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Op zaterdag 6 oktober is er een 'Doe-middag' in De Bergen. Populair gezegd, een veeg,
groen en schoonmaakactie. Het stadsdeelteam Centrum van de gemeente organiseert die

met Stichting Koepel De Bergen en Buurtpreventie De Bergen. Het is die middag de bedoeling

om onkruid brj de gevels aan te pakken, goten schoon te vegen en huishoudelijk afvat in te
zamelen. Maar ook om extra groen aan te brengen in de vorm van geveltuintfes en een

demonstratie van graffiti-bestrijding. Twee medewerkers van het stadsdee/team en vier men

sen van Groen & Reiniging van de gemeente zullen die middag aanwezig zijn. Er wordt
straatsgewijs gewerkt, te beginnen bij de Bergstraat en eindigend bij de Anna van

Egmondstraat. Alleen typtsche woonstraten komen aan de beurt. De middag begint om twaalf
uur eindigt om vier uur met een borrel op het Wilhelminaplein. Bij Heilige Geeststraat 34 is

een informatiestand met koffie en broodjes. (HQ zie agenda pag. 12 lgnace Op de Mack.

Meer bew0neÍs pleiten u00r hehoud TreÍÍinateÍÍein
Het pleidooi in het vorige nummer om

het Treffinaterrein niet te bebouwen

zoals de gemeente wil, maar in zijn hui-

dige functie voor de buurt te behou-

den, heeft aardig wat reacties opgele-

verd. En allemaal even positief.
"De bomen, het speelterrein, de honden

uitlaatplaats, het is echt geen overbodige

luxe", zegt een bewoner van een appar-

tement op de Kleine Berg. "Daarom wil ik
de e,emeente met klem vragen het terrein

geen andere bestemming te geven."

"Naar mijn mening", stelt iemand anders,

" is het niet gepast om bebouwing te
plannen op deze plek midden in het

stadscentrum. Daarmee zou de stedelijke
'huiskamer' van buurtbewoners om zeep

worden geholpen. Wel moet er nog een

hoop gebeuren om deze plek sfeer en

allure te geven. Dus een nieuwe inrich-

ting van het terrein is op ziln plaats, maar

met behoud van zijn functie als ontmoe,

tingsplaats, binnentuin, parkeerplaats,

speelterrein, enzovoorts." (HQ)
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Op zaterdag 13 oktober viert café Delfts

Blauw op de Kleine Berg zijn eerste veÍjaar-

dag. Eigenaar Harie Bogers (36) begon meer

dan een jaar geleden zelf aan de verbouwing

van het pand en maakte van Delfts Blauw

wat het nu is. Een gezellig, ongedwongen en

oer-Hollands café waar je eenvoudig en

betaalbaar kunt genieten van een hapje en

een drankje.

Het is niet vreemd dat

Harrie.in de horeca teÍecht

is gekomen. Zijn vader had

vroeger een aantal kroe-

gen waardoor het hem

met de paplepel is ingego-

ten. Na het afronden van

OP ZATEBDAG

13 OKTOBER VIERII{G

EEIIJARIG BE§TAAI{

de Gestelsestraat en de Hoogstraat. Zo'n zes

jaar werkte hij daar met veel plezier, maar

uiteindelijk wilde hij toch weer iets voor zich-

zelf beginnen. Toen hij hoorde dat het pand

op de Kleine Berg vrij kwam, aarzelde hij

geen moment en Delfts Blauw was geboren,

Naam niet zomaar gekozen
De naam Delfts Blauw is niet zomaar geko-

zen, Het staat voor gastvrijheid en

Oudhollandse gezellig-

heid. Wellicht niet verba-

zingwekkend dat overal in

het interieur de overbe-

kende tegeltjes van Delfts

Blauw terugkomen. "lk
wilde persé geen trendy

Eenvoudige menukaart
ln het café kan ook gegeten woÍden.
Verwacht echter geen uitgebreide menu-

kaart, er komen allemaal eenvoudige, betaal-

bare gerechten op tafel, Zo is er elke dag

keuze uit een vlees-, vis- of vegetarisch

gerecht. Als daar niks van je gading tussen

zit, kun je nog scampi's of een van de tapas-

gerechten kiezen. Alles wordt elke dag vers

bereid, door Harrie zelf.

