hulp bij het

vinden van een woning, een school voor de

kinderen, wet- en regelgeving, noem het

maar op. Ik bied ze daar hulp bij.” Overigens

niet alleen in Eindhoven maar zoals het een

echte wereldburger betaamt, over de hele

wereld. 

Terug naar De Bergen.”In Eindhoven heb ik

een gezellig appartement in De Bergen ge-

vonden. In het mooiste buurtje van Eindho-

ven met de mooie huizen en leuke smalle

straatjes. En alles op loopafstand. Mijn kan-

toor, winkels en plaatsen voor een hapje en

een drankje.” Een laatste tip van de aardige,

en ondanks haar wereldburgerschap, typisch

Amerikaanse Maureen: succes in het bedrijfs-

leven valt of staat met netwerken. De juiste

momenten ontmoeten. “Maar ook als mens

vind ik het fijn om veel personen te leren

kennen. Vooral als het zulke  vriendelijke,

open mensen als hier zijn. I love De Bergen.”

Pleased to
meet you,
Maureen 
Donovan 

Foto Henk Jan Drenthen



Als student kwam ik 28 jaren geleden naar

Eindhoven. Iedere zondagavond liep ik dan

met mijn zware weekendtas van het station

naar mijn kamer. Wat voelde het telkens ver-

trouwd als ik de Kleine Berg inliep met de

prachtige stripwinkel, de Berlage en de

Baron en de gezellige verkeerschaos. Iedere

week was dat voor mij altijd weer heel fijn

thuiskomen. Om dan vervolgens heel ver-

trouwd de lessen voor de HEAO aan de 

Julianastraat te kunnen volgen en te

genieten van het studentenleven aan het

Wilhelminaplein. 

Aangezien de wereld natuurlijk groter is dan

De Bergen, ben ik natuurlijk de wereld ver-

der gaan ontdekken. Zo kwam ik als student

terecht in het buitenland en vertrok ik o.a.

naar Brussel voor mijn werk. Vele jaren,

boeiende ervaringen en verhuizingen rijker,

was ik toe aan een nieuwe uitdaging: het

bouwen van je eigen huis. En prompt was

daar de mogelijkheid voor nieuwbouw in De

Bergen. Drie jaar geleden hebben we het

fundament kunnen leggen voor ons nieuwe

huis in De Bergen en hebben we onze plek

helemaal gevonden. Eindelijk weer thuis! 

In het gedicht ‘Aan Zet’ uit haar Bundel
Geluk (2015), verwoordt Merel Morre (voor-

malig Eindhovens stadsdichter) voor mij dit 

hernieuwde thuiskomen.

Lisette Kooijmans
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C O L U M N I S T
THU ISKOMEN

In 2016 is er natuurlijk wederom de

jaarlijkse buurtbarbecue, traditiege-

trouw na de zomervakantie. Maar er

zijn nog meer plannen waarbij we 

overigens wel heel goed de steun kun-

nen gebruiken van vrijwilligers uit de

wijk. Voor het doorgaan van het meren-

deel van de geplande activiteiten is die

hulp hard nodig. Heeft u interesse,

stuur een mail naar:  HYPERLINK

"mailto:info@stichtingdebergen.nl"

info@stichtingdebergen.nl. 

Een ander belangrijk punt voor 2016 betreft

de toekomst van het Buurtcentrum. In het

kader van bezuinigingen verkoopt de ge-

meente een deel van haar onroerend goed.

Daaronder ook het Buurtcentrum. De stich-

ting heeft eerder een voorstel voor aankoop

van het gebouw ontvangen maar is er tot

nu toe nu in geslaagd aankoop financieel

rond te krijgen. We blijven uiteraard zoeken

naar verdere mogelijkheden hiertoe. Het

beleid van de stichting om de vaste en flexi-

bele gebruikers ruimte te bieden wordt op

de huidige wijze voortgezet. 

Flexibele gebruikers met een buurtgerichte

activiteit kunnen gratis van de faciliteit ge-

bruikmaken, uiteraard wel met afstemming

ten opzichte van andere gebruikers. 

