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December 2002. Het buurtbulletin van de Bergen verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 1200 stuks.

Tiuee nmtnden is er gesloopt, getimrnerd err ga,erfduoor begin deze maand de deuratt)an Twhtfulbel aan

de Keitrc Berg weer open gingert. In deze winkel vart dagbestedingscentntm Hertríca kunnen bezoekers

allerlei producten kopen die gemaakt zijn door verstrndelijk gehartdicapten. Zoals bordetr en andere

gebruílLsvoor*'er?eil. van keramiek, nnar biivoorbeeld ook kaarlett, kaarsen en houten puzzeLs.

Ingrediënten poor de openfug *'aren: cabaretier etr. buuftbewoner Theo Maassen, een bord uit eigen

atelier en een boel schentett. ltt een kane sketch htropende Tlrcct Maassen de winkel, sanrcn met deel-

trcemster Jotte yan Lítsenburg. Zie ook pagina 6 en 7.

Bewoners op 9 januari
weer bij elkàar

Donderdag 9 januari komt het
bewonerscomité weer bij elkaar.
Zeker z.al dan verslag worden Llit-
gebracht van het gesprek met wet-
houder Schreurrs in de kr.valiteits-
kring van twee dagen eerder. Hier
zal het gaan over de herinrichting
van de Kleine Berg, de ontrvikkeling
van de horeca, kleinere bouwpro-
jecten, illegale kamerverhuur en
ongewenste splitsing van panden in
etages. Andere onder."velpen
op de buurtvergadering
zijn buurtpreventie, i

exploitatievergunnin gen,
parkeerbeleid en voor-
jaarsactiviteiten zoals
de expositie van kunste-
naars uit De Bergen.

Dmkbezochte informatieavond buurtpreventie een succes
De recente infornratieavond over buurt-
preventie was een succes. Er krvamen
maar liefst 35 mensen op af. Het enthou-
siasme was groot, en veel mensen rvillen
zich actief inzetten. Mede dankzij de
informatie van rvijkagent Peter van de
Wal en hoofdcoördinator buurtpreven-
tie Wout Nordt uit Stratum. Initiatief-
nemer was het butrrtcomité u,aar mensen
regelmatig de groeiende gevoelens van
onveiligheid in de buurt aankaaften.
Onder meer naar aanleiding van voor-
vallen als brandstichting, aanranding
en woning- en auto-inbraken. Piet
Hendrickx uit de Bergstraat en Ignace
Op de Macks van de Kleiné Berg hadden
de zaak voörbereid; Samen met politie
en gemeente, :.,

In Stratum wordt al vijf jaaiaan buuit.
preventie gedaan, vertelde Wout Nordt.
Sindsdien zijn er veel successen
geboekt. Zo is,de criminaliteit terug-

gedrongen, wordt overlast aangepakt
en hebben buurtbewoners meer oog
voor elkaar en hun omgeving. Ook zijn
bezittingen gemerkt, poortjes in brand-
gangen aangebracht en ramen, deuren
en sloten aangepast.

Veel energic moet
Maar daar hebben de bewoners rvel zelf
veel energie in moeten steken, bena-
dmkte Nordt. Zo heeft elke straat een
eigen coördinator om klachten van
bewoners te verzamelen. Met de hoofd-
coördinatorÀ de wijk gaan de klachten
vervolgens naar politie en gemeente.

Ook overlegt de hoofdëoördinator elke
twee rveken mët dé politie.
Peter van de Wal ging als wijkagent
voor dé binnenstad in op criminaliteits-
cijfers en de geregistreerde crirninaliteit.
Deze is in De Bergen veel minder zorg-

De initiatiefnemers zoeken nog mensen om de enquëtes te verspreiden. Want
mederverking van de buurt is hard nodig. Aanmelden bii Ignace Op de Macks,
tel.2442550.

wekkend dan in andere buurten en
rvijken, zei hij geruststellend. Wel be-
aamde Van de Wal dat de gevoelens van
onveiligheid ook in De Bergen duide-
liik toenemen. Buurtpreventie is daar-
op volgens hem een prima antwoord.