Regelmatig live-optredens
Kenmerkend voor Delfts Blauw is verder dat

er op twee zaterdagen in de maand live-

optredens zijn van muzikanten uit alle uit-

hoeken van de wereld. "We hebben hier

bewust voor gekozen om onze gasten met

allerlei verschiltende muziekstijlen in aanra-

king te brengen", aldus Harrie. Zo is er een

avond geweest met Elvis-muziek maar ook

een jazz-avond. En een avond voor'sing-a-

song writers' die dan kunnen laten zien wat

ze in hun mars hebben. Ook tijdens de vie-

ring van het éénjarig bestaan op 13 oktober

zal er veel live-muziek zijn.

ln het café hangt een groot scherm dat de

mogelijkheid biedt om alle wedstrijden van

PSV te volgen of om naar live-registraties van

belangrijke concerten te kijken. "Ook op dit
gebied wil ik mijn klanten een zo breed

mogelijk aanbod bieden", besluit Harrie.

Delfts Blauw is elke dag vanaf 14.00 uur

open, behalve op maandag. Dan is het café

gesloten.

Jan Willem Hamelink

het Atheneum is Harrie dan ook direct in de

horeca gaan werken. Hij begon in ,Het

Pandje' op de Dommelstraat en bleef daar

bijna tien jaar werken om vervolgens in

Budel een eigen 'Country en Wertern'-café te

openen.

Terug naar Eindhoven
Dat café liep goed tot het moment dat de

'Line-Dance'-hype over was. Daarop besloot

Harrie om weer in Eindhoven te gaan werken

en wel bij 'Het Rozenknopje' op de hoek van

café met strakke inrichting. Dat soort gele-

genheden mist vaak de gemoedelijkheid en

gezellige sfeer die ik zelf zo belangrijk vind,,,

zegt Harrie.

"Als gasten hier koffie bestellen, krijgen ze

die in een kopje waarvan er niet één hetzelf-

de is." Een andere, subtielere reden voor de

naam'Delfts Blauw'zijn de beginletters D en

B. ln de Bergen zijn er namelijk nogal wat
horeca-zaken die al dan niet in de volksmond

met die letters beginnen: De Baron, De

Bengel, De Bommel, ...
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Deze winter komt het lJssculpturen-festival

naar De Bergen, drie maanden lang, maar

of De Bergen daar blij mee moet zijn? ln

grote lijnen zien de meeste ondernemers

het evenement wel zitten, aldus de nieuwe

ondernemersorganisatie. Maar hoe het met

de bewoners zit is nog niet duidelijk. Zeker

is al wel dat een van hen, Ad Peijnenburg

uit de Bergstraat, fel tegen is. "Vanwege de

overlast die de buurt een kwart jaar lang

van dit lelijke bouwwerk zal ondervinden."

Ad heeft al bezwaar aangetekend, en zoekt

mensen die zijn protest willen ondersteunen.

Want daar gaat hij wel mee door. "Het

gebouw detoneert volkomen met de omge-

ving", noemt Ad als een van de bezwaren

tegen dit ijsfestijn. "Maar het zal ook het

wonen in onze buurt aantasten en ertoe

leiden dat er's avonds een naargeestige

plek ontstaat nadat de accommodatie dicht

is gegaan."

Ook wijst hij op het vele verkeer dat door

het evenement op de buurt afkomt. Van

bezoekers, maar ook van het personeel dat

zorgt voor catering, schoonmaken en afval-

verwerking. "Dan is er nog de koeling die

drie maanden lang 24 uur per dag draait.

En het gevaar van een agressie opwekkend

bouwsel in een uitgaansbuurt, met als

nadeel dat het terrein alleen maar naar-

geestiger wordt naarmate ie het meer gaat

beschermen." Ad wijst fíjntjes nog even op

het contrast tussen dit ijsfestival en de

eigen woorden van de gemeente in haar

recente Ontwikkelingsvisie voor De Bergen.

"Hierin spreekt men over een kwetsbaar

gebied dat gekoesterd moet worden. Elke

ingreep zal daar met zorg gekozen moeten

worden om het subtiele evenwicht tussen

de diverse functies in de buurt te bewaren."

Maar dit festijn zal per dag gemiddeld 5500

bezoekers trekken, weet Ad, terwijl een

doorsnee popconcert op het Wilhelmina-

plein zo'n 300 à 400 bezoekers trekt. "Dit

ter illustratie in welke schaal gedacht moet

worden en wat de buurt aankan. lk heb

dan ook niet de indruk dat er in dit geval

sprake is van zorgvuldig beleid."

§trr.ir1:ncj Kor-r:el de Berqen wri graaq

il.,eten \rnt a,ríleíe ltrt'.a;*i,crs van ciit Í't.,ti-

val vinden, en vraagt om dat n:r mail door

te qeven íinfoiOkoepeldebergen"nl). En nin-

nenkort staat e. ook n eer rnf oi'matie cver

,:p hun site: w'wrr,r.k oepeiiebergt,n.nl.

Contact: Ad Peijnenburg, Bergstraat 30,

(040) 2449918, a.peijnenburg@chello.nl

ln de ontdekkingsreis naar mezelf kom ik

erachter dat ik makkelijk boos kan worden.