De doelstelling om het Buurtcentrum verder

te ontwikkelen tot een Cultureel Buurtcen-

trum blijft gehandhaafd. De stichting zou

samen met buurtbewoners en wellicht men-

sen van buiten de buurt en de vaste gebrui-

kers van het centrum een beeld willen

vormen van een wenselijke invulling en 

mogelijkheden en deze samen uitvoeren. 

Een ander belangrijk doel is het blijven uit-

geven van het Bergen Bulletin. Alom wordt

onderkend dat het wijkblad in een belang-

rijke communicatieve behoefte van de buurt

voorziet. In dit verband is het zelfs mogelijk

de ‘buurt’ breder te zien dan alleen De Ber-

gen: ook in ‘Paradijs’ bestaat behoefte aan

ons Bergen Bulletin. In 2016 bekijken we

hoe daar invulling aan kan worden gegeven.

Uitgangspunt blijft dat het BB budgettair

neutraal is en dat er zelfs inkomsten kunnen

worden gegenereerd. Redactioneel zal er

een nieuwe impuls moeten komen. De eind-

redacteur, Lucas Nuchelmans, verdient extra

ondersteuning. De redactie, die in principe

los staat van de stichting de Bergen, zoekt

nieuwe schrijvende redactieleden die bij

voorkeur tevens de diverse bewonersgroepen

in De Bergen vertegenwoordigen. De Stich-

ting De Bergen faciliteert het Bergen Bulletin.

Financieel zijn er zorgen. Door het wegval-

len van subsidie moet een gat worden ge-

dicht. 

Ook de inkomsten uit sponsoring zal een

nieuwe impuls moeten krijgen. Vraag blijft

of er in de toekomst voldoende middelen

zijn om het Bergen Bulletin te blijven uitge-

Aan zet

wie je baarde en omarmde

waar je wieg stond 

wat je at

wat je probeerde

wat je leerde

met wie je bevriend

wat op je pad

en nu

net als gisteren en morgen

ben jij aan zet

wat doet ertoe

wat maakt je blij

waar klopt het hart 

en waar klop jij

dezelfde plek

hetzelfde geld

dezelfde auto

hetzelfde gras

maar jij kijkt zus

de ander zo

en nu

net als gisteren en morgen

ben jij aan zet

waar klopt het hard

en waar klop jij

ven. Stichting De Bergen heeft bepaald dat

in 2016, 2017 en 2018 een financiële waar-

borg voor het Bergen Bulletin wordt gege-

ven indien de subsidie en eigen werving van

middelen tekort schieten. 

Overige acties in 2016: voortzetting verken-

ning begeleid woonproject (haalbaarheid)

• Vaste gebruikersoverleg 

• Herinrichting redactieruimte/doka buurt-

centrum en een vergaderplek  maken met

opbergruimte. Verder de aankleding van de

binnenplaats 

• Schilderwerk benedenverdieping, vloer be-

nedenverdieping en aanzicht trappenhuis

verbeteren. 

Vervolg Werkplan
2016 stichting 
De Bergen
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Zelf noemt hij het ‘de eigenwijsheid

van mijn ontwerpen’; de stijl waarin

Bergenbewoner en -ondernemer Derk

Braaf (51) modieuze kleding maakt

voor zowel mannen, vrouwen als kinde-

ren. Kleding, van zijn eigen merk DERK,

die hij al ruim tien jaar verkoopt in zijn

winkel/atelier aan de Willem de Zwij-

gerstraat 1B.

”Ik ben acht maanden geleden van de

‘even’ kant naar de ‘oneven’ kant van de

straat verhuisd met mijn winkel, atelier en

appartement”, vertelt de goedlachse Derk

die graag metaforen gebruikt om uitspra-

ken te verduidelijken. Het opvallende inte-

rieur van zijn zaak aan de Willem de

Zwijgerstraat intrigeert al ruim tien jaar

talloze voorbijgangers en Bergenbewoners.

“Zelf bedacht en uitgevoerd”, zegt hij met

enige trots. “Waarom creativiteit inhuren

als je er zelf over beschikt.”  

