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Koffiebranders
De Bergen bij beste
van Nederland
De Eindhovense koffiebranders
Bean Brothers uit de Bergstraat staan in
de top 5 van beste koffiebranders van
Nederland. In de jaarlijkse koffietest van
het Algemeen Dagblad eindigde het Eindhovense ‘bakkie’ als vijfde. Een schriftelijk
lesje koffiebranden oftewel van koffieboon tot lekker bakkie in De Bergen.
“Je moet jezelf de tijd gunnen om te kunnen genieten van een goede kop koffie”,
doceert Arjan van der Hoek van de Bean
Brothers vooraf. Samen met zijn zwager
Haro van de Beek gaat hij in Brazilië op
zoek naar koffieboeren die nog ouderwets vakwerk leveren. “Naar koffieboeren
die de tijd nemen de juiste rode besjes
voor hun plantage te zoeken.”
Als de zakken met de juiste bonen in Eindhoven arriveren, gaat het kwaliteitswerk
verder. Met grote zorg worden de koffiebonen gebrand volgens een bijna minutieus proces waarbij kennis, ervaring en
natuurlijk creativiteit een belangrijke rol
spelen. Koffieliefhebbers maar ook de
(droge) horeca in Eindhoven en omgeving
weten de koffiebranders in de Bergstraat
intussen steeds beter te vinden. “We leveren wekelijks aan onze afnemers versgeBergenbewoonster en kunstliefhebber Elly de Neef heeft op speciaal verzoek van

brande koffie”, aldus Van der Hoek.

stichting De Bergen de expositie Kunst uit Oost-Europa samengesteld. Tijdens de

Wekelijks? “Inderdaad, want na het bran-

tentoonstelling, van 5 t/m 20 november in het Buurtcentrum aan de Oranjestraat,

den hebben koffiebonen gemiddeld een

is toonaangevende kunst te bewonderen van een aantal kunstenaars.

week nodig om ‘uit te gassen’. Tot rust te

Elly de Neef heeft bij de expositie een belangrijke plaats ingeruimd voor de twaalf etsen

komen, zeg maar. Wat de kwaliteit en dus

van de uit Wit-Rusland afkomstige Sergei Balenok. Er lijken gevoel en woorden te ontbre-

smaak weer ten goede komt.”

ken om de kunstuitingen van Balenok een plaats te geven. Ze vormen een uitdaging om

De top 5-notering voelt als een erkenning

keer op keer terug te komen om zijn werken nogmaals te bekijken. En al zijn gevoelens,

om door te groeien. “Niet in omvang maar

associaties, emoties en gedachten tot je door te laten dringen.

in kwaliteit. En dat is voor mij de versla-

Zijn zwart-wit etsen zijn een reeks zonder finale. Het zijn aparte, delicate observaties van

vende factor van koffie. De zoektocht

onzichtbare, maar tegelijkertijd toch ook waarneembare verschijnselen wanneer de duis-

naar dat ene perfecte bakkie.”

ternis invalt en lichten aangaan. Vervolg op pagina 6.
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NIEUWS OVER CULTUUR- EN KUNSTACTIVITEITEN IN DE BERGEN EN DAARBUITEN. MENSEN MET IDEEËN EN TIPS KUNNEN DEZE DOORGEVEN VIA: NUCHEL_01@HOTMAIL.COM

Nieuwe expositie
bij Nasty Alice

Minicongres
Stenen en Groen

Deze route bestaat dit jaar uit twee lussen.
Op GLOW Next komt experiment aan bod in

Nasty Alice is een galerie voor hedendaagse

nieuwe projecten die voor het eerst het licht

Het Trefpunt Groen Eindhoven houdt op

kunst en keramiek, eigenzinnig en uitge-

zien. Dit jaar zijn de GLOW Next projecten

donderdag 1 december het minicongres

sproken, niet volgend maar vernieuwend.

te vinden op het TU/e terrein, te bereiken

Stenen en Groen in het Van Abbemuseum.

Galerie Nasty Alice is de plek om jong talent

middels de oranje route. Eindhoven is een

Tijdens het congres(je) komen een aantal

te ontdekken in combinatie met gevestigde

pioniersstad en kweekvijver voor talent op

vragen aan bod. Waarom kan een koren-

namen. Iedere zeven weken wordt er een

creatief, kunstzinnig en technisch gebied en

wolf een bouwwerk stilleggen? Moeten we

nieuwe spraakmakende expositie geopend.

GLOW Next laat dat zien. GLOW is gratis

ons zorgen maken over de ‘allochtonen’ in

toegankelijk en trok vorig jaar maar liefst

de stad zoals de mineermot en de Japanse

730.000 bezoekers.

duizendknoop? Is het gedachtengoed van

Van 29 oktober t/m 18 december 2016 toont
Nasty Alice werk van 5 kunstenaars:

oud-burgemeester Van Gijzel ‘Op naar de

‘Coulissen’

Openingstijden Glow:

300.000 inwoners voor Eindhoven, ‘een be-

Coulissen zijn naast gordijnen aan de zijkant

Start zaterdag 12 november van 18.30

dreiging voor het groen in de stad? Sprekers

van het toneel ook onderdelen van een

t/m 24.00 uur, zondag t/m donderdag

Ad de Bont en Robbert Snep (zie onder)

beeldende compositie, die het oog van de

van 18.30 t/m 23.00 uur, vrijdag en za-

geven op deze vragen het antwoord.

toeschouwer stap voor stap de diepte in lei-

terdag van 18.30 t/m 24.00 uur

Minicongres Stenen en Groen, donder-

den. Elke kunstenaar in deze expositie vertelt de toeschouwer een eigen verhaal,
maar gezamenlijk vormen zij een voorstelling waarbij er iets broeit.

dag 1 december 2016, va 19.30 uur,

Gallery Rembrandt
toont werk van
Harold Aspers
Gallery Rembrandt presenteert van 22/10

Van Abbemuseum, Bilderdijklaan 10.
Afsluitend vanaf 21.45 uur een
netwerkborrel. De entree is gratis,
graag vooraf aanmelden via
info@trefpuntgroeneindhoven.nl.

tot 13/11 de mixed media werken gegoten
in Epoxy van Harold Aspers.