Om onrecht, gebrek aan respect of kleine,

ogenschijnlijk nietszeggende dingen. Het

komt bij mij zelden tot een grote uitbarsting,

hooguit werp ik een blik of snauw ik een

sneer. Uitbarstingen vind ik verspilde ener-

gie. Maar is dat wel zo? Wat gebeurt er

eigenlijk met de energie die ik niet wil ver-

spillen? Meestal voel ik wel iets van onrust in

mijn lijf. Maar dat negeer ik liever. lk kan zelfs

volledig in mezelf keren en de hele situatie

rationeel analyseren om vervolgens vijf

minuten later door te gaan met de dingen

van de dag. Alsof er niets gebeurd is.

Als klein kind was ik lekker angegeneerd

boos. Met mijn voeten op de grond stampen,

met mijn knuistjes op de matras slaan of
schreeuwen tegen de spiegel. Wat luchtte

dat op, vooral als er niemand in de buurt

was Die woede is mij snel afgeleerd. Dat

hoort niet. lk heb geleerd te lachen wat er

ook gebeurt. Nou maakt een lach veel goed

maar woede is ook een menselijke emotie.

Het verschil is dat je de lach mag delen en je

woede niet.

Woede is eigenlijk een overgave. Er is iels

mis met wat je binnen hebt gekregen en

alles in je zegt dat het er weer uit moet En

dat moet ook. Schreeuwend, stampend.... je

mag je woede wel uiten maar niet richting

een ander. Het,s tens/otte jouw persoonlijke

boosheid. Het is net zoiefs a/s ,ets verkeerds

eten. Je wordt misselijk. Als je moet overge-

ven, ren je naar de wc. Je kotst dan toch ook

niet over iemand heen?

Het uiten van een emotie als woede werkt

aanstekelijk. Vergelijk het met lachen. Ga in

een ruimte staan waar meerdere mensen

zijn en begin te lachen. Sommige zullen je

aankijken alsof je gek bent, anderen lachen

met je mee. Sterker nog, de kans bij overgave

is groot dat je eindigt in de slappe lach en

niet meer weet waarom het begon. Met

boosheid is het niet anders. Misschien een

goede reden om de volgende keer dat je

boos bent even weg te lopen en een boksbal

op te zoeken.

Franqoíse Yaessen
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Met steun van
brede groep winkeliers en

horeca-ondernemers.

Simone van
Marijke van

Wijk-Stam
Kuijen (r)

Zal die er dan toch eindelijk komen, een

ondernemersvereniging voor de hele Bergen?

Het lijkt er sterk op, een groep van acht win-
keliers en horeca-ondernemers uit de belang-

rijkste straten is zich daar hard voor aan het

maken. Met een concreet realistisch beleids-

plan. Dat zou dan wel een unicum zijn in de

geschiedenis van De Bergen, zo'n vereniging

is er namelijk nooit geweest. Wel zijn er diver-

se half tot helemaal slapende ondernemersor-

ganisaties voor een enkele straat, die hebben

echter al laten weten in de nieuwe onderne-

merskoepel te willen opgaan. Doel is om

onder andere gezamenlijk zaken op te pak-

ken en als een geheel naar buiten te treden.

Het beleidsplan van de nieuwe vereniging

ademt een frisse sÍeer uit, noemt problemen

bij naam en toenaam en geeft vaak ook dui-

delijk aan hoe die moeten worden opgelost.

Logisch, zou je bijna zeggen, het plan is door

die acht ondernemers zelf geschreven. En

ondernemers zijn nou eenmaal mensen die

toch meestal het liefst concreet en realistisch

te werk gaan.

Ook dat eerste, die frisse sÍeer, ligt wel voor

de hand. Want de initiatiefgroep bevat wei-

nig mensen van de 'oude garde', maar juist

heel veel vers bloed. En deze nieuwe lichting

ondernemers heeft nauwelijks tot geen last

van het oud zeer, ontstaan bij eerdere pogin-

gen om tot samenwerking te komen. Een

belangrijke voorwaarde - die afwezigheid

van 'oud zeer' - om dit nieuwe initiatief ook

daadwerkelijk tot een succes te maken.

Voor de namen van de acht initiatieÍnemers,

verenigd in een voorlopig bestuur, zie het

kader elders op deze pagina's.

Het plan onderschrijft nog eens het bíjzonde-

re en unieke karakter van De Bergen en pleit

ook weer eens voor behoud daarvan.

Gewezen wordt op de kleinschaligheid, de

authentieke uitstralíng, het cultuurhistori-

sche karakter en de kenmerkende mix van

''iàtrd r^;:.at, '".' -, . . ,ffi.ffiJm

winkels en horeca. Maar ook op de stijl, sÍeer

en kwaliteit van de hier gevestigde zaken,

met een uniek en divers aanbod, waar rust en

persoonlijke aandacht de boventoon voeren.