Het interieur is uitgevoerd in twee kleuren:

zwart en wit. En ondanks de beperkte

ruimte ruim van opzet door het weglaten

van ‘onnodige opsmuk’. Opvallend is de

manier waarop hij paspoppen van beider-

lei sekse in het interieur heeft verwerkt.

Veel van de poppen missen (opzettelijk)

ledematen en zijn in de lengte of breedte

doormidden gezaagd en op een originele

wijze geïntegreerd in de muren en plafonds

van de winkel. Op vernuftige wijze zijn

lampen, speakers en draden weggewerkt

in onder meer de hoofden en torsos van

de paspoppen en zijn de handen getrans-

formeerd tot fitting voor lampen. 

De bijna ‘klinische’ inrichting geeft ‘DERK,

We Create’ zoals de volledige bedrijfsnaam

is, een eigenzinnig karakter. Een eigenzin-

nigheid die ook terug te vinden is in de

ontwerpen en kleding van Derk Braaf.

“Eén van de kenmerken van mijn stijl is

het toepassen van a-symetrische elemen-

ten”, zegt hij zelf. “Daardoor kun je kleding

spannender, anders maken. Broekzakken

of de lusjes voor een riem verschillen in

vorm van elkaar maar vormen toch een ge-

heel. Het maakt kleding spannender, 

anders. Knoopsgaten kun je gewoon

rechttoe rechtaan vormgeven, puur functi-

oneel laten zijn. Maar je kunt ze ook ge-

bruiken om kleding iets extra’s, iets eigens

geven. Zo benader ik alles wat ik maak:

met oog voor elk detail, met eigenwijze

accenten en hoge kwaliteit. Voor minder

ga ik niet.”

Zijn ontwerpen zijn sjiek en casual tegelijk.

Door hetzelfde ontwerp in verschillende

stoffen en zelfs leer uit te voeren, heeft

hij bescheiden ‘kledinglijnen’ gecreëerd.

”De hoofdlijnen van het ontwerp en de

‘eigenwijsheden’ die het uniek maken,

blijven identiek maar met kleine aanpas-

singen creëer je toch weer iets heel anders.

Op die manier kun je van casual chique

maken en andersom. Dat spelen met 

details, nieuwe creativiteit aanboren,

maakt ontwerpen en maken van kleding

extra leuk en uitdagend.”

Zijn klantenkring is heel divers. Mensen

met veel of met minder geld. Uit het be-

drijfsleven of uit de country-scene. “Ieder

mens is uniek. Wat zijn persoonlijkheid be-

treft, zijn imago, zijn lichaam, zijn kleding-

wensen, noem het maar op. Aan mij is het

dan om passende, letterlijk en figuurlijk,

kleding te maken. Kleding die als een

tweede huid moet voelen, een persoonlijk-

‘De eigenwijsheid 
van mijn ontwerpen’

D E R K  B R A A F  M A A K T  M O D I E U Z E  K L E D I N G  V O O R  Z I J N  E I G E N  M E R K  ‘ D E R K ’

Foto’s Rob Stork
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Foto’s: Rob Stork

heid versterkt of juist verzacht, afhanke-

lijk bij welke gelegenheid het wordt ge-

dragen. Ik moet rekening houden met

iemands bouw, kortom allemaal elementen

die ik tot een passend iets moet maken en

de klant met een grote, tevreden glimlach

naar buiten doet lopen.”

De creativiteit van Derk Braaf beperkt zich

niet tot mode. “Ik houd me ook bezig met

het ontwerpen en maken van gordijnen en

het bekleden van meubels. Ook daarin

vind ik die uitdaging om iets te maken wat

bij een interieur, een meubelstuk én ook

de klant past. Bij het eerste contact met

een klant ontstaan de eerste contouren

van een ontwerp al in mijn hoofd, een

mooi proces.”

Hij onderzoekt momenteel hoe hij het ‘kle-

den’ van meubels verder kan uitbreiden.