Ad de Bont heeft als stedenbouwkundige
veel te maken met dieren in de stad. Wat

Harold's werk is een bijzondere mix van de

zijn de spanningsvelden? Wanneer is het

klassieke schilderkunst in verschillende

dier belangrijker dan de stenen? De Bont

lagen die hij vervolgens bewust laat craque-

geeft op deze en andere vragen antwoord.

leren! Als het schilderij klaar is giet hij er in

Adzer van der Molen, olieverf op canvas

vier lagen epoxy hars overheen, dit is na-

Robbert Snep was lang actief bij de stichting

tuurlijk een ambachtelijk proces en geeft

Stadsnatuur Eindhoven. Na zijn afstuderen

het schilderij een strak moderne finish.

als bioloog promoveerde hij in Wageningen
met als onderwerp ‘Kansen voor de

De deelnemende kunstenaars zijn:

Biodiversiteit’.

Susan de Boer, Sebastiaan Dijk, Dagmar de
Kok, Remko Leeuw, Adzer van der Molen.

C
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· Tekst: Tom Adriaans, Ignace Op de Macks
· Redactie: Lucas Nuchelmans,

za & zo 12 - 17 uur, alleen tijdens exposities.
Sint Antoniusstraat 10, 5616RT Eindhoven.

040 2510387, nuchel_01@hotmail.com

· Fotografen: Rob Stork, Lucas Nuchelmans,

Glow: van 12 t/m 19
november

Henk Jan Drenthen, Ignace Op de Macks

Van 12 tot en met 19 november 2016 staat

Daarnaast toont Gallery Rembrandt de

Eindhoven voor de 11e keer in het teken

nieuwste moderne kristal objecten van glas-

van lichtkunstfestival GLOW. Zo’n veertig

kunstenaars uit Praag!

kunstenaars bieden met lichtinstallaties en

Na deze expositie volgt een overzicht van

lichtprojecties de toeschouwers een verras-

hun vaste kunstenaars met een mooie mix

send nieuwe kijk op de stad. De lichtkunst-

aan stijlen!

projecten worden met elkaar verbonden
middels een looproute.

· Vormgeving: Henk Jan Drenthen
· Drukwerk: PrintPlan
· Oplage: 1300 stuks
· Distributie: Ignace Op de Macks, Kleine
Berg 46, (040) 2442550, iodmacks@iae.nl

· Deadline komend nummer: vr. 9 dec.
· Verschijningsdatum: vr. 16 dec.
· Voor verdere informatie en aktiviteiten
kijk op www.stichtingdebergen.nl
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Geen opzienbarende vondsten
bij opgravingen Luciferterrein

VO O R H O G E R O P G E L E I D E N

De opgravingen die in de zomer op het

archeologische niveau onderzocht. Daarbij

Luciferterrein zijn gehouden hebben

bleek dat bij grondwerkzaamheden in het

tegen een absolute bodemprijs te kunnen

niet tot opzienbarende vondsten geleid.

verleden de minder diepe archeologische

verzekeren. Dat leek me wel wat. Maar er

Een verslag van stadsarcheoloog

sporen zijn vergraven en opgenomen in de

was een klein probleempje. Ze verzekeren

Nico Arts.

bovengrond. Hierdoor zijn hier alleen de

uitsluitend hoger opgeleiden. Pardon?

Het gebied De Bergen behoorde tot het ge-

diepste overblijfselen bewaard gebleven.

Uitsluitend hoger opgeleiden? Dat zullen we

bied van de middeleeuwse stad Eindhoven,

Hieronder bevinden zich een reeks langwer-

nog wel eens zien dacht ik. Laat ik het maar

maar lag buiten de stadsgrachten. Op de

pige kuilen met humusrijke vulling uit de

eens online proberen zonder de vereiste op-

oudste kaart van Eindhoven uit 1560 staat

18de eeuw, die vermoedelijk als moestuin-

leiding in te vullen.

dit gebied (tussen Bergstraat, Grote Berg en

bedden dienst hebben gedaan. Dergelijke

Maar inderdaad dat lukte niet, ik moest bellen.

Kleine Berg) afgebeeld, maar zonder bebou-

kuilen zijn typisch voor het vroegere platte-

“Kan ik als autodidact ook een verzekering

wing. De vraag is wat voor functie dit ter-

land, dat in Eindhoven dus pal buiten de

bij U afsluiten?” “Nee meneer, helaas, want

rein destijds heeft gehad, bijvoorbeeld voor

stadsgracht begon.

een autodidact valt bij ons onder de rubriek
-overigen- en die kunnen bij ons geen verze-

Op TV beloofde PROMOVENDUM je auto

landbouw of voor ambachtelijke activiteiten?

De meest interessante kuil is een groot

Vanwege de geplande bouw van een hotel

exemplaar met een diameter van enkele

kering aanvragen.” “Pardon? Gaat u me nu

met parkeerkelder zal de archeologische on-

meters. Dat deze kuil langdurig (tenminste

vertellen dat ik als autodidact, met boven-

dergrond hier volledig verdwijnen. In de

enkele decennia) heeft bestaan blijkt uit de

dien een heus zwemdiploma, onvoldoende

loop van afgelopen zomer zijn daarom op-

‘venige’ vulling op de bodem. Waarvoor

ben opgeleid? Dat is pure discriminatie, ik wil

gravingen uitgevoerd. De eerste keer ge-

deze kuil heeft gediend is niet zeker. Aan-

uw chef spreken.” “Dat gaat niet lukken

beurde dat gelijktijdig met de sanering van

nemelijk is echter dat deze is aangelegd ten

meneer, want het is onze leidinggevenden

de vervuilde bovengrond, waarbij ook de

behoeve van een ambacht waarvoor grond-

niet toegestaan om lager opgeleiden te

archeologen beschermende kleding moes-

water nodig was. Dankzij een reeks in die

woord te staan.”

ten dragen. Er zijn toen enkele bakstenen

kuil gevonden potscherven weten we dat

“Pardon? Lager opgeleid? Als autodidact met

funderingen gevonden van de luciferfabriek

deze uit de 15e eeuw dateert. Ouder mate-

EHBO-diploma schrijf ik al bijna 10 jaar een

van Mennen & Keunen uit 1870. Deze fabriek

riaal is ook bij deze opgraving niet gevon-

maandelijkse column voor een van de meest

heeft tot 1979 bestaan en is kort daarna

den. Dit is nogmaals een aanwijzing dat de

professionele plaatselijke sufferdjes van

grotendeels gesloopt.

bewoning van het gebied De Bergen niet

Nederland.”