En daarmee vormt De Bergen een uitsteken-

de aanvulling op de binnenstad voor mensen

die gezellig willen winkelen, een hapje willen

eten oÍ iets willen drinken, zo staat in het

beleidspla n.

Maar daar zit nou net ook een van de knel-

punten: De Bergen is slecht bereikbaar voor

mensen die er te voet vanuit de binnenstad

naartoe willen, constateert de vereniging. Ze

pleit er dan ook voor de drie oversteekplaat-

sen tussen buurt en centrum te verbeteren.

De Bergen mag dan lopend slecht te bereiken

zijn, met de auto, fiets of bus is dat geen pro-

bleem. Maar binnen De Bergen zelf zorgt al

dat verkeer weer wel voor problemen, vooral

op de Kleine Berg.

"Hier lopen verkeersstromen van voetgan-

gers, fietsers en auto's door elkaar heen,

BERGEN BULLETIN . SEPTEMBER 2007



onder andere door het ontbreken van een

duidelijk onderscheid tussen stoep en rij-
baan", aldus het plan. "Bovendien dwingt de

opstelling van sommige terrassen de voetgan-

ger de rijbaan op." Een ongewenste situatie

waar iets aan moet worden gedaan, vindt de

vereniging.

Verder wil ze aÍspraken maken over de

bevoorradingstijden van winkels en horeca-

gelegenheden, maar alleen na overleg met

de achterban. Ook is ze voor snelheidsbeper-

kende maatregelen, zoals het aanscherpen

van de 30km-maatregel. Opmerkelijk is dat

de vereniging "verontrust is over de eenzijdi-

ge toename van horeca ten koste van winkels

op de Kleine Berg." Een evenwichtige verde-

ling tussen die twee sectoren is belangrijk,

stelt de vereniging, evenals een evenwichtige

verdeling binnen het winkelaanbod. Dat aan-

bod moet bovendien passen bij het unieke

karakter van De Bergen.

Tot zover enkele hoogtepunten uit het

beleidsplan van de ondernemersverenigíng.

Deze gaat daadwerkelijk van start zodra 60

procent van de betreffende 1 20 ondernemers

zich heeft opgegeven. Om dat te bereiken,

legt het voorlopige bestuur deze maand bij

alle ondernemers een bezoek af om hen over

te halen lid te worden.

OÍ die 60 procent al gehaald is, was bij het ter

perse gaan van dit nummer nog niet bekend,

de diverse bestuursleden hadden hun inventa-

risatie nog niet aÍ. Maar de vereniging komt

er, verzekert voorlopig coördinator Jacq.

Cornelissen, daarbij aÍgaand op het algemene

enthousiasme, en op het aantal en de inhoud

van de tot nu toe binnengekomen reacties.

Aanvankelijk waren enkele straten onderver-

tegenwoordigd maar dat is niet meer zo en

onlangs heeft de laatste straat zich aangeslo-

ten. Overigens heeft de kersverse vereniging

naast het beleidsplan inmiddels ook al enkele

nieuwsbrieven uitgegeven.

Algemene coördinatie,
contact en informatie

Harrie Quispel

ledereen die lid wil worden van

Ondernemersvereniging De Bergen moet 25

euro per maand betalen. Hiervan is 15 euro

bestemd voor marketing en promotie, en

10 euro voor het aanbrengen van verbete-

ringen in de openbare ruimte. Bij dat laatste

gaat het bijvoorbeeld om het gezamenlijk

verwijderen van graffiti in de hele buurt.

De nieuwe ondernemersvereniging De

Bergen is primair bedoeld voor alle winke-

liers en horeca-ondernemers die in De

Bergen actief zijn. En tot De Bergen behoort

in dit geval het gebied dat wordt omsloten

door de Willemstraat, Kleine Berg.

Bergstraat, Grote Berg, Hoogstraat, Willem

de Zwijgerstraat, Mauritsstraat en

Vonderweg. Opmerkelijk is dat deze

gebiedsafbakening afwijkt van de omschrij-

ving die de meeste andere organisaties

gebruiken. Met name het buitensluiten van

de Keizersgracht is opvallend. Anderzijds

wordt bijvoorbeeld de Hoogstraat er juist

wel weer bij betrokken, terwijl die in veel

omschrijvingen doorgaans buiten de boot

valt. ln alle'grensstraten' kunnen ook

ondernemers aan de overkant van zo'n

straat meedoen, alleen in de Willemstraat

en de Mauritsstraat is dat niet zo. Maar de

vereniging staat in beginsel nadrukkelijk

ook open voor ondernemers en onderne-

mingen die niet precies aan voornoemde

omschrijving voldoen. Zoals iemand die op

de Keizersgracht is gehuisvest, maar bij-

voorbeeld ook een tandarts of huisarts,

een reis- of uitzendbureau en een architec-

ten- of adviesbureau. Hierover beslist de

vereniging steeds van geval tot geval.