“Het ‘reanimeren’ van gebruikte meubels

is fantastisch. Een oude fauteuil zijn oude

glorie teruggeven of een geheel nieuw,

tweede leven geven. Met respect voor wat

de klant maar zeker ook dat meubelstuk

zelf wil.” 

Over 2015 krijgt de gemeente Eindhoven

van haar inwoners een hoge klanttevreden-

heidsscore. Voor de balies op het Inwoners-

plein en het Callcenter 14040 is de klant-

tevredenheid gestegen naar een 9,5. 

Dit cijfer is het resultaat van ruim 20.000

reacties. De klanttevredenheid voor het 

digitaal loket is gestegen van een 8,1 naar

een 9.

Snelheid

Naast verbeterde dienstverlening is de

dienstverlening ook sneller geworden. 

Het percentage van de klanten met een af-

spraak op het Inwonersplein dat binnen 

5 minuten aan de beurt was, is van 82% in

2014 naar 93% in 2015 gegaan. Voor de

klanten die 14040 belden, geldt dat 85%

van hen binnen 25 seconden contact had

met de gemeente. In 2014 was dat 76%.

Optimalisatie samen met inwoners

In het afgelopen jaar heeft de gemeente

nadrukkelijk ingezet op het betrekken van

de inwoners bij de optimalisatie van de

dienstverlening. 

Dit is onder andere gedaan door de klant-

tevredenheid op drie kanalen (balie, tele-

foon en digitale formulieren) continu te

meten. Naast een score konden responden-

ten ook adviezen, tips of andere feedback

geven. Met deze input zijn diverse verbete-

ringen doorgevoerd en staan nog verdere

verbeteringen gepland.

Trots

Wethouder Yasin Torunoglu is trots op

deze prestaties. “Maar vooral op alle amb-

tenaren die zo hard werken om de Eindho-

venaren zo goed mogelijk van dienst te

zijn. Ook dit jaar stelt de gemeente weer

alles in het werk om de goede resultaten

uit 2015 te evenaren. De verbetering van

de dienstverlening wordt vanaf 2016 ook

bij andere onderdelen van de gemeente

een belangrijk punt van aandacht.”

Dikke 9 voor gemeentelijke 
dienstverlening

De gemeente heeft afgelopen week (de

week van 23-29 febr,) de straatverlichting

in de Bergstraat vervangen. In overleg met

bewoners en ondernemers uit de straat is

gekozen voor een traditioneel ontwerp

dat identiek is aan dat van de huidige

straatverlichting op de Kleine Berg. Ook

zijn de lichtmasten voorzien van een extra

contact om sfeer- en feestverlichting op

aan te sluiten en kan de lichtsterkte van

de verlichting aangepast worden.

Tevens werd de nieuwbouw aan Bergstraat

3 aangesloten op het rioleringstelsel. Die

werkzaamheden en de vervanging van de

openbare verlichting zorgden de afgelopen

dagen voor enige verkeersoverlast.

Nieuwe straatverlichting Bergstraat

Jarenlang was de vraag of en zo ja wanneer het Bergenpad over het Fensterrein er zou

komen. Nu de herinrichting van het terrein en dus ook het Bergenpad hun voltooiing

naderen, is de grote vraag op dit moment: welke Bobo gaat het Bergenpad officieel

openen. Burgemeester Rob van Gijzel geniet de voorkeur met verkeerswethouder 

Jannie Visscher als mogelijk alternatief.   
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De Willemstraat begint het laatste jaar

weer een beetje ‘body’ te krijgen. De forse

leegstand van winkelpanden lijkt een halt

te zijn toegeroepen door nieuwe winkels en

bedrijven die er zijn neergestreken. Eén van

die nieuwelingen is het Reclamecenter van

de Eindhovense ondernemer Cemal Çiftçi
(beide C’s in de achternaam graag met zo’n

Turks staartje eraan svp). Een half jaar gele-

den verhuisde zijn drukkerij, copy- en print-

shop Reclamecenter van de Lardinoisstraat,

waar hij sinds 2001 was gevestigd, naar de

Willemstraat 31. Enkele weken geleden

opende Cemal (43) in hetzelfde pand ook

The Kebab Store, een broodjeszaak annex

Turkse bakkerij. Maar zijn ambities reiken

nog verder blijkt uit een gesprek met hem. 

