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Stadstuin kampt met
vandalisme

Regie Overleg Luciferterrein (ROL)
Het ROL komt elke eerste maandag van de
maand bijeen bij Lucifer Specialty Coffee
aan de Kleine Berg 47 vanaf 19.30 uur.
Op die maandagavonden kunnen bewoners
bij het ROL terecht met vragen, opmerkingen en (overlast-)meldingen. De afgelopen
maanden zijn er bij het ROL regelmatig
meldingen binnengekomen van bewoners
die overlast hadden van de bouwwerkzaamheden. Die meldingen zijn met de
projectleider en de aannemer besproken.
Niet elke onderaannemer of personeel blijkt
zich te houden aan de gemaakte afspraken
maar dat heeft volgens het ROL blijvende
aandacht. Inmiddels is het dek van de parkeergarage gestort en verwacht de aannemer tegen de zomer de ‘volumes en
contouren’ te hebben staan. Tegen die tijd
wordt een moment gekozen waarop
bewoners op de bouwplaats een toelichting
over het verloop van de werkzaamheden
kunnen krijgen.

Met de komst van het betere weer heeft de Stadstuin op het Treffinaterrein de
laatste weken te maken met vandalisme en overlast door hangjeugd en dronkaards.

Herinrichting Kleine Berg

“Heel frusterend”, zegt Aldrik Kleinlooh van Stadstuin De Bergen. “Er worden

Het ontwerp voor de herinrichting van de

dingen vernield en kapotgemaakt waar we veel tijd, moeite en ook geld in hebben

Kleine Berg (lees o.a. Bergen Bulletins uit

gestoken.” Zo zijn plantenbakken met nieuwe aanplant erin omgegooid en struiken

2017) staat en de bedoeling is nog steeds

uit de grond getrokken. “Zo ontzettend zinloos. Ze vernielen in een paar minuten

de werkzaamheden in 2019 uit te voeren.

aanplant die er jaren over doet om zover te komen.”

Vanuit de wijk bestaat de wens om vroegtij-

Ook is er sprake van geluids- en afvaloverlast. “De groep mensen waarom het gaat,

dig bij de aanbesteding en dus planning

hangjeugd en dronkaards, zijn overdag maar vooral ’s avonds zeer nadrukkelijk

betrokken te worden.

aanwezig. Schreeuwen, lawaaimakend en al hun rotozooi zoals lege flessen en blikgroen achterlatend.” Aldrik denkt dat enerzijds het betere weer maar ook de

Regie Overleg Nieuw
Bergen

plaatsing van enkele banken en een picknicktafel de redenen zijn waarom de groep

Het Regie Overleg Nieuw Bergen komt elke

overlastbezorgers is teruggekeerd naar het Treffinaterrein. “Het is een tijd redelijk

1e donderdag van de maand bijeen in De

goed gegaan maar nu is het dus weer helemaal mis. Balen. Ik kan bijna elke ochtend

Sociale Dienst aan de Deken van Someren-

‘puinruimen’.” In overleg met de buurtbrigadier van politie en Stadstoezicht wordt

straat 6 vanaf 19.30 uur.

jes, verpakkingen van eten en andere rommel, gewoon op de grond en tussen het

gezocht naar oplossingen.
Het vandalisme beperkt zich niet alleen tot de Stadstuin. “De afgelopen twee
weken zijn er ook vernielingen aangericht aan geparkeerde auto’s. Zo zijn de ruiten
van een camper voor de zoveelste keer ingeslagen en zijn vensters ingegooid van
bebouwing rond de Stadstuin. Zo zinloos en zo frustrerend.”

Vervolg pagina 3

BERGEN BULLETIN · APRIL 2018

1

B

E

R

G

E

N

&

C

U

L

T

U

U

R

NIEUWS OVER CULTUUR- EN KUNSTACTIVITEITEN IN DE BERGEN EN DAARBUITEN. MENSEN MET IDEEËN EN TIPS KUNNEN DEZE DOORGEVEN VIA: NUCHEL_01@HOTMAIL.COM

E X P O S I T I E ‘ B O R N AT N I G H T ’
BIJ KAZERNE

De Sociale Dienst:
a place to visit
De Sociale Dienst toont vooruitstrevende

Producten die zijn samengesteld uit be-

tie domineert. Vernieuwing lijkt onlosmake-

culturele zaken in het hart van Eindhoven.

staande electronische componenten. Is dat

lijk gekoppeld aan individueel auteurschap.