Na verwijdering van de vervuilde boven-

ouder is dan de 15e eeuw. De stadskern van

“Dat zal best meneer, maar columnisten van

grond is tijdens de tweede fase van de op-

Eindhoven is twee eeuwen ouder, deze da-

dergelijke blaadjes zijn vaak geflipte journa-

graving het diepste en oudste

teert uit het begin van de 13e eeuw.

listen. Bovendien roken ze vaak als ketters
en/of zuipen ze als tempeliers. En dat is al

Een archeoloog en een vrijwilliger tijdens

helemaal niet onze doelgroep.”

de opgraving van de grote kuil op het

“Pardon? Wat krijgen we nou? U discrimineert

Luciferterrein.

dus niet alleen met opleiding maar kennelijk
ook met iemands beroep.
Ik ga hier een stukje over schrijven, daar kunt
u op rekenen.”
“Dat staat u natuurlijk vrij meneer. Maar bedenk wel dat al onze 175.000 verzekerden,
gezien hun hoge opleiding, prima in staat
zijn dat soort columns over vermeende
discriminatie als pure stemmingmakerij te
kwalificeren. Maar misschien is het een idee
voor u om het LOI eens te vragen of u de lat
voor uzelf niet wat hoger kunt leggen met
een adequate opleiding.”
“Dan kunt u het altijd nog eens proberen bij
ons.”

Tom Adriaans
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Cultureel Buurtcentrum sluit voorgoed deuren
De gemeente heeft per 1 februari 2017

gramma en een sluitend exploitatieplan. He-

de huur opgezegd van het buurtcentrum

laas is dat verzoek niet door de gemeente ge-

aan de Oranjestraat. De opzegging ge-

honoreerd.”

beurt in het kader van de verkoop van
gemeentelijk vastgoed. Met de sluiting

• Stichting De Bergen heeft ook aankoop van

komt na bijna dertig jaar een einde aan

het pand onderzocht.

de functie van het (cultureel) buurtcen-

“Ja, wij hebben diverse scenario’s onderzocht

trum.

voor aankoop en daarmee dus het behoud
van het buurtcentrum voor bewoners en

• De sluiting hing al een tijdje in de lucht,

buurtgerelateerde (culturele) activiteiten.

niet?

Daarnaast hebben we ook nadrukkelijk geke-

“Ja, maar dan nog komt zo’n definitief be-

ken naar de mogelijkheid om in het pand be-

richt hard aan”, reageert Ignace Op de Macks

geleid wonen in combinatie met maat-

van stichting De Bergen dat via een beheer-

schappelijke/culturele activiteiten te ontwik-

stichting sinds 1989 huurder was.

kelen. Gesprekken met diverse partijen hebben helaas niet tot resultaat geleid. Ook

• Wat is de reden van de huuropzegging?

verwachtten wij niet voldoende draagvlak te

“De gemeente is al jaren bezig om het beleid

kunnen vinden binnen de buurt om eventu-

voor ‘vrijetijdsaccommodaties’ (vta’s) oftewel

ele aankoop mogelijk te maken. Ook binnen

buurthuizen en wijkcentra aan te passen.

Bewonersvereniging De Bergen was er geen

Vanaf het begin was het duidelijk dat een

draagvlak voor een eventueel gezamenlijk

aantal vta’s in de stad zouden worden geslo-

gebruik van het pand voor buurtactiviteiten.

ten. Die mogelijkheid bestond ook voor ons

De bewonersvereniging maakt al gebruik van

buurtcentrum. We zijn nu een paar jaar ver-

andere ruimte elders in de wijk voor hun acti-

der en zijn er al een aantal vta’s in Eindhoven

viteiten. Ook zijn er suggesties geweest om

gesloten. En nu is het dus onze beurt.”

middels crowdfunding de aankoop van het
pand te financieren maar dat is een traject

• Waren er geen opties?

dat voor ons als bestuur, dat alleen uit vrijwil-

“Natuurlijk hebben we vanaf de eerste signa-

ligers bestaat, een te tijd- en energierovend

len gezocht naar alternatieven. Zo hebben

traject. Wat ons betreft zijn de mogelijkhe-

we twee jaar geleden een duidelijke koers-

den tot behoud van het buurtcentrum ver op

Foto’s van het Buurtcentrum in het begin,

wijziging gemaakt door meer nadruk te leg-

en zullen we ons waarschijnlijk moeten neer-

een goedbezochte activiteit de afgelopen

gen op cultuur en dus de naam van het

leggen bij sluiting ervan. En dus ook bij het

jaren en een foto van de fraaie expositie-

centrum veranderd in Cultureel Buurtcentrum

verlies van de ruimte voor culturele buurtacti-

ruimte op de begane grond.

De Bergen. We hebben die koerswijziging

viteiten en het bieden van een podium voor

ook duidelijk beargumenteerd en onder-

kunstenaars. Hoe spijtig ook voor iedereen.”

bouwd bij de gemeente maar al snel bleek

ting gehuurd van stichting Vrijetijdsaccom-

dat onze visies te veel verschilden om tot een

• Wat nu?

modaties Eindhoven waarmee we één van de

oplossing te komen.”