“Ik ben verhuisd met mijn zaak in de Lardi-

noisstraat omdat ik op een makkelijker 

bereikbare maar ook grotere locatie wilde

zitten. Hier op de Willemstraat beschik ik

met zo’n 650 vierkante meter bedrijfsruimte

over voldoende ruimte.”

In eerste instantie wilde hij op de Willems-

traat alleen zijn drukkerij en copy- en print-

shop vestigen. “Maar we bleken genoeg

ruimte over te hebben voor iets anders en

daarom heb ik besloten om in het voorste

gedeelte een bakkerij annex broodjeszaak

te beginnen. Mijn zoon Semih (19) is deze

zomer klaar met zijn koksopleiding en gaat

The Kebab Store runnen met de hulp van

mijn vrouw en dochter.” The Kebab Store

krijgt als extra ‘blikvanger’ een robot die de

reepjes kebab van de grote rollade snijdt.

“De eerste in Eindhoven en omgeving zover

ik weet”, zegt Cemal trots. Onderdeel van

The Kebab Store wordt een kleine ‘Shop to

Go’, een mini-supermarkt. “Een winkel waar

mensen nog even snel het pak suiker of

koffie kunnen halen die ze met boodschap-

pen doen zijn vergeten.” 

Voor hij vervolgens een rondleiding geeft

door het pand doet hij de vanzelfsprekende

gastvrijheid van zijn Turkse roots eer aan

door een zeer smakelijk hapje en drankje

aan te bieden. Daarna kan pas de rondlei-

ding van start gaan. De begane grond van

Willemstraat 31 loopt verrassend ver door

naar achteren. De afgelopen weken zijn de

(zware) druk- en printmachines naar het

achterste gedeelte verhuisd om plaats te

maken voor The Kebab Store. “We drukken,

kopiëren en printen praktisch alles. 

Van echt drukwerk tot het bedrukken van t-

shirts en koffiemokken tot het printen van

reusachtige afbeeldingen van tientallen

vierkante meters groot. Maar we doen ook

raambelettering en lichtreclames.”

In het pand naast hem heeft zijn oudere

broer Kemal zijn bedrijf. Kemal richt zich

met name op belettering van voertuigen en

panden.“ 

Een echte familiezaak dus. “De hele familie

helpt in deze fase mee. Ook mijn bejaarde

vader loopt zeer regelmatig binnen om een

handje mee te helpen.”

Door de uitbreiding van zijn zaak wordt er

nog hard gewerkt aan de definitieve inrich-

ting. Zo verhuist de toonbank van de print-

en copyshop die nu nog voor staat naar

achteren en tussen het winkel- en het 

bedrijfsgedeelte komen een paar tafeltjes

en stoelen te staan voor klanten die wach-

ten op een bestelling.

Hij benadrukt dat het Reclamecenter en 

The Kebab Store blijvers zijn op de Willems-

traat. “We hebben een normaal huurcontract,

dus geen tijdelijk overeenkomst en nog ge-

noeg plannen om hier een prachtige bedrijf

van te maken op deze plaats.”

De Willemstraat vaart er wel bij: niet alleen

is weer een leegstaand winkelpand ‘gevuld’

maar ook de diversiteit is gegroeid wat de

straat, de uitstraling én de loop alleen maar

ten goede komt. 

Reclamecenter & The Kebab Store, Willems-

traat 31, Eindhoven. 

RECLAMECENTER EN THE KEBAB STORE 
AANWINST WILLEMSTRAAT

Foto Henk Jan Drenthen
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GEMEENTE STOPT VERBOUWING VAN DER SCHOOTPAND
De gemeente heeft eind januari ver-

bouwingswerkzaamheden in het Van

der Schootpand aan de Kleine Berg

stilgelegd. 

Het bleek dat de verbouwing werd uitge-

voerd zonder dat daar de benodigde ver-

gunning (al) was afgegeven door de

gemeente. Het ruim tachtig jaar oude Rijks-

monument maakt deel uit van de plannen

voor de bouw van een hotel op het Lucifer-

terrein waarin het Van der Schootpand de

functie van hotellobby krijgt.