Enquëte
Op de informatieavond is afgesproken
in de hele buurt een enquëte te houden.
Om na te gaan rvie aan buurtpreventie
wil meedoen. Maar ook om de belang-
rijkste problemen te inventariseren en
uit te leggen wat buurtpreventie inhoudt.
In elke straat moet iemand de enquëte
persoonlijk gaan uitdelen en ophalen
om een zo gl'oot mogeliike respons te

bereiken. En dat gaat binnenkort van
start. Als de enquéteresultaten bekend
zijn, komt er een startbijeenkomst om
nadere afspraken te maken.



Ramp zalig bouwplan voor Heilse,Geest nrimt met

Heilige Géeststraat succet haar straat op

Opnieurv dreigen De Bergen te worden
opgezadeld met. een rampzalig bour.v-
plan. Het zoveelste. Ditmaal gaat het
om een woning ongeveer halvenvege
de Heilige Geeststraat. Een voorde straat
en buurt karakteristiek pand van eind
1800, rvaar de eigenaar drie apparte-
menten van rvil maken. Alleen al om
die reden zijn buurlbewoners tegen het
plan in verzet gekomen. Maar niet alleen
hierom, het hele bouwplan rammelt.

Het plan tast het u,oongenot aan van
mensen die er vlakbij wonen, en vormt
een stijlbreuk rnet de bebouwing in de
buurt. Bourvtekeningen en ontwerp
deugen voor geen meter. De geplande

'Ons Straotje'
Het boek'Ons Straotje'over historie en
sociaal leven van de Heilige Geest-
straat komt later uit. Waarschijnlijk
rond begin tebruari. Tot 15 januari
is het met korting voor 36 euro te
reselveren. Daar:na is het in diverse
Eindhovens boekhandels te koop voor

uitbreiding overschrijdt de toegestane
hoogte en grondoppervlakte. En de
brandgang naast het huis wordt na-
genoeg dichtgebour,l,d .r,u,aardoor de
vluchtroute voor omwonenden en de
toegang voor: hulpdiensten zoals de
brandr,r,eer verdwijnt. Dit is maar een
kleine gr:eep uit de vele bez;waren die
tegen het plan zijn ingebracht. Door
bijna alle mensen uit de straat zelf,
maar ook door bewoners uit aangren-
zende panden in de Prins Hendrik-
straat. En door het buurtcomité.
Ook hier geldt helaas weer: Wordt ver-
volgd!

41 euro. Reserveringen: GosGerBo,
Postbus 8017, 5ó01 KA Eindhoven.
Met naam, adres, telefoonnumnter en
gewenst aantal exemplaren. Informatie:
Mieke Gosselink, tel.2125987 en e-mail:
techdm@iae.nl.

Op de laatste zaterdag in november
hebben ber.r'oners van de Heilige
GeeststÍ?at voor de tweede keer grole
schoonmaak gehouden. Na een oproep
van de straatgroep waren zo'n viiftien
mensen komen opdagen. Samen hebben
zij de straat \\,eer eens grondig onder
handen genomen, en met name gtote
hoeveelheden bladeren en afual opge-
veegd. Verder konden ber.voners deze
keer ook grofuuil en r.rritgoed inleveren.
Dankzij de mederverking van de ge-

meente, die naast een bezemrvagen
ook een kraakrvagen en aanhanger voor
witgoed had ingezet.

Bewoners bleken vooral blij met de

komst van de kraakwagen en de aan-
hanger voor het witgoed. Veel TV's,
koelkasten, fietsen en dergelijke von-
den daar hun laatste rustplaats. Alle
chauffeurs zijn dan ook met overvolle
wagens weggereden. Maar pas nadat
ze een wafine beker chocomel van de
bewonerc hadden gekregen, Als bliik
van dank voor hun inzet en voor de
hulp van de gemeente en Cure die het
afual voor de gemeente inzamelt.
Ook alle bewoners die hebben meege-
holpen, krijgen r,'an de straatgroep een

bedankje. Hopelijk stimuleert deze
actie de bewoners om regelmatig'hun
stoepje' schoon te vegen, zo hoopt de
straatgroep. En wellicht is het ook een
idee voor andere straten in De Bergen.