Een wisselend programma vol met exposities,

nog design? In de twee weken geleden ge-

Maar klopt dat beeld eigenlijk nog wel?

theater, film, eten, drinken en muziek. De

opende tentoonstelling ‘Born at Night’ in

Bezoekers van ‘Born at Night’ kunnen zich

alternatieve culturele hotspot aan de Deken

Kazerne verkennen gastcuratoren Joseph

laten inspireren door een totaal ander per-

van Somerenstraat 6 biedt voor elk wat wils.

Grima en Martina Muzi een ander perspec-

spectief. De expositie toont een reeks objec-

Meer info: www.desocialedienst.nl.

tief op design en technologie. Joseph Grima

ten en componenten, maar belicht aan de

is als eerste buitenlandse creatief directeur

hand van teksten en vooral een film - waar-

van de Design Academy Eindhoven een

van Kazerne de wereldpremière heeft - juist

Expositie Hitchcock bij
galerie Nasty Alice

belangrijke nieuwe stakeholder in het

de rol van de mens binnen dit designecosys-

Weliswaar net buiten De Bergen maar

Eindhovense designveld.

teem dat zich in de afgelopen jaren ontwik-

daaron niet minder interessant en

kelde als productinnovator.

verrassend: galerie Nasty Alice aan de

Dat gegeven was aanleiding hem te vragen

St. Antoniusstraat 10.

zichzelf voor te stellen aan de hand van zijn

Joseph Grima: “Waar overdag de focus ligt

Alfred Hitchcock, the master of suspence,

visie op design.

op de verkoop, ontstaan ’s nachts producten

wordt beschouwd als een van de beste film-

‘Born at Night’ toont hoe in de Chinese mil-

die het Westerse denken over design, inno-

regisseurs ooit.

joenenstad Shenzhen op bijzondere wijze

vatie en individueel auteurschap ter discus-

Hij liet zich inspireren door de Oostenrijkse

producten tot stand komen. Niet aan acade-

sie stellen. Zonder waardeoordeel te vellen,

psychiater Sigmund Freud wat resulteerde in

mies opgeleide ontwerpers, maar technici

hopen we met het project ‘Born at Night’

onder meer typische Freudiaanse motieven,

en arbeiders bedenken soms met hun fami-

bij te dragen aan de discussie over de vol-

schizofrenie en voyeurisme.

lie, op een heel organische manier, nieuwe

gende stap voor design als innovator.”

Enkele bekende Hitchcock films zijn Psycho,

dingen.

De expositie ‘Born at Night’ is tot en met 17

The Birds en Vertigo. Expositie Hitchcock zit

Dit in tegenstelling tot de bijzondere positie

september te zien in Kazerne aan de

net als bovenstaande films vol suspense.

van ‘de ontwerper’ die al tientallen jaren

Paradijslaan.

Met werk van Eliot Allsop, Anne Vincent

het Westerse denken over design en innova-

Dijkstra, Marianne van Heeswijk,
Erik Klaassen en Adzer van der Molen.
Opening van ‘Hitchcock’, 28 april,
15.00 - 17.00 uur. Tot 10 juni.
Info: www.galerienastyalice.nl.
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Wat hem stoort, is dat er bij de politie

Burenzorg aangesloten bij
Zorgzame Buurten

nauwelijks meldingen binnenkomen van om-

De werkgroep Burenzorg heeft zich aange-

VLIEGANGST

wonenden als ze getuige zijn van vernielin-

sloten bij de stedelijke beweging Zorgzame

Al ruim dertig jaar heb ik niet meer gevlogen.

gen of te nadrukkelijke ‘aanwezigheid’ van

Buurten. Deze houdt zich bezig met zorg-

Sinds een horror-vlucht naar de Marokkaanse

de ongewenste bezoekers. “Als ik ’s morgens

zaam zijn in de meest brede zin van het

kustplaats Al Hoceima lijd ik aan obsessieve

bij de Stadstuin kom en weer allerlei vernie-

woord. De groep heeft hard gewerkt aan het

vliegangst en zit ik liever dagenlang in de

lingen zie verbaast het me dat er niemand

Social Design Project (inmiddels in stad en

trein dan dat ik de lucht in moet. Mijn vrouw

Vervolg van pagina 1

uit de buurt overlast heeft gemeld bij de

buurten een begrip), onder de noemer Weg-

daarentegen is gek op vliegen en neemt net

politie. Terwijl ik zeker weet dat er omwo-

geefkast. Iedereen is enthousiast over dit

zo makkelijk plaats in een vliegtuigstoel als

nenden of passerende buurtbewoners zijn

project en de (nieuwe?) wethouder Sociaal

thuis op de bank.