De laatste ontwikkelingen rond het Van der

Schootpand werden op 8 februari duidelijk

tijdens de behandeling door de Raad van

State van het verzoek om schorsing van het

bestemmingsplan Hotel Bergstraat. Het ver-

zoek is afkomstig van een groep bewoners

uit met name de Bergstraat die onder meer

aanvoerde dat ruim duizend wijkbewoners

een petitie hebben ondertekend tégen de

hotelplannen.

Volgens bezwaarmaker Ad Peijnenburg

zorgt het zonder vergunning beginnen met

de verbouwing van het Van der Schootpand

voor groeiend wantrouwen bij de buurtbe-

woners. De Raad van State doet naar ver-

wachting voor 1 maart een uitspraak.   

De verwikkelingen rondom de bouwplan-

nen op het Luciferterrein nemen inmiddels

haast Kafka-achtige vormen aan. Sinds de

presentatie van de plannen in 2009 zijn er al

drie totaal van elkaar verschillende ontwer-

pen gemaakt, verliep de communicatie tus-

sen de plannenmakers en de

Bergenbewoners uiterst moeizaam en floot

de Raad van State de gemeente terug

omdat de wijze waarop het alleen voor de

bouwlocatie geldende bestemmingsplan tot

stand was gekomen ‘niet de schoonheids-

prijs verdiende’. Het afgelopen jaar leek het

proces in rustiger vaarwater te komen. Er

was sprake van betere communicatie en in-

formatie richting bewoners en ook is er

sinds een half jaar een Regie Overleg Luci-

ferterrein (zie elders in dit blad) waarvan

ook bewoners deel uitmaken.   

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

De gemeente gaat nog vóór de zomervakan-

tie de Catharinastraat en Anna van Egmond-

straat opnieuw bestraten. 

Volgens gebiedscoördinator Gied Alferink

richten de werkzaamheden zich vooral op

het kwalitatief verbeteren van het wegdek.

“Beide straten worden met gebruikmaking

van de stenen die er nu liggen opnieuw be-

straat. Uiteraard worden kapotte stenen en

gedeelten wel vernieuwd maar het karakter

en uitstraling van de straten blijft hetzelfde.”

Hij roept bewoners op om voor de start van

de werkzaamheden eventuele gezamenlijke

wensen met betrekking tot het aanzicht van

de straat naar hem te mailen (HYPERLINK

"mailto:g.alferink@eindhoven.nl" 

g.alferink@eindhoven.nl). “Er is geen extra

budget voor grotere aanpassingen maar je

zou in dit geval kunnen denken aan het

‘adopteren’ door bewoners van de ruimten

rondom bomen om er bijvoorbeeld bloemen

of fleurige planten neer te zetten. In principe

is elk (klein) verzoek bespreekbaar waarbij

nogmaals wel rekening moet worden gehou-

den met haalbaarheid wat betreft financiën 

en praktische uitvoerbaarheid.”

Normaliter probeert de gemeente herbestra-

tingwerkzaamheden zoveel mogelijk te com-

bineren met werkzaamheden of vervanging

van het rioleringssysteem onder het weg-

dek. “In beide straten is er geen reden om de

riolering te vernieuwen”, aldus Alferink.

“Wel gaan we nader onderzoeken of er op

enkele plaatsen drainage aangelegd kan

worden tegen de regelmatige wateroverlast

die daar voorkomt.”  

Herbestrating 
nog vóór 
de zomer

Foto Henk Jan Drenthen
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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

B O E K H A N D E L

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

 

scherp in 

 

  drukwerk

  •info@printplan.eu 
eddy van Riemsdijkweg 4 Fr

 www.printplan.eu•
 5657 EE Eindhoven•  eg 4 

 

Puur. .  eerl i jk. .  
eigenti jds

Bistro Sophie
Wilhelminaplein 14

5611HE  Eindhoven ·  040 2447321
info@bistrosophie.nl
www.bistrosophie.nl

ONDERNEMERS-
STICHTING DE BERGEN
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Ask us
about jewels

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

Kijk in onze webshop!
www.landschapreisboekwinkel.nl

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

Loop eens binnen voor deskundig advies!