Ber,r'oners kunnen er een gezellig dagie
van maken en het is natuurlijk altijd
goed voor de onderlinge contacten. In
de Heilige Geeststraat ziin ze in ieder
geval van plan de schoonmaakactie
regelmatig te herhalen.
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Dilsdag vhrit poor de elfde keer de traditiorrcle ltakkebocht door Eindhoven plaats. Als vanouds
st(t(tn op deíe kerstavond. vrede, ueíligheid, verdraag?,aamheid en sanmwr,erking tussen uerschi.llende

cultr.uen centraal. Ëtt als vanouds begint en eindigt de tocht op het Wilhelninaplein. Aanvang
progratnnu onr 18. I 5 uuri startsein voor de tocht om 19.A0 uur htformatie: COS, Wvtske Tuinsta,
tel. 2443063, e-mail: eittdhot en@cossen nl sn w*$,y,.fakk?ltochÍ.org



De Heilige Geest spreekt...
De Heilige Geeststraat is de enige
straat waar regelmatig bijeenkomsten
voor alle bewoners plaatsvinden. Dit
om allerlei zaken te regelen, maar
ook om de onderlinge contacten te
bevorderen. Om het laatste verder
te versterken, overweegÍ de straat-
groep meer eigen evenementen op te
zettell.. Door zich bijvoorbeeld met
Koninginnedag duidelijker als straat
te profïleren. Of december volgend
jaar een après-ski te organiseren.
Met Gliihwein.

De Heilige Geeststraat is ondanks regel-
matige schoonmaakacties nog veel te

valak bezzraid met rommel en afual.
Voor een groot gedeelte aÍkomstig van
het mensen die in de omgeving aan het
stappen zijn. Daarom rvil de straatgroep
de gemeente lTagen trvee prullenbakken
te plaatsen. Eén aan het begin, en één

bijna aan het eind van de straat, vlak-
bij het Spijndhof. Het verzoek aern de
gemeente gaat binnenkort de deur uit.
Tevens staat hierin de waag aan de
gemeente om wat vaker te vegen.

Vuilniszpkken steeds vaker op dinsdag
buiten
Tot voor kort knikkerden son'rmige
straatbewoners hun vuilniszakken op
straat wanneer het hen zo uitkrvam.
Ongeacht de dag van de week. Soms
stonden zakken er zelfs vijf tot zes

dagen. Daarom heeft de straatgroep
alle bervoners per brief gewaagd dat niet
meer te cloen. En het heeft ger,verkt, zo
blijkt. Veel mensen houden steeds beter
rekening met de dag rvaarop de vuilnis-
rvagen door de wijk rijdt. De dinsdag
dus. "En daar zijn wij heel blij mee",
verklaart Patsy Smit van de straatgroep.

Meer groen
Meer groen in de straat, zo luidt het
streven van de str?atgroep. Op een
aantal plaatsen hebben ber.voners daar
zelf al een begin mee gemaakt door'
hier en daar in de straart planten te
poten. Maar helaas zijn er inmiddels
wel een paar dood.
De bijdrage van de gemeente aan de
groenvoorziening is echter minimaal:
er staan n:aar weinig planten in de

straat, wat er staat is totaal verkeerd
en het onderhoud is erg mager. Extra
geld voor meer groen in de straat en de
wijk komt er voorlopig ook niet, heeft
de gemeente desgevraagd laten rveten.
Wel kriigt de straatgroep geld om
rondom de bomen in haar: eigen straat
planten in de grond te zetten. Daarbii
is het idee geopperd alle bomen door
bervoners te laten adopteren. En een
'Groenschool' in te schakelen om bii
dit initiatief te helpen.

De eerstvolgende vergadering van de

Heilige Geest Straatgroep is ergens
rond eind januari - begin februar:i.
"Vergaderingen houden we tegen-
woordig niet meer in het buurtcentrum,
maar altijci bij iemand thuis. Omdat
u,e dat veel gezelliger vinden," aldus
Patsy Smit.