“We gaan ons daarover binnenkort over be-

►

raden. Wat we met de situatie doen en over
• En dan biedt in 2014 de gemeente jullie het

de verdere koers van stichting De Bergen.”

pand te koop aan.

gebruikers werden.
Vanaf het begin wordt het pand goed ge-

bruikt. Er zijn buurtvergaderingen, cursussen
en workshops, de redactie van het Bergen

”Om ons zo de kans te geven om onze activi-

• Betekent sluiting van het buurtcentrum het

Bulletin heeft er onderdak evenals een foto

teiten voort te zetten. Uit een gemeentelijk

einde van stichting De Bergen?

club uit de wijk die over een eigen doka be

onderzoek naar het beschikbare ‘maatschap-

“Nee, dat niet. We gaan wel goed kijken hoe

schikt in het pand. Ook zijn er regelmatig ac-

pelijk vloeroppervlak’ in De Bergen bleek dat

we nu verder gaan. Daar komen we op terug

tiviteiten voor de buurt zoals Sinterklaas en

het buurtcentrum niet onmisbaar was voor

als we ons werkplan voor 2017 presenteren.

de wijk. Dat er voor de activiteiten van stich-

Maar stichting De Bergen gaat door.”

►

ting De Bergen elders in de wijk voldoende
‘maatschappelijk vloeroppervlak’ zou zijn.
Iets waar wij het overigens niet mee eens
zijn. Het liefst waren we op de oude (huur)
voet doorgegaan en dat tegenover de gemeente onderbouwd met een activiteitenpro-

de nieuwjaarsreceptie.
De bovenverdieping van het gebouw

wordt verhuurd aan Vluchtelingenwerk Eind-

Historie (Cultureel)
Buurtcentrum De Bergen
in het kort
►

April 1989: Buurtcentrum De Bergen aan

de Oranjestraat 1 wordt via een beheerstich-

hoven dat in de loop der jaren ook ruimtes

►

op de begane grond zal gaan gebruiken.
1 januari 2008: de gemeente wordt

eigenaar van het pand en daarmee de
nieuwe huurbaas. vervolg op pagina 9
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Gala in De Bergen

GASTCOLUMNIST

COLUMNIST

Zoek je een fraaie creatie voor een studen-

De Galazaak in De Bergen is de derde vesti-

“…Frank van der Linden…“

tenfeest in stijl? Een sjieke bruiloft? Het

ging van deze miniketen met ook nog vesti-

“…Hi Frank, Lucas Nuchelmans,.. hoe gaat

eindexamengala van je dochter? Of wil je er

gingen in Amersfoort en Den Bosch.

ie?..“ “Lucas! Z'n gangetje… Dat jij belt!

tijdens het familiediner met Kerstmis of bij

Het idee ontstond nadat Jantien en Koert

Ergens mee in de rats?.. Column Bergen Bul-

het vieren van oud en nieuw in stijl uitzien

van Eerten in hun feestkledingverhuurbe-

letin?..“ “Haha,.. nee, gewoon interesse,

als een filmster op de rode loper bij een pre-

drijf steeds vaker de vraag kregen of een ge-

waar jij mee bezig bent…“

mière? Een lange jurk met open rug of toch

huurde jurk niet gekocht kon worden.

“Zoals altijd in de weer… Nu een heel eind op

liever iets korters of minder bloot? Loop dan

“Zo zijn we in 2009 onze eerste winkel be-

reep met mijn nieuwe roman, ‘Ter Plekke’.“

eens binnen bij de nieuwe Galazaak aan de

gonnen”, aldus Jantien..

“Oh,.. dat klinkt spannend… Een thriller?

Hoogstraat 3. Daar vind je een winkel vol

Hun ambitie is een om in een achttal steden

Onbekend terrein voor jou toch?..“

met modieuze, verleidelijke of netjes afkle-

een filiaal van Galzaak te openen. “Maar

“Heeft wel iets thrillerachtigs. Maar eerder

dende galacreaties. Voor betaalbare prijzen.

daar nemen we wel de tijd voor.”

toch een zwarte komedie.“
“Ah, jouw stiel… Vertel eens verder…“
“Nou, het speelt in Ter Plekke, een dorp waar
nooit iets lijkt te gebeuren. Tot een beeld
ontploft dat er al dik tien jaar staat. Blijkt er
ook nog eens een lijk van iemand die al die
jaren vermist is in te zitten. Terug in tijd kom
je vervolgens aardig wat verwikkelingen en
gruwel tegen. Kort samengevat, het ander
kwam van het een. Plus sex plus geweld uiteraard. Zoals cineast Godard stelde: ‘All you
need for a movie is a gun and a girl’. Verveel-

65 JAAR LANDELIJKE TELEVISIE IN NEDERLAND

Va n T V t o t Yo u Tu b e

voudig dat, ‘guns and girls’, en je hebt ‘Ter
Plekke’… Dan wel overdrachtelijk, hè?“
“Goh… En de stijl?..“ “De helft vertellend. De

verder, in de tijd waarin wij nu leven, heeft

rest dialogen. Dat laatste zoals wij nu telefo-

nald van der Heijden in het Philips Mu-

het gebruik van online video’s een nieuw

neren.“ “Tjonge, als ik even doordenk… Is

seum. Deze maand is het precies 65 jaar

tijdperk voor ‘televisie’ ingeluid. Wat echter

dat Ter Plekke misschien niet zoiets als De

geleden dat de landelijke televisie in Ne-

maar weinig mensen weten is dat een in

Bergen? Kun je het niet ombouwen?.. Feuil-

derland van start ging. Om dit te vieren

Eindhoven ontwikkelde technologie het

letonnetje?..“ “Leuk geprobeerd, Lucas…

organiseert het Philips Museum een spe-

startpunt van het nieuwe tijdperk vormde.