K L E I N E  B E R G  4 2
5 6 1 1  J V   E I N D H O V E N
0 4 0  2 4 4  9 2  5 8
W W W. G A L L E RY R E M B R A N DT. CO M

willemstraat 43a  040-296 1863  www.1910-restaurant-bar.nl

R E S TA U R A N T

TE KOOP GEVRAAGD:
LP COLLECTIES
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Wilhelminaplein 9 te Eindhoven,  
T 040 - 236 69 55 

  www.theprince.nl

Onbeperkt eten met 
een ruime keuze 

uit kleine gerechtjes
v.a. € 25,00

“Waarom creativiteit inhuren 

als je er zelf over beschikt.”

Derk Braaf, kledingontwerper uit

de Willem de Zwijgerstraat 1B Le Sage ten Broeklaan 9, 5615 CP Eindhoven, 040 762 0946

OP EINDHOVEN

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

Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

www.arenakappers.nl

ar na

a

k a p p e r s

©
(hieronder staat een korte samenvatting van de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Ignace Op

de Macks van stichting De Bergen. Op HYPERLINK "http://www.stichtingdebergen.nl"

www.stichtingdebergen.nl staat de volledige toespraak) 

De Bergen bruist… Niet alleen door de bubbels in uw glas, maar ook door de vele 

activiteiten in de buurt. Stichting De Bergen draagt daarin bij door het beschikbaar

houden en stellen van ruimte in het Buurtcentrum voor buurtinitiatieven én door zelf

activiteiten te organiseren zoals deze bijeenkomst, exposities, de buurtbarbecue en de

uitgave van het Bergen Bulletin.

De foto-expositie van Bergenbewoonster Loes Drenthen vormt de aftrap voor 2016.

De foto’s tonen tot in detail de schoonheid van bloemen die in Frankrijk in de vrije na-

tuur bloeien. Deze expositie is de eerste in een reeks die dit jaar in het Buurtcentrum

wordt gehouden. We roepen nadrukkelijk buurtbewoners op om van deze mogelijk-

heid gebruik te maken. Voor aanmelden en info: HYPERLINK "mailto:info@stichtingde-

bergen.nl" info@stichtingdebergen.nl.

Op onze website HYPERLINK "http://www.stichtingdebergen.nl/" www.stichtingdeber-

gen.nl staat ook ons Werkplan 2016 waarvan in dit Bergen Bulletin eveneens een 

samenvatting. 

Zoals bekend wil de gemeente het Buurtcentrum verkopen. Wij willen het graag voor

de wijk behouden maar zijn als stichting er (nog) niet in geslaagd om dit voornemen

te financieren maar blijven zoeken naar mogelijkheden. 

Intussen wordt het Buurtcentrum intensief gebruikt; op maatschappelijk en kunstzinnig

terrein, voor dans, Tai Chi en yoga en allerlei cursussen. Door dit intensieve gebruik

konden we 2015 met een positief exploitatiesaldo afsluiten. Mede door het beheer als

(vrijwilligers-)bestuur in eigen hand te houden. Het positieve saldo wordt gebruikt

voor activiteiten zodat de hele buurt er profijt van heeft.

De buurt bruist… vandaag is ook Stadstuin De Bergen aanwezig. Het zou mooi zijn als

ze hun plannen voor het Treffinaterrein dit jaar zouden kunnen realiseren. Onze bijdrage

daarbij is het gratis beschikbaar stellen van ruimte voor vergaderingen en bijeenkomsten

en door de uitgebreide berichtgeving in het Bergen Bulletin. Tot slot wil ik dansschool

Off Limits (zie foto) en de muziekgroep bedanken voor hun optredens vandaag. 

Een heel actief en voorspoedig nieuwjaar, proost…

Foto Ignace Op de Macks

Nieuwjaarstoespraak 2016: De Bergen bruist…