Hoogstraat l0
gemeentemonument
Hoogstraat l0 is tot g_emeente-

monument aangewezen. Het pand
is ruim 130 jaar oud, en aan de
buitenkant bijna helemaal in de
oorspronkelijke staat gebleven. In
de gevel zijn later alleen een u,inkel-
rrit en portiek aangebracht. Markant
is met name de kapconstructie van
het dak, een voorbeeld van typisch
Eindhovense bouwstijl.
Opmerkelijk zijn ook de fraaie orna-
menten bij de ramen en dakgoot.
Rechts van het pand bevindt zich.

een aanbour.,u, uit begin 1900, een
voormalig koetshuis. Al met al
vormt het pand voor de gemeente de
schakel tussen de 19e-eeuwse
bebouwing aan de Hoogstraat en die
aan de KIeine Berg.

Overigens loopt er nog een bezwaar-
procedure.

Parkeerergernissen Oranjestraat lopen hoog op

Regelmatig loopt de ergernis bij bewo-
ners in de Oraniestraat gr:urvelijk h<log

op. Omdat geparkeerde auto's voor het
buurthuis vaak tr,r,ee plaatsen tegeliik
in beslag nemen. Soms rvel dagen lang.
Het zijn geen beu,oners uit de Oranje-
straat zelf die zo r-r-rim parkeren, zo

rveten z.e daar, maar dikrvijls r,l,el uit
andere straten in De Bergen.

Daarom rrragen Oranjestraatbeu,oners
alle autobezitters, en zeker buur-tgenoten,

hun auto zo neer te zetten dat deze

maar één parkeerplaats inneenrt.



'Ik verhuis nooit naar Amsterda
Ik bliif hier tot m[in dood wone
DeÉig jaar geleden komt ze vanuit
het Poolse l{roclaw of Breslau naar
Eindhoven, theatervrouwe Halina
Witek uit de Prins Hendrikstraat.
Omdat ze op een festival in London
op slag verliefd is geworden op de
Eindhovense bouwkundestudent PauI
Glimmerveen, met wie ze trouwt en
in Eindhoven gaat lvonen. Halina is
dan 27. Eerst belandt ze in Noord-
'l,Voensel, maar daar houdt ze het
niet lang uit. Binnen een jaar is ze
weer weg, en puur toevallig komen
PauI en zii in haar huidige woning
terecht. Ook openen ze later aan de
rand van De Bergen Theater Het
Klein. Aan de Paradijslaan, op de
hoek met de Grote Berg. N snel
raakt Halina erg verknocht aan De
Bergen, en nu wil ze er nooit meer
weg. Dat gevoel verandert niet wan-
neer Paul medio jaren negentig
overlijdt.

Geborert itt Polen, uerliefd itt lnndon elt tvoon-

achtig itt Ehilhoven: Halina is een vrouw ran

de wereld

"Ik vind het nog steeds heerlijk om in
deze buurt te wonen en rverken. En dat
gevoel hebben heel veel mensen hier in
de straat", roept Halina enthousiast uit.
En ze somt z-o een lijstje namen op van
bewoners die al viiftien, twintig of zelfs
- net als zij - dertig jaar bij haar in de
straat wonen. "Maar waarom dat zo is,
kan ik niet goed uitleggen", voegt ze er

Theaterwouw en moderne media kunstenares Halina \rVitek uit de Prins Hendrikst

nadenkend aan toe. "Dat laat zich moei-
lijk onder'*,oorden brengen. Maar deze

buurt heeft zeker iets bijzonders, iets
eigens." Ze onderschrijft volmondig
eerdere uitspraken van andere kunste-
naars in De Bergen over de charme van
de buurt.