Voorzitter, Jaap Spieker, Pink Coffeeshop,

Willemstraat. Secretaris, Simone van Wijk-

Stam, Slow Living, Bergstraat.

Penningmeester, Robert van der Breggen,

Recordshop Bullit, Kleine Berg. Theo

Hoppenbrouwers, Hoppenbrouwers Teken-

en Schildermateriaal, Willemstraat.

Marijke van Kuijen, Tante K Winkel in

Wonen, Bergstraat. Paddy van Lieshout,

Javaans Eetcafé, Kleine Berg. Suzanne

Ruiter, Reisboekwinkel Landschap, Kleine

Berg. Niels Wildenberg, Herenmodezaak

Hugo Boss, Kleine Berg.

ln De Bergen zitten ongeveer tachtig win-

kels en veertig horecazaken, en daarnaast

drie coffeeshops en één smart shop. Verder

zijn er circa 35 dienstverlenende bedrijven,

waaronder veel uitzendbureaus. Ongeveer

tien panden staan leeg. Maar een en ander

is niet evenwichtig over de wijk gespreid.

Zo is de horeca geconcentreerd op het

Wilhelminaplein en de Kleine Berg. en de

uitzendbranche op het eerste deel van de

Willemstraat.

t
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Wat zit er toch achter de grauwe anonieme

muren van Kleine Berg 62, het vale geelkleu-

rige pand ingeklemd tussen Café Delfts

Blauw aan de ene kant en de woning van

gepensioneerd makelaar Ab de Vries aan de

andere kant? Oudere bewoners weten nog

dat Globe en daarna het Zuidelijk Toneel er

goed in namen, jaartallen, dat soort dingen.

Moet je straks maar bij Pauline navragen.

Maar zal ik eerst een rondleiding geven?"

Op het eerste gezicht ziet het pand er tame-

lijk verwaarloosd uit, bijna 'shabby', maar

dat is niet zo taar, de gemeente heel er heel

lang nagenoeg níets aan gedaan. Wie daar

Omdat Eindhoven weer trok, vooral bij

Maarten, maar ook omdat ze zowel prive als

zakelijk voortdurend met huisvestingsproble-

men kampten. Om de zoveel keer moesten ze

met hun theatergroep die ze inmiddels had-

den opgericht, maar ook met hun hele huis-

houden van de ene plek naar de andere ver-

se4 w

ooit hebben gezeten, en sommigen zelfs dat

heel lang daarvoor geleden Handelsmaat-

schappij Treffina er was gevestigd, maar wat
zit er nu? Al vele tientallen jaren heeft het

pand een voor buitenstaanders onduidelijke

functie en uitstraling, maar dat is nu voorbij.

De moderne theatergroep United-C is sinds

een half jaartje de trotse beheerder van het

pand. En stelt zich op eigen verzoek voor

aan de buurt.

Regisseur Maarten van der Put (46) en chore-

ografe Pauline Roelands (44) zijn de oprich-

ters en artistiek leiders van het theatergezel-

schap. Samen ontvangen zij de redactie van

het Bergen Bulletin, maar al snel moet

Pauline om persoonlijke redenen weer weg.

"Vind je toch niet erg, hè? lk kan het zonder

haar ook wel af, hoor. Alleen ben ik niet zo

echter doorheen weet te kijken, kan de

schoonheid van het gebouw zien. Verrassend

gebouwd, met nisjes en hoeken, kleine trap-

jes omhoog en omlaag, verspringende

muren, verrassende doorkijkjes, noem maar

op. Typisch een plek waar creativiteit goed

kan gedijen.

Maarten en Pauline kennen elkaar al heel

lang, zijn ook levenspartners en hebben een

18-jarige zoon, Oscar genaamd. Zit ook in de

artistieke hoek, is namelijk "fanatiek" kunst-

schilder, aldus zijn vader. Ze komen beiden

van oorspong uit deze regio, hij uit

Eindhoven, zij uit Best. Maar ze hebben ook

lange tijd in de Randstad gewoond, met

name in Amsterdam. Toch besloten ze op een

gegeven moment terug te gaan naar hun

'roots', en weer in Eindhoven neer te strijken.

kassen. Bovendien wilden ze ook in België

gaan optreden en dan ligt Eindhoven mooi

centraal.