die het zien en horen. Een van de manieren

Domein is gevraagd de installatie feestelijk

Da’s maar goed ook want voor haar werk op

om iets aan deze overlast te doen, is het

te openen op zaterdag 9 juni om 15.00 uur.

de TUe moet ze een fors aantal keren per

direct te melden. Hoe meer meldingen er bij

jaar naar steden binnen- en buiten Europa.
Tijdens een etentje vlak voor de jaarwisse-

eerder er maatregelen zullen worden geno-

Wekelijkse koffieochtend
bij Lucifer

men. Het werkt immers zo: zonder melding

Wijkbewoners, jong en oud, zijn elke don-

plotseling op het idee om met vrouwen een

is er ook geen sprake van overlast.”

derdagochtend tussen 10.30 en 12.30 uur

korte trip naar Rome te maken om mij weer

welkom op de koffieinloop bij Lucifer Speci-

aan het vliegen te krijgen.

Bij eventuele maatregelen denkt hij aan ver-

alty Coffee aan de Kleine Berg 47. Om an-

Een van die vrienden is huisarts en bood me

scherpt toezicht door politie en Stadstoezicht,

dere wijkbewoners te ontmoeten of gewoon

spontaan aan om me in het vliegtuig te be-

betere verlichting of zelfs een afsluitbaar

voor de gezelligheid.

geleiden en eventueel voor de nodige medi-

de politie en gemeente binnenkomen, hoe

hek om het terrein heen. ,,Als het niet an-

ling kwamen echter twee van onze vrienden

catie te zorgen.

Buurtpreventie app

Vrijdag 20 april was het zover. Het werd ech-

om inderdaad een hoog hek rond de Stads-

Onlangs is de Buurtpreventie app geactiveerd

ter niet Rome maar Sevilla. Met lood in mijn

tuin te plaatsen dat ’s avonds op een be-

waaraan inmiddels reeds veel bewoners zijn

schoenen zat ik om 6 uur in de morgen ach-

paalde tijd op slot gaat. Een maatregel die

gelinkt. Met de app wordt de leefbaarheid

ter de koffie te wachten op ons vertrek op

echter ook ten koste gaat van plezier dat

en veiligheid in de wijk weer een stuk groter.

Eindhoven Airport. De koffie bleef onaange-

omwonenden van de Stadstuin kunnen heb-

Het nadrukkelijk zelf zorgdragen voor en bij-

roerd en ik kocht nog snel een klein flesje

ben. Want het kan ’s avonds ook leuk en ge-

dragen aan je directe woonomgeving neemt

whisky voor het geval de medicatie van mijn

zellig zijn om met je buurtgenoten in de

toe met het juiste gebruik van app’s zoals de

vriend niet het gewenste effect zou hebben.

Stadstuin te zitten. Met een hek er omheen

Buurtpreventie app, de Buiten Beter app en

Want een giftige cocktail van controledrang,

ders kan, moeten we er over gaan denken

dat ’s avonds dicht gaat, is dat niet mogelijk.”

de Woonoverlast app.

claustrofobie en hoogtevrees laat zich immers

Een andere tegenvaller is dat het opnieuw

Deze twee laatste app’s zijn te downloaden

niet makkelijk verslaan. Het hielp daarbij al

ingezaaide gras van het opgeknapte en op-

via de gemeentesite www.eindhoven.nl

helemaal niet dat de dag daarvoor in precies

nieuw geëgaliseerde voetbalveldje onvol-

hetzelfde type vliegtuig waar wij mee zouden

oende is opgekomen. “Iets dat mede is

In hele Bergen 30 km!

vliegen een motor was ontploft en een vrouw

veroorzaakt omdat het veldje te snel in ge-

De gemeente heeft in maart het voorstel

naar buiten was gezogen.