Sfeer en fraaie architectuur
"Je rvoont hier tegen het centrum aan,
maar kijk eens hoe stil en mstig het is.
En dan al die prachtige huizen hiel
met hun sfeer en fraaie architec-
tuur. Hier staat veel rvaardevol
curltuurhistorisch erfgoed dat
ook nog bijna helemaal intact is
gebleven. Vergelijk dat 's met de
gevels van oude panden in de
binnenstad bijvoorbeeld. Daarvan
zijn er veel z'"vaar aangetast."
Wat voor buiten geldt, geldt ook
voor binnen, merkt ze op. Ook
hier straalt het huis 'karakter' uit, en
valt de verrassende, sfeervolle indeling
op. Net als bij de meeste andere huizen
in de buurt.
En ook bij haar is bijna alles in de
authentieke staat gebleven. "Maar ik
ben niet tegen 'modern', hoor", bena-
dnrkt Halina. Integendeel. Zo heeÍt ze

het traditionele schilderen met doek,
verf en penselen na tientallen jaren op-
gegeven, en werkt ze al weer gemime
tijd alleen nog met zeer geavanceerde
ontrverpcomputers,

Modcrn
"En kijk eens om je heen", zegt ze de
kamer in wijzrnd. "Ik heb hier: allerlei
moderne spullen. ïàfels, stoelen, lampen.
Maar rvel afgestemd op het interieur."
Waar ze r.l,el iets aan dat interieur heeft
veranderd, is dat eveneens afgestemd
op wat er al was, zo laaÍ ze zien, "Je

moet iets alleen vernieuwen en veran-
deren vanuit respect voor de schoon-
heid van het bestaande", is haar motto.
"Je moet vanuit het heden de toekomst
ingaan met inachtneming van het
waardevolle uit het verleden."
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m, hoe vaak ze dat ookwagen.
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Tbeval of niet?
Ook Halina heeft goede contacten in
De Bergen, maar ook zii hoeft niet zo
nodig regelmatig bij kunstenaars of
andere mensen in de buur:t op de koffie.
"Ik kom hier echt niet dagelijks bij
mensen over de vloer. We laten elkaar
vrij, maar weten elkaar te vinden als
het nodig is." Al die contacten, zo rela-

tiveert ze vervolgens, heeft ze echter
toch vooral omdat er zou,el in haar straat

als elders in de buurt goede vrienden
en bekenden van haar wonen. Maarja,
is dat dan toeval? "Ach, ik weet het
niet." Wat Halina wel zeker rveet, is dat
haar komst naar de buurt puur toeval is.
"Dat is wel een mooi verhaal, hoe Paul
en ik ooit aan dit huis zijn gekomen.

Dat wil ik graag even vertellen." Door-
dat ze indertijd hals over kop naar Eind-
hoven verhuisde, raakte ze eerst ver-
zeild in een grauwe huurÍlat in zo'n

saaie nieuwbouwrvijk hoog in het noor-
den van Eindhoven. "Dat was zo'n
'blikken doos', waar ik me opgesloten
voelde en nooit iemand tegenkrvam.

Terwijl ik in Wroclaw gert'end was

altijd tussen de mensen te zijn. Op een

bepaald moment kon ik er niet meer
tegen, en besloot Paul in de krant te

kijken om iets anders te zoeken. En dit

'"vas de eerste huunvoning die hij vond."

Mazzel
Aanvankelijk leken ze geen enkele kans
te maken. Paul r,r,as nog student, en

Halina had zelfs helemaal geen inkomen.
Dus de eigenaar woeg zich af of ze wel
elke maand de huur konden kunnen
opbrengen. Maar ze hadden maz.zel.

Toen de man nameliik hoorde, dat
Halina uit Polen kwam, ging hij direct
overstag.

Want hij was Jood en tijdens de ïryeede
Wereldoorlog hadden een Poolse boerin
en haar zoon hem verborgen gehouden.

Met gevaarvoor eigen leven. Zii hadden
hem nooit verraden, ook niet na gru-
welijke martelingen door de Duitsers.
"En nu kon hij iets terugdoen door zijn
huis aan mij te verhuren."

Paul en Halina betrokken eerst alleen
het bovenste gedeelte van het huis, be-
neden zat nog een zaak. Later konden
ze het hele pand van hem kopen. En
daar heeft Halina nooit spiit van gehad.
"Veel mensen met wie ik samenwerk,
wonen in Amsterdam, evenals een paar
van mijn mede"verkers. Om de zoveel
tijd waagt wel een van hen: 'Waarom
kom je niet naar Amsterdam!'Maar ik
moet er niet aan denken. Ik blijf hier
tot mijn dood u,onen."