Nee, dat lukt niet. Dan moet het iets aan-

ciale lezing over de ontwikkeling die

De spreker, Ronald van der Heijden, is regis-

toonbaars realistisch krijgen. Zo een beeld

televisie heeft doorgemaakt. Op zondag

seur, producer en eigenaar van Media Park

bijvoorbeeld ken ik niet in de wijk. Je hebt

6 november om 14.00 uur neemt Ronald

Rotterdam, een bureau voor video en verha-

dat scharminkel van Amnesty op het Wilhel-

van der Heijden je mee naar de beginja-

len. In zijn lezing beschrijft hij de parallellen

minaplein. Een lijk prop je er niet in, kun je er

ren van de experimentele televisie in

tussen heden en verleden, zoals het verband

wel omheen draperen, maar dat blijft niet

Van TV tot YouTube: een lezing door Ro-

Eindhoven.

tussen de uitzendingen van Experimentele

tien jaar onopgemerkt. En dan is er dat bolle

Televisie in Eindhoven en de circa 1 miljard

ding, dat in dat perkje toch?..“ “…Ons Moe-

Hij legt verband tussen de eerste experimen-

gebruikers van YouTube nu.

der?..“ “Juist ja, dat,.. te klein,.. daar past

ten van Philips en de massale opkomst van

De lezing duurt circa een uur en is toeganke-

hooguit iets afgedrevens in. Dan moet het

YouTube tegenwoordig.

lijk met een geldig entreebewijs voor het

verhaal helemaal overhoop. Geen beginnen

Na de eerste experimenten van Philips met

museum. Aanmelden voor de lezing kan via

aan…“ “Jammer,.. Frank,.. toch nog even iets

televisie, opnames en uitzendingen in de

info-museum@philips.com.

anders… ik, eh…“

jaren dertig en veertig, volgden de ontwik-

Bezoekers van de lezing ontvangen bij aan-

“Aha!, aap uit mouw!.. Bergen Bulletin?,.. via

kelingen in televisietechniek in de decennia

melding 50% korting op de entree van het

een omweggetje?..“ “…Nou ja,.. kijk,.. onze

daarna elkaar in rap tempo op. Vele stappen

museum.

gastcolumnist heeft afgezegd… Zou jij?,..
wel al overmorgen?..“
“…Lucas,.. ‘I’m your man!,.. er komt iets!..
Onderwerp maakt niet uit?..“
“Zie maar!.. ‘Wie immer’!,.. Pakweg 350
woorden… Hèhè, pak van mijn hart!...
Je hebt er een te goed van me.“
Frank van der Linden
BERGEN BULLETIN · NOVEMBER 2016
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Vervolg van pagina 1.

langrijkste als je er mee werkt, want het

New Brunswick. Tevens is haar werk te

Schaduwen van mensen die niet-mense-

wordt in korte tijd geabsorbeerd door het

vinden in particuliere collecties in Wit-Rus-

lijke vormen aannemen. De traditionele

papier. Mijn werk als stagedesigner vraagt

land en het buitenland.

kap wordt een oude cilinderhoed terwijl

om totaal andere capaciteit, omdat het to-

het gezicht zich verbergt in een opstaande

neelbeeld in het theater een driedimensio-

Sergei Balenok is geboren op 31 mei

kraag. Donkere straten zijn als toevluchts-

nale ruimte betreft. Improvisatie en het

1954. Afgestudeerd aan de Poligraphi Aca-

oorden voor bizarre wezens die dwalen in

mysterieuze trekken mij erg aan. Interes-

demie in 1980 in Lvov (Oekraïne). Hij is

de koude nachten van eenzaamheid in een

sant in de kunst is wat niet wordt uitge-

één van de bekendste Wit-Russische grafi-

slapende stad. Balenok creëert een unieke,

sproken.”

sche kunstenaars van de 20ste eeuw. Sinds

mysterieuze sfeer waarin een werkelijke

Van 1988-1994 werkte Vakhrameyeu als

1995 presenteer hij zich als vrij kunstenaar

eenzaamheid tot uitdrukking komt. Een

stagedesigner bij het Staatspoppentheater

Minsk (WitRusland/Belarus). Werken van

verwijzing in zijn werk tot een illustratie

in Minsk en weet ook internationaal zijn

Balenok hangen in musea (oa in Eindhoven)

van het verborgen leven. Met een poging

weg te vinden. Hij ontwierp de poppen

en privé-collecties over de hele wereld.

dit te vermijden, het niet te willen zien,

voor de voorstelling “The Day After” in

maar toch tot leven komt in het licht. De

opdracht van het Poppentheater Damiët

Elzbieta (Lalka) Terlikowska

kunstenaar maakt, wanneer de duisternis

van Dalsum te Dordrecht.

woont en werkt in Wroclaw (Polen). De

invalt en een fantasierijke maar ook

Voor de voorstelling ‘Sonnenkind’ in het

kunstenares is schilderes, decorontwerp-

menselijke wereld van unieke emoties

Duitse Poppentheater Magdenburg ont-

ster en maakt theaterkostuums.

ontstaat, de meest delicate tinten van

wierp Vakhrameyeu de poppen en het

Ze studeerde in 1974 af aan de Academie

magisch verdriet zichtbaar.

decor en in 1998 kreeg hij een award op

voor Schone Kunsten in Wroclaw. Ze debu-

het Internationaal Poppentheaterfestival

teerde in 1986 als podium- en kostuum-

Elzbieta (Lalka) Terlikowska is

in Bielsko Biala in Polen voor design, pop-

ontwerpster in het muziekdrama ‘The New

een Poolse kunstschilder, decorontwerp-

pen, verhaal en regie van deze poppen-

Deliverance’ (Witkiewicz). Ze presenteerde

ster en maakt theaterkostuums. In het

voorstelling.

zich in (solo)tentoonstellingen en werkte

maken van kostuums drukt Terlikowska

Ook voor de kindervoorstelling Mamma

als scenograaf voor de televisie. Ze won

haar passie uit voor deze kunstvorm en

Belle die werd gemaakt onder auspiciën

twee keer het Gouden Masker voor haar

laat daarbij haar ongebreidelde fantasie

van de Nederlandse stichting Muset

presentaties van ‘Prinses Turandot’ en ‘In

zien waarbij verbazingwekkende details

maakte Vakhrameyeu dierenfiguren uit

80 dagen rond de wereld’.

niet ontbreken. Haar favoriete kleuren zijn

hout en beschilderde hij het bovenblad

rood, zwart en goud. Toegevoegde

van een mobiele tafel voor een act. Tevens

Alexander Vakhrameyeu is in

elementen en kleine objecten in haar kos-

maakte hij twaalf aquarellen van ‘De Die-

1961 geboren in Novosibirik (Rusland). In

tuums/kunstwerken vindt zij op vlooien-

ren om en rond het huis’ die deel uitmaak-

1978 studeerde hij met succes af aan de

markten en winkeltjes in antiek.

ten van de voorstelling.