bruik is genomen. De gemeente gaat kijken

Verkeersbesluit De Bergen verspreid. Daarin

Voor mensen als ik een regelrechte nachtmer-

welke oplossing er nodig is. Mogelijk in com-

staat onder meer dat er alleen tussen 9.00 en

rie zo vlak voor een vuurdoop.

binatie met het tijdelijk afsluiten van het

12.00 uur geladen en gelost mag worden in

Tussen mijn vrouw en de ‘dokter’ gezeten

veldje.”

de wijk. Ook is in het besluit vastgelegd dat

ging ik opmerkelijk kalm de lucht in met

de hele Bergen een 30 km-gebied is.

slechts 10 mg Seresta in mijn lijf. In plaats

Aldrik Kleinlooh en zijn mede-initiatiefnemers

van de whisky naam ik halverwege de vlucht

voor de Stadstuin balen enorm van de te-

een koud blikje Heineken en daar bleef het

genslagen. “We zijn hier nu meer dan twee

bij. Bij de landing zette turbulentie me nog

jaar keihard aan het werk en er lijkt iets

even op op het verkeerde been, maar de

moois uit te komen maar dat wordt dan
door dit soort dingen naar de knoppen geholpen. Als bewoners van De Bergen echt
graag een nieuwe Stadstuin willen hebben,

30

gevreesde paniek bleef uit.
Die stak pas de kop op toen de Spaanse taxichauffeur als een kamikaze-piloot naar het
centrum van Sevilla scheurde. Maar in het

moeten ze meehelpen om dat voor elkaar te

gezelschap van een goed glas Rioja en tal-

krijgen. Al is het maar door overlast conse-

loze verrukkelijke tappa’s was ook dat leed

quent te melden en overlastgevers aan te

snel vergeten.

spreken op hun gedrag.”
Tom Adriaans
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Van
Heek,
Juul
van
Heek!
‘In Groningen
hebben alle fietsers
tegelijk groen…’

Als ik zeg Groningen dan denken jullie aan…?

kruispunt op de Willemsstraat en Vonder-

Aardbevingen, zal het merendeel van jullie

weg, jullie natuurlijk wel bekend. Ik sla

zeggen. Dat is echter iets wat meer speelt in

rechtsaf, zie een voetganger oversteken en

de ommelanden, de regio buiten de stad

wacht netjes. Als ik wil doorrijden, moet een

Groningen, niet in de stad zelf, op een paar

andere fietser vol in de remmen. Met veel

uitzonderingen na. Voor mij is er een hele

handgebaren uit hij zijn ongenoegen, ik, als

lijst van wat ik kan opnoemen als je mij de-

beleefde Groninger, verontschuldig mij zo

zelfde vraag had gesteld. Sinds ik echter in

goed als ik kan en neem mij tegelijk voor de

Eindhoven woon, is mijn eerste associatie bij

volgende keer beter op te letten. Dezelfde

Groningen: de beste fietsstad van NL.

week sta ik weer op dezelfde plek bij het

De laatste keer dat Groningen deze prijs

kruispunt. Bewust denk ik aan de fietsers en

kreeg, was in 2002, maar dat heeft blijkbaar

laat ze netjes voor, het stoplicht wordt oranje

toch een blijvende indruk op mij achter gela-

en ietwat gehaast draai ik de bocht in. Blijken

ten. Overal waar je komt in Groningen zie je

er in de tussentijd voetgangers van de over-

fietsers. Of het nou een voetgangersgebied,

kant overgestoken die nu hun hakken in het

stoep of fietspad is, je kunt niet om ze heen.

asfalt moeten zetten om een botsing te voor-

Het station reflecteert de situatie misschien

komen. En daar was ie dan, de eerste middel-

Groninger Juul van Heek verruilde

wel het beste. Aan de voorzijde is er namelijk

vinger die ik heb gekregen in het Eindhovense

vorige zomer het nuchtere Groningen

een fietskelder met plek voor meer dan 4000

verkeer. Verbaasd over mijn eigen stommiteit

voor het Bourgondische Brabant.

fietsen. Dan is er aan diezelfde voorzijde ook

kon ik mij niet voorstellen dat ik de enige

Hij houdt ons op de hoogte van de

nog een fietsflat voor 1000 fietsen en