Dagbestedingscentrum Henrica: van keramiek
tot radio -uitzending
Woedend gooit cabaretier en buurtbewoner Theo
Maassen een prachtig beschilderd bord op straat. Het
keramieken kunstwerk valt in honderden stukjes uit
elkaar. Omstanders reageren geschokt, en Theo's
vriendin Jotte staat er beteuterd bij. Maar Theo's
reactie is begrijpelijk: Jotte heeft hem net opgebiecht
dat ze een ander heeft. Echt gebeurd, en ook nog op
5 december: Maar dan als sketch. Vóór de deuren van
Twinkelbel aan de Kleine Berg, waar verstandelijk
gehandicapten allerlei producten maken en verkopen.
Zoals keramieken gebruiksvoorwe4ren, kaarten, kaarsen
en houten puzzels. Met de sketch heropenen deel-
neemster Jotte van Litsenburg en vaste klant Theo
Maassen de grondig verbouwde winkel en werkplaats.
Deze maken deel uit van dagbestedingscentrum Henrica
voor verstandelijk gehandicapten.
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"Ja, Theo is best rvel ondeugend", zegt
de maakster van het bord Joke van
Doorn. "Ik heb hem rvel gezegd dat ik
het niet zo leuk vond clat hij dat bord
kapot had gegooid. Hij zei sonT, maar
ik had eigenlijk tegen hem willen zeggen

dat hij het bord voor straf precies zo
moest namaken", grapt ze.

Theo Maassen noemde zich naasl buurt-
bewoner en klant ook collega van de
Henrica-deelnemers die hij als artiesten
en kunstenaars beschouu4. Van de kunst
van Henrica, zoals de spontaan beschil-
derde kleurrijke mokken en borden,
wordt hij woliik. "Ze hangen niet aan
de muur maar zijn geïntegreerd in het
dagelijks leven. Want je drinkt er thee
uit en legt er je boterham op. Ook jul-
Iie zijn in deze buurt geïntegreerd in
een wijk tussen mensen die denken dat
ze niet verstandelijk gehandicapt zijn",
geeft hii de buurt nog als opsteker mee.

Hondr,verk
Bij Henrica vinden dagelijks zo'n zestig
verstandelijk gehandicapten hun weg
naar De Bergen. Ze komen uit de
omgeving van Eindhoven met speciale
busies, op de fiets of met het openbaar
vervoer en vinden er een zinvolle dag-
besteding. Deze bestaat afhankelijk
van de mogeliikheden van de deel-
nemer uit arbeidsmatige of recreatieve
activiteiten.

In eigetr atelier gemaakt keraniek

Dat varieert van het bereiden van de
Iunch en het maken van kaarten tot het
inpakken van Kruidvatproducten en
het verzorgen van radio-uitzendingen
vonr de interne radiozender Henrica.
De meest in het oogspringende activi-
teít is het vervaardigen van keramieken
borden, kopjes, vazen en theepotten.
En natuurliik het aan rle man brengen
van deze producten en ander Henrica-
handr.r,erk in de rvinkel.

Betutteling
Locatiemanager Henny van den Boomen
legt de opzet van Henrica uit: "Wii
u,illen mensen met een verstandelijk
beperking gericht ondersteurnen bii de
keuze hoe zii zelf hun leven willen
inrichten. Daarom bieden u,e deel-
nemers een dagbesteding die past bii

hun mogelijkheden en rvensen." Van
betutteling is absoluut geen sprake,
integendeel.'Wij beschour,ven onze deel-
nemers als zelfstandige volwassenen
die deel uitmaken van de maatschappij
en dus ook hun rechten en plichten
hebben."

Gemma IJtsma is een van de activi-
teitenbegeleidsters van de rvinkel en
keramiekgroep. "Alle activiteiten binnen
Henrica leiden tot iets, wanl het leuke
is dat de meeste dingen echt ver:kocht
u,orden. Dat stimuleert de mensen hier
enorm. Nu de r.vinkel voortaan door-
loopt in een rverkplaats nodigt dat
natuurlijk heel erg uit om een praatje te
maken met de kunstenaars." Studenten
van een stylistenopleiding tekenden voor
het eigentijdse, lowbudget interieur.