Faculteit voor Industriële Vormgeving van

Haar theatrale kunstuitingen vormen een

de Wit-Russische Theater- en Kunstacade-

verrassing voor de kijker. Zowel in Polen

Olga Sazykina is geboren op 10 juni

mie. Sinds 1992 woont en werkt de beel-

als in het buitenland kreeg Terlikowska

1955 in Moskou. Ze hoorde in de jaren

dend kunstenaar als schilder, stagedesigner

diverse onderscheidingen en verschillende

tachtig van de vorige eeuw bij de groep

en graficus in Minsk.

awards voor haar kunst.

kunstenaars die de traditionele vormen
van kunst - schilderen, tekenen en beeld-

Olga Sazykina is geboren op 10 juni

Alexander Vakhrameyeu is in

houwen - combineren met installaties en

1955 in Moskou. Zij studeerde af aan het

1961 geboren in Novosibirik (Rusland). In

performances. Daarmee trachten ze een

Wit-Russisch Staat Instituut voor Theater

1978 studeerde hij met succes af aan de

nieuwe sfeer op de kijk van kunst bij de

en Kunst aardewerk en glas. Zij behoort in

Faculteit voor Industriële Vormgeving bij de

gewone mensen te creëren: door niet al-

Wit-Rusland tot de avant-garde groep in

Wit-Russische Theater- en Kunstacademie.

leen kunst te scheppen maar ook deel te

de jaren ‘80. Vanaf 1987 werkt zij als free-

“Als stagedesigner ben ik gedwongen me

worden van hun werk. Haar kunstwerken

lance-kunstenares in Minsk en had dit jaar

aan de toegewezen ruimte te houden. Dat

zijn te zien in het Museum of Modern Art

haar eerste expositie. Sinds 2000 is zij do-

voel ik als een beperking”, zegt Vakhra-

Minsk, het Nationaal Museum van de Re-

cente bij de Wit-Russische Staat Academie

meyeu over zichzelf. “Het werken met wa-

publiek Belarus, Central House of Artists in

voor Beeldende Kunsten en bij de European

terverf geeft me een gevoel van vrijheid.

Moskou, het Museum van Keramiek in

Humanitas University.

Bovendien kan ik er mijn emoties veel

Kukovo en het Museum van Toegepaste

beter mee tot uitdrukking brengen. Water-

Kunst in Moskou. In de USA exposeerde de

Tijdens de openingsuren van de expo-

verf is het meest minimale materiaal in de

kunstenares Museum of Glas History in

sitie Kunst uit Oost-Europa zijn ook

beeldende kunst. Concentratie is het be-

Keuning en het Zimmerli Art Museum in

(kerst-) kaarten en posters te koop van
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foto: Rob Stork

‘moving table’, Hartendames, te zien
die Alexander Vakhrameyeu maakte
voor de voorstelling Mamma Belle.

Olga Sazykina

Elly de Neef
heeft fascinatie
voor
Oost-Europese
kunst
Sergei Balenok
“Het zijn vooral de emoties en het ge-

kunstenaars werden gevraagd de affiches

bruik van symboliek die me aanspreekt

hiervoor te ontwerpen en te maken.

in veel Oost-Europese kunst”, motiveert

Daardoor werden die affiches kunstwer-

Bergenbewoonster Elly de Neef de

ken op zich.

reden om een expositie in te richten

Ik heb de afgelopen tientallen jaren hon-

van kunstenaars uit het voormalige

derden van dergelijke affiches verzameld.”

Oostblok. “Voor mijn werk ben ik vaak

Ze heeft daaruit speciaal voor de expositie

in Oost-Europese landen geweest en ik

Kunst uit Oost-Europa in het Buurtcentrum

werd meteen gegrepen door de kunst.”

een selectie gemaakt die ze te koop aanbiedt.

Sergei Balenok

Kunst die ze ook terugzag in affiches voor

Een buitenkans voor de liefhebber van

voorstellingen en festivals in die landen.

bijzondere kunst met een geheel eigen

“Wat me toen verbaasde was dat er voor

karakter uit een geheel andere cultuur.

elke voorstelling, elk festival gevestigde

BERGEN BULLETIN · NOVEMBER 2016
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Nieuw elan voor de Bergstraat
De Bergstraat dreigde in 2015 ietwat in

Eindhovense horeca. Hij werkte in zaken op

afvragen of Gold Tattoo wel de gewenste

het slop te geraken door het vertrek

het Stratumseind en vervolgens bij onder

diversiteit voor De Bergen vertegenwoor-

van diverse leuke zaakjes. Maar zie, bin-

meer Bagel & Juice, Cooks en Vascobedo.

digt. Tattoos staan immers voor ronkende

nen een jaartje zijn de ‘gaten’ opgevuld

motoren, motorbendes, kampers, crimine-

en heeft de straat vooral richting Grote

Crioll

len en sociaal wat minder ‘bedeeld’ volk.

Berg beslist aan elan gewonnen.

Pannenkoekhuisje The Corner is niet de

“Van dat imago klopt al lang niets meer”,

De diversiteit van De Bergen wordt altijd

enige zaak die de Bergstraat weer nieuw

stelt Dick de Wit ons gerust. “Tegenwoordig

geroemd. ‘De Bergen hééft het’, ‘Quartier

elan geeft. Eerder dit jaar opende Interior

zijn tattoos van alle rangen en standen.”