Maarten is van huis uit filmer en Pauline

heeft een dansopleiding gevolgd. Van meet

af aan heeft Maarten film echter toegepast

op het podium, door daar live-beelden met

de camera ergens op een scherm te projecte-

ren. Dat is hij daarna steeds blijven doen en

het vormt nog steeds een essentieel onder-

deel van het werk van United-C. Later zijn

daar muziek en tekst bijgekomen.

"Lange tijd was het de broer van Pauline die

de muziek verzorgde, maar die is in Frankrijk

gaan wonen. Nu werken we in onze nieuwe

voorstelling 'Passenger' samen met de

Eindhovense band 'Sweet Assembler'. Dat

hadden we al een keer eerder gedaan, en dat

was erg goed bevallen." Daar toeren ze al

..ir,ii
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een tijdje mee door Nederland en België,

maar toevallig treden ze op dit moment juist

op in Eindhoven (zie verder de agenda op

pagina 12). Teksten zijn bij United-C nage-

noeg ondergeschikt aan het grote geheel, en

worden overal vandaan gehaald. Uit

bestaande theaterteksten of teksten van

gastacteurs, maar ook uit wereldliteratuur,

filmscripts, interviews, poëzie en krantenbe-

richten. Maar zelfs een handleiding voor

zelídoding oÍ gesprekken van 06-dames kun-

nen als bron dienen.

"Teksten worden bij ons dus niet gebruikt

zoals bij het toneel. Daar hebben we niks

mee." ln feite is het de dans, op basis van

choreografieën van Pauline, die de kern

vormt van het werk van United-C, met daar-

om muziek, teksten en videobeelden. Maar

al met al laat het werk van dit theatergezel-

schap zich moeilijk in een hokje duwen. Dat

blijkt ook wel uit de vele, op zich bij altijd

lovende krantenrecensies.'Multidisciplinair'

zou je het kunnen noemen, met een subtiele

combinatie van kracht, geweld, sensualiteit,

intimiteit, erotiek... 'Gewoon over je heen

laten komen', zoals een van de kranten

opperde, is misschien nog wel het beste. De

dans, beelden, de muziek, de teksten, het

qeheel.

United-C hecht veel waarde aan goede con-

tacten met de buurt. lnmiddels heeÍt

Maarten goede contacten opgebouwd met

de buurman aan de linkerkant van De

Bergruímte. "Die man loopt hier regelmatig

even binnen, om iets aan te kaarten of

ergens over te overleggen. Trouwens, hij

woont hier al heel lang, en weet ontzettend

veel over dit gebouw, echt ontzettend veel.

Maar hoe hij heet? lk zou het niet weten, ik

spreek hem altijd aan met'Buurman'."
Vervolgens blijkt Maarten het over Ab de

Vries te hebben, geen onbekende in De

Bergen. Overigens zijn ook andere buurtbe-

woners welkom, laat hij weten.

Werkplan

§tichting De Bergen

Enige maanden geleden heeÍt Stichting

De Bergen het Jaarwerkplan 2007

uitgebracht. Door omstandigheden is

daar niet eerd€r aandacht aan besteed,

dus veel is inmiddels al uitgevoerd en

ook al via de buurtkrant bekend gewoÍ-

den. ln 2OO7 is de stichting onder andere

gaan nadenken oveÍ nieuwe gebruiks-

mogelijkheden voor het buurtcentrum,

waar ook bewoners nauw bij worden

betrokken. Een ander speerpunt is het

veilig stellen van de toekomst van het

Bergen Bulletin na vèrtÍek van de huidi-

ge eindredacteur. En een derde aan-

dachtspunt is het blijvend organiseren

van de nieuwjaarsreceptie, de tentoon-

stelling'Kunst in De Bergen', de straat-

speeldag en de buurtbarbecue op de

autoloze zondag. (HQ)

rm
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Het bedrijf van de 36-jarige Gert-Jan en zijn

eveneens 36-jarige vrouw Majida bestaat al

weer enige jaren, is eind 1999 van start

gegaan. Met het verkopen en leggen van

zowel planken-, laminaat- als parketvloeren,

en zowel gericht op particulieren als op

bedrijven. Maar ze zijn op een andere locatie

begonnen, hebben zich pas een klein jaar

geleden in De Bergen gevestigd. En wel in

het nieuwe, in het oog springende pand van

Jacobs Architekten op de hoek van de

Mauritsstraat en de Hoogstraat. De architect

zelf woont op de bovenste verdieping en

werkt op de twee verdiepingen eronder, ter-

wijl GertJan en Majida de begane grond en

het souterrain gebruiken.