Twreden
Deelneemster: Joke van Doorn is erg
tevreden over de u,inkel die nu tr.r,ee

keer zo groot is geu,orden. "Eerst rtas
die nat aan de kleine kant. Nu is 'ie
lekker ruim en dan die mooie, frisse
kleuren..." ZebezeL zor.vel de winkel als
de keramiekwerkplaats. En ze beves-

tigt dat het veel voldoening geeft als
je eigen creaties over de toonbank gaan.

Elk stuk is uniek en op de achterkant
staat altijd de naam van de maker.
Ook u,orden artikelen op bestelling
gemaakt.
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Over het werken in de winkel z.egt

Joke: "Ik vind het heel erg leuk. Je

moet natuurlijk ivel altijd vriendelijk
zijn tegen de klanten, maar je hebt veel
aanspraak." Zij heeft ervaring met
andere werkplekken als de Ergon
Bedriiven en de kantine bij Henrica.
Maar Tkinkelbel vindt ze het aller-
leukst.

Contqcten met de buurt
Activitei tenbegeleidster Gemma IJ tsma
kan de Bergen als vestigingsplaats voor
Hemica zeker waarderen. "Voor de aan-
loop naar de winkel is het natuudijk
ideaal, en onze deelnemers kunnen
tijdens de pauze hier in de buurt
gemakkelijk terecht voor een bood-
schapje. Zelf rverk ik ook liever hier dan
achteraan op een industrieten'ein."
Wat de integratie in de buurt betreft
valt er volgens locatiemanager Henny
van den Boomen nog het nodige te ver-
beteren. "Natuurlijk dlaagt uitbreiding
van de rvinkel bii aan een duidelijkere
presentatie. En ook de kerstmarkt, rvaar-
bij u,e onze deur-en en tuin rviid hebben
opengezet, was een goed middel. Toch
moeten we nog meer'drive'krijgen om
een eigen plek in de buurt te verwerven.
De buurtbewoners rvil ik daarom nu

De geschiedenis van Henrica
Dagbestedingscen trum Henrica dankt
haar naam aan zuster Henrica. Zij
stond voor de klas van een toenmalige
school voor Bijzonder Lager Onder-
wijs. Zuster Henrica zag dat er be-
hoefte was aan activireiten wanneer
haar leerlingen de school hadden
doorlopen. Daaront begon ze na haar
pensioen in 1967 met tien verstande-
lijk gehandicapten een handwerk-

alvast uitnodigen voor de open dag op
zaterdag 15 februari. Dan kunnen ze

hier een kijkje achter de schermen
komen nemen."

Tbekomstblik
Locatiemanager Van den Boomen
gunt ons nog even een blik in zijn
meerjarenbeleid: "Er zal de komende
jaren het nodige gaan veranderen.
Omdat rve het belangrijk vinden dat
deelnemers midden in de maalschappij
staan, gaÍrn we in de toekomst meer naar
buiten en activiteiten kleinschaliger op-
zetten. Voor ons inteme radiostation
ligt er bij wijze van spreken al een

draaiboek klaar om volgende maand
de kabel op te gaan. Maar ia, geld
vorrnt als altijd de bottleneck hè."

groep in de binnenstad. Trvee jaar: later
betrok ze een pand in de Prins
Hendrikstraat. Gaander,l,eg kwam de
rest erbij. Eerst drie panden aan de
Kleine Berg die in 1988 tot één geheel

zijn gemaakt. En midden jaren 90 nog
twee panden aan de Prins Hendriktmat.
Hier-rnee bereikte Henrica haar huidige
0rïrvang van zes panden en een aan-

eengesloten binnentuin met in totaal
75 deelnemers en 25 medewerkers.