Vivant’ en sinds kort ook ‘De Bergen: Oer-

Studio/Designshop Crioll de deuren aan de

brabants gezellig’ met het nieuwe pannen-

Bergstraat 43. Vooral Skandinavisch design

koekenhuisje op de hoek van de Grote Berg

voor in huis, is er te koop. Design met het

skool’, tattoos met dikke lijnen, felle kleuren

en de Bergstraat. Daar opende Yamani

etiket ‘functioneel realisme’. Rechttoe recht-

en redelijk traditionele afbeeldingen. “Het

Bounnou begin augustus ‘The Corner’. Een

aan design van een verfrissende en vooral

voordeel van old skool is dat de tatoeages

traditioneel pannenkoekenhuisje waar bo-

begrijpbare eenvoud. Eigenaars Andres

ook na dertig jaar nog mooi en strak zijn en

vendien zelfgemaakte muffins en brownies

Everaert en Giselle Massieu hebben voor

je van afstand kunt zien wat ze voorstel-

te krijgen zijn. En natuurlijk goede koffie.

hun komst naar Eindhoven veel ervaring

len”, doceert Dick. Zijn collega Jerome is de

Bounnou werkt veel samen met onderne-

opgedaan in hun thuisland Mexico en later

man voor het ‘black work’ terwijl Erik de

mers uit de binnenstad: de kaas die hij ge-

ook op andere plaatsen in de wereld met

wat meer Japanse tattoo-stijl hanteert.

bruikt komt van Yokkmokk iets verderop in

het inrichten van huizen en kantoren. “Dat

Was het hebben van tatoeages vroeger

de Bergstraat, het schepijs van Bastani.

begint vaak met een klant die iets bij ons

echte mannenwerk, tegenwoordig ligt de

“En de bloemen om de zaak op te fleuren

koopt en vervolgens terugkomt om te vra-

verhouding man-vrouw met tattoo onge-

van Bergflora.”

gen of een bepaalde lamp en tafel uit onze

veer fifty-fifty. “Waarbij ik wel moet zeggen

Yamani Bounnou is geen onbekende in de

zaak eigenlijk ook wel past in zijn interieur.

dat vrouwen over het algemeen voor min-

Daarin geven we

Bij Gold Tattoo kun je terecht voor ‘old

der grote ‘pieces’ binnenlopen dan mannen.”

hem dan advies”,
aldus Giselle.

Het clubje nieuwe ondernemers in dit
stukje Bergstraat, voor het gemak rekenen

Gold Tattoo

we daar ook kaas- en delicatessenwinkel

Een paar deuren

Yokkmokk en de Bierbrigadier even bij,

verder, op nummer

zoekt in de nabije toekomst nadrukkelijk de

37 heeft Dick de

onderlinge samenwerking. “Gezamenlijk

Wit zijn shop Gold

extra leuke dingen organiseren en kijken

Tattoo geopend.

hoe we de Bergstraat nog aantrekkelijker

Een tattoozaak in

kunnen maken dan hij nu al is”, zegt Dick

De Bergen? Er zul-

de Wit. “Want het is het mooiste straatje

len bewoners zijn

van Eindhoven. En dat willen we het grote

die hun wenkbrau-

publiek ook laten zien en ervaren.”

The Corner, foto: Rob Stork

wen fronsen en zich

Crioll, foto: Rob Stork

Gold Tattoo, foto: Rob Stork
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Vluchtelingenwerk zoekt vrijwilligers
Stichting Nieuwkomers en Vluchtelin-

der vluchtelingenachtergrond. Bij vluchte-

lijking wel een duidelijk beeld. Anderhalf

genwerk Brabant Centraal is dringend

lingen gaat het om alleenstaande mannen

jaar geleden spraken we over 250 vrijwil-

op zoek naar vrijwilligers. In Eindhoven

en vrouwen maar ook complete gezinnen.

ligers in ons gebied, op dit moment zijn

zijn tweehonderd vrijwilligers actief

SNV Brabant Centraal werkt in opdracht

dat er ruim 800. Vooral in het najaar 2015

in de maatschappelijke en juridische

van de gemeente Eindhoven.

begeleiding, (arbeids-)participatie en
taalondersteuning.

lag er een piek bij de aanmeldingen wat
zeker te maken had met de in de media

“De gemeente is de eerst aangewezene

gepubliceerde foto’s van het verdronken

om begeleiding te bieden aan vluchtelin-

Syrische jongetje op een Turks strand. Dat

“Maar we zoeken heel dringend meer

gen. Zij besteden deze begeleiding vaak

moment triggerde veel mensen om zich

vrijwilligers want de vele vluchtelingen in

uit aan gespecialiseerde organisaties.

als vrijwilliger aan te melden. Waar we

Nederland hebben hulp en ondersteuning

In maar liefst 90% van de gemeenten die

daarvoor met gemiddeld zo’n 25 aanmel-

hard nodig”, laat Joyce Kuijpers van SNV

onder onze regio vallen wordt dit bij ons

dingen per week hadden te maken
werden dat er ineens 125 per week.

Brabant Centraal weten. “Gemiddeld on-

uitbesteedt. Er zijn echter ook gemeenten

dersteunen en begeleiden zij zo’n tien

in de provincie die kiezen voor andere

uur per week vluchtelingen op allerlei ge-

welzijnsorganisaties.” Door de grote toe-

Zelfs ondanks deze flinke toename is de

bied, maar zelfs vanaf 2 uur per week

stroom van vluchtelingen de afgelopen

behoefte aan nieuwe vrijwilligers nog

kunnen vrijwilligers een belangrijke bij-

twee jaar zijn er ook meer vrijwilligers

steeds heel groot. Belangstellenden kun-

drage leveren.” Het gaat vooral om de

nodig om hen te begeleiden. “Exacte cijfers

nen terecht op www.vluchtelingen-

ondersteuning van vluchtelingen al helpt

over de laatste jaren kan ik niet geven

werk.nl/brabantcentraal.