Íii <1 t11 +:ri"Y1 13ëëeiijkheitl
Het strakke, glinsterende en futuristisch

ogende beeld aan de buitenzijde van het

gebouw is binnen bij MarKett consequent

doorgetrokken. Er zijn mensen die dat kil

vinden, dat modernistische, maar bij Gert-Jan

wordt dat ruimschoots gecompenseerd door

het vele hout en de manier waarop hij

bezoekers te woord staat. Typisch directe

Íamilie van de Van den Wittenboers bij wie in

de sigarenzaak dezelfde sfeer, rust en

gemoedelijkheid hangt. En waar het niet

gaat om snel en veel geld verdienen, maar

vooral om vakmanschap, het leveren van

goed werk en het fatsoenlijk omgaan met

mensen.

§ijna hete fanoiFiE+

ir: hrt park.et
Dat Gert-Jan deze zaak is begonnen, is niet

zo vreemd, zeker parket zit hem gewoon in

het bloed. Bijna de hele familie van vaders-

zijde 'zit in het parket', zowel ooms als

neven. Hebben allemaal een eigen bedrijf in

die branche. "Alleen mijn oom Toon niet, die

is lijstenmaker en restaurateur van oude

schilderijen. Werkt trouwens ook in deze

buurt, bij lijstenmakerij Beckers op de Kleine

Berg. Maar niet lang meeC hij gaat binnen-

kort met pensioen."

Alii:t*r'r v;ici *i Cret r+"rr

hee! anriers
Zijn eigen vader doet echter heel ander

werk. "Hij heeÍt een baan bij Origin, dat

automatiseringsbedrijf dat van Philips is

geweest. Niet als ICT'er, hoor, maar wat hij

daar nou precies doet, weet ik niet. lk snap er

niks van als hij daar iets over vertelt."

Toen Gert-Jan als 16-jarige jongen van de

mavo kwam, ging hij direct naar de driejari-

ge parketschool. Tegenwoordig zit die in

Tilburg, maar indertijd was die nog in

Eindhoven gevestigd. "lk moest één dag naar

school, en vier dagen in de praktijk werken.

En dat deed ik dan bij een van mijn Íamiliele-

den." Ook na beéindiging van zijn studie kon

hij bij zijn familie aan de slag. Bijna tien jaar

was hij daar in dienst, toen besloot hij voor

zichzelf te beginnen.
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Aanvankelijk van huis uit
Aanvankelijk werkte Gert-Jan van huis uit, in

Woensel, waar hij overigens slechts een paar

blokken verwijderd van zijn oom Jan en neeÍ

Hans woont. Op den duur sprong Majida

steeds meer bij in het bedrijf, en op een

gegeven moment werd het zo druk dat ze

besloot haar baan als bejaardenverzorgster

op te zeggen. Om Íulltime in de zaak te gaan

werken. Ook trok GertJan al snel iemand aan

om te helpen hij het leggen van de vloeren.

Langzaam uit jasje
Het bedrijf groeide langzamerhand uit zijn

jasje zodat Gert-Jan na ruim drie jaar naar

een industrieterrein verhuisde. Maar na ver-

loop van tijd beviel dat steeds minder.

Gesprekken vonden vaak bij klanten thuis of

in hun bedrijf plaats, bewust, maar GertJan

wilde hen ook in zijn eigen zaak kunnen ont-

vangen. En daarvoor is zo'n industrieterrein

niet de meest aantrekkelijke locatie. Steeds

goed rond. Totdat hij het nieuwe pand van

Jacobs Architekten langzaam vorm zag krij-

gen, telkens wanneer hij daar op de kruising

voor het stoplicht stond te wachten. Een

prachtig pand op een ideale locatie, vond hij,

en hij was dan ook meteen verkocht. Want

het lag in De Bergen waar hij sowieso graag

wilde zitten. Bovendien heeÍt het pand bed-

denspeciaalzaak Arie van Mill als directe

buurman, en die naam kent iedereen in de

wijde omtrek. Dus weten klanten je gemak-

kelijk te vinden.

Daar komt nog bij dat er vlakbij van alles op

woongebied zit. Behalve het architectenbu-

reau in hetzelfde pand en de beddenspeci-

aalzaak direct ernaast, onder andere ook een

lampenwinkel aan de ene overzijde en een

makelaarskantoor aan de andere overzijde.

Verder zitten er dieper De Bergen in allerlei

winkels en winkeltje waar ze een scala aan

spullen op het gebied van woninginrichting

verkopen. Bezoekers van al die zaken zou-

Groeiend aantal
buurtbewoners als klant
Onder de klanten bevindt zich ook een

groeiend aantal bewoners uit De Bergen.

Logisch, voor verfraaiing van de vaak histo-

rische woningen in de buurt kunnen ze

goed bij Gert-Jan terecht. Voor een vloer die

goed bij hun woning past. Hij 'doet' name-

lijk ook veel met oud gemaakt hout, en

stemt de vloer aÍ op het karakter van een

pand.