Monumentenlijst
De buitengevel van de panden van
Henrica aan de Kleine Berg staat op
de monumentenlijst. Dat biedt moge-
lijkheden tot gemeentelijke subsidie,
maar noodzaakt tevens om strikte
richtlijnen na te leven. Als de subsidie
wordt toegekend, krijgt ookde buiten-
gevel aan de Kleine Berg een face-
1i tr.
"Een grondige schoonmaakbeurt
van de stenen en een mooi kleurlje
op de kozijnen zijn dan het plan",
aldus locatiemanager Henny van
den Boomen. "Dat zal er dan wel
heel anders uit komen te zien." Hij
kijkt er al reikhalzend naar uit.
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Deehrcenster Anjo llagenaars is erg in lrcar ttopjes rnet de verbouwirtg vatt l\ryinkelbel, u'aartloor

ze tneer in contact kont nrct tle klarten.

In die tijd r.vas Henrica onderdeel
gervorden van de stichting Dommel-
stroom uraartoe onder meer Kunst &
Ko aan de Hoogstraat behoort. Door
een fusie twee jaar geleden met stich-
ting Eckartdal ontstond Meare, een

organisatie die verstandelijk gehandi-
capten ondersteunt op het gebied van
\d,onen, werken, dagbesteding en vrije
tijd. Deze telt zo'n 900 deelnemers en
1100 medewerkers.



"Hé, tvab da trcu irt die etalage?", dachten rnen-sett díe op vÉjdngavord 29 ttoventber over de Keine Berg

liepen. Irt d.íe etalage mten. za jongelui te genietett van een uitgebreid f'eesnnaal. Een stunt van u,inkclicr

De Jong Antiek & Inteieurs aant het begin ran de struaÍ. Het lnorde bij een paar lezingert over etiquette

err over'De gedekte tafèl' d.ie op dat nt.onrcnt in de *,inkd werdett gegeuen. Verder u,arctt er nog die sier-

lijke gerlekte tufels vol lekkenijert, u,aaronder een grote farurt. Zaterdagnicltlag zat er weer een stel

jongelui ht de etalnsp, dinnaal aan een heerliikz lwrch. ht beide gevallen i\taretl, ze afkomstig vart het

studenÍenhuis boyen de u'inkzl, ert speciaal voor dele actie gevruagd.

Expositie Bergse
kunstenaars
In het laatste weekend van april vindt in
het buuÉhuis een expositie plaats van
beeldende kunstenaars in De Bergen.
Een initiatief van het buurtcomité
naar aanleiding van de kunstenaars-
rubriek in deze krant. Zo'n vijftien
beeldhouwers en kunstschilders heb-
ben desgevraagd al laten 

"veten 
erg

enthousiast te zijn, en zeker mee te
rvillen doen. Maar r.vie nog niet is
gevraagd en ook graag u,il exposeren,

kan contact opnemen met Frans van
den Hur:k, or:ganisator van het evene-
ment. Enkele andere buurtbervoners
hebben inmiddels toegezegd voor aan-
kleding en nruzikale omlijsting van
het kunstrveekend te zorgen.

Voor infórnutie, opmerkingen en ideeën:

Frans van den Hurli, Orar$estraat 3, tel.

2447982.

Ruimte te huur in
buurtcentnrm
Veel buurtbewoners \À,eten het niet,
maar voor 18 euro kan iedereen in het
buurtcentrum aan de Oranjestraat een
ruimte huren. Maar alleen 's avonds,
en alleen op de benedenve«lieping. Want
de bovenverdieping is het vaste onder-
komen van de Stichting Muchtelingen-
werk. En overdag gebruikt deze stichting
de benedenverrdieping voor het ontvangen
van bezoekers en het geven van cursussen.
De benedenruimtes zijn niet alle avonden
van de week beschikbaar. Omdat ze

dan al bezet z.ijn door theatergroepen,
schildersgroepen en cursisten. Voor het
komend half jaar zijn er met name nog
ruimtes wij op maandagavond,
en ook wel op dinsdag- en
donderdagavond.

Reserveringen en informatie:
beheerder Lei Haaru:aats,
tel. 2437279 of 0621656094.

Cq:lc)íba1 Redactie: Peter van der Hagen, Frans van den
Quispel en Bas van Stokkom. Redactie-adres: Oranjestraat
Opmaak Impression, Lion Greveraars. Druk: Repro TU/e.
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