SNV Brabant Centraal ook migranten zon-

maar misschien geeft een recente verge-

►

doen. Zo komt er een extra mooie en multi-

vervolg van pagina 4
Aantal activiteiten van stichting De Bergen

functionele benedenzaal en ook de verou-

neemt af al zijn er jaarlijks meerdere grote

derde bovenverdieping wordt grondig

activiteiten zoals Kunst in De Bergen (later

►

►

Kunstkamers in De Bergen) en exposities.
November 2012: Door een brand met veel

gerenoveerd.

►

2014-2015: Het vernieuwde Culturele

Buurtcentrum De Bergen gaat voortvarend
van start. Er zijn cursussen, workshops, theatervoorstellingen, filmavonden, een buurtbbq,

Stichting De Bergen wil gebruik van het

de nieuwjaarsborrel en twee fantastische

buurtcentrum voortzetten en dient een acti-

driedaagse edities van Kunstkamers in De

rookontwikkeling wordt het Buurtcentrum

viteitenprogramma en een exploitatieplan in

Bergen. Ook wordt een deel van het pand

onbruikbaar. Vluchtelingenwerk is gedwon-

►

verhuurd aan kleine bedrijfjes die binnen de

gen elders onderdak te zoeken en ook andere
huurders en gebruikers haken noodgedwon-

►

gen af.

bij de gemeente.
De renovatie van het pand valt samen met

een koerswijziging van stichting De Bergen.
Die gaat het pand een veel grotere culturele

2013: In de loop van dit jaar wordt de

bestemming geven. De exploitatie is mogelijk

brandschade hersteld. Stichting De Bergen

door de verhuur van een aantal ruimten voor

maakt van de situatie gebruik om met eigen

activiteiten die passen binnen de maatschap-

geld verdere verbeteringen aan het pand te

pelijke en culturele bestemming van het pand.

►

bestemming vallen.

►

Januari 2014: De gemeente biedt het pand

te koop aan aan de beheerstichting.
Oktober 2016: De gemeente zegt aan de

beheerstichting de huur van het buurtcentrum op per 1 februari 2017.
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P u ur. . ee r li j k. .
e ig e n t ij d s

Bist ro So phi e
W ilhelminaplein 1 4
5611HE Eindh oven · 040 244 73 21
info@b ist rosop hie.n l
w ww.bistro soph ie.n l

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

scherp in drukwerk

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

Freddy van Riemsdijkweg
eg 4 • 5657 EE Eindhoven
info@printplan.eu • www.printplan.eu

TEKENEN & SCHILDEREN
ONDERNEMERSSTICHTING DE BERGEN

HOPPENBROUWERS
WILLEMSTRAAT 39, 5611 HC, EINDHOVEN
HOPPENBROUWERS.INFO 040 244 45 74
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K L E I N E B E R G 42
5611 J V E I N D H O V E N
040 244 92 58
WWW.GALLERYREMBRANDT.COM

Loop eens binnen voor deskundig advies!

Ask us
about jewels

Voor alle inwoners van Eindhoven:

Nú voor

Hulp €12,50
in het per uur
huishouden
Onze medewerkers zijn opgeleid,
verzekerd, in loondienst en worden
vervangen tijdens verlof of ziekte.
Voor meer informatie:
www.gascogne.nl of 040-2903043

R E S TA U R A N T

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

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

B E R G E N B U L L E T I N · N O V E M B E R 2 0 1 6 11

“Je moet jezelf de tijd gunnen
om te kunnen genieten van
een goede kop koffie”
Arjan van der Hoek

Le Sage ten Broeklaan 9, 5615 CP Eindhoven, 040 762 0946

van de Bean Brothers

OP EINDHOVEN
Foto: Henk Jan Drenthen

ar na
a

G rot e Be rg v o or ta a n v oor r angs weg

©

kappers

De Grote Berg is sinds het eind van de zomervakantie een voorrangsweg geworden. Dat
betekent dus dat verkeer uit de zijstraten dus geen voorrang meer heeft. Een belangrijke
reden om de status van de straat aan te passen is het spilcentrum Don Bosco aan de Don
Boscostraat. De school trekt dagelijks honderden leerlingen en ouders die hun kinderen
wegbrengen en ophalen. Door de Grote Berg voorrangsweg te maken, wordt de verkeersveiligheid voor deze groep kwetsbare weggebruikers in ieder geval vergroot.

M e ep ra te n o ve r L ucif er t errei n
De eerstvolgende data voor het Regie Overleg Luciferterrein (ROL) zijn 7 november en 12
december. Het overleg wordt gehouden bij Lucifer Speciality Coffee aan de Kleine Berg 47

Eindhoven - Bergstraat 40 - T 040 2460661
Bladel - Gindrapassage 13 - T 0497 388727
Eersel - Markt 24 - T 0497 516526

vanaf 19.30 uur.
www.arenakappers.nl

Bu ur t bi j e e n k oms t Be wo n ers ver eni ging
Buurtbewoners zijn op zondag 6 november van harte welkom op de buurtbijeenkomst van
Bewonersvereniging De Bergen. De bijeenkomst wordt net als voorgaande keren gehouden
bij United Cowboys aan de Kleine Berg 62. Tijdens de bijeenkomst presenteert Bewonersvereniging De Bergen ook haar werkplan voor 2017.

H o o g b e z oe k vo or v e t er an en
De nieuwe burgemeester van Eindhoven, John
Jorritsma, bracht half oktober met zijn vrouw Georgette een kennismakingsbezoek aan Veteraneninloop
De Treffer. Het burgemeestersechtpaar kreeg een
rondleiding door De Treffer en maakte kennis met
veteranen, vrijwilligers en bestuursleden. Buurtgenoot
en fotograaf Gerard Brands maakte de foto’s bij het
bezoek. Een foto-impressie is te vinden op:
www.stichtingveteranenbrabantzuidoost.nl

Onbeperkt eten met
een ruime keuze
uit kleine gerechtjes
v.a. € 25,00
Wilhelminaplein 9 te Eindhoven,
T 040 - 236 69 55
www.theprince.nl
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