Klanten heeft hij inmiddels onder andere in

de Catharinastraat, op het Wilhelminaplein,

en in de Heilige Geeststraat. Met name met

die laatste straat heeft hij iets speciaals.

"Mijn vader heeÍt daar lange tijd gewoond.

Vanaf zijn geboorte of vlak daarna, dat

weet ik niet meer precies. Daar werd thuis

veel over gepraat, toen ik jong was. Over

die straat maar ook over de hele buurt. Aan

tafel, tijdens Íamíliefeestjes, bij dat soort

gelegenheden. Dan werden er allerlei anek-

vaker keek hij dan ook om zich heen naar

een alternatief, zo ook wanneer hij naar zijn

werk, naar klanten of weer naar huis ging.

Dan kwam Gert-Jan bijna altijd langs of door

De Bergen. En dan keek hij nog eens extra

den ook wel eens 'en passant' de showroom

van Gert-Jan kunnen binnenlopen, zo was

vooraf zijn verwachting. En die verwachting

is uitgekomen, kan hij nu na een klein jaar al

tevreden vaststellen.

dotes verteld en herínneringen opgehaald.

En daar bewaar ik weer goede herinnerin-

gen aan."

Harrie Quispel
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Restaurant Boon
Wittemstraat ó'l . 040 237 73 93

3 gangen weekmenu €24,50
www.resta u ra ntboon. n I

2
3

gangen €32,50
gangen €,39,50

BOEKHANDE,L

SPIJIGRMAN
KLEINE BERG 5 . 56rr JS EINDHO\rEN

T o4o 269 37 z6 . F o4o z4g 84 rt

Sinís 20OS

Bergstraat 37

E,xclusieve cadeaus & decoraties in romantische stijl
Bergsrraar 37 5611 ix,*ïïï:tel. 040 243 ee13
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"We herkennen ons niet erg in de kreet
'Quartier Vivant'voor De Bergen zoals

die door de gemeente Eindhoven ge-

hanteerd wordt. Wat ons betreft is dit
de laatste keer dat hij wordt gebruikt."

O nde rnemersvereni g i ng De Berg e n

in oprichting

Op de prachtige autoloze nazomer-zondag hebben naar schatting zo'n zestig buurtbe-
woners deelgenomen aan de jaarlijkse buurt-bbq. Een traditie die in de buurt bekend
raakt. Want dit keer waren er onder andere bewoners uit de Hoogstraat, Oranjestraat,
catharinastraat, Kleine Berg, Grote Berg, wilhelminaplein en Charlotte van

Bourbonhof die hun speklapjes, hamburgers, worstjes, sateetTes en spiesTes bruin bak-
ten. opvallend was dat betrekkelijk veel 'nieuwe' bewoners van de gelegenheid
gebruik maakten om kennis te maken. Gezelligheid alom! Toen ook aan dit feest een

einde kwam, hield de saamhorigheid niet op: alle bewoners hietpen mee om de boel
op te ruimen. Kortom, een geslaagd feest! (RvdL)

www.juniortapijt.nl

Planken- Laminaat
en Parketvloeren
Tel. 040-2464580 www.markett.nl , lWarl(ett

Ook gezien op parkeerplaatsen, die blauwe

bordjes met daarop de tekening van een

mobiel telefoontje en een getal van vier cij-

fers? En er net als de redactie ook niet

gemakkelijk achter kunnen komen wat dat

nou precies was en/of hoe het precies werkt?

Toch heeft het Parkeerbedrijf

van de gemeente daar begin

dit jaar in een brief al een en

ander over uitgelegd, tegelijk

met het verstrekken van de nieuwe parkeer-

kaarten voor vergunninghouders in De

Bergen. "Maar dat schijnt nogal slecht gele-

zen te zijn", aldus een woordvoerder.

Genoemde blauwe bordjes zijn bedoeld voor

mensen die'mobiel' willen parkeren.

Daarvoor moet je je eenmalig inschrijven bij

een van de drie aanbieders in het land. Dan

krijg je een kaart om achter de voorruit van

je auto vast te maken en daarmee kun je in

de meeste grote steden mobiel parkeren.

Door op zo'n 'mobiele parkeerplaats' met je

aanbieder te bellen en vervolgens het num-

mer door te geven dat op dat

blauwe bordje staat.

Vergunninghouders van

De Bergen kunnen bij een van

de drie aanbieders (www.park-line.nl) korting

krijgen op deze dienst. Overigens zijn de

nieuwste parkeer- en bezoekerskaarten al

gedigitaliseerd. Parkeerwachters kunnen de

digitale kaarten en vergunningen eenvoudig

controleren met een handscanner. lnfo: (040)

2386737 (afd. vergunningenl. (HQ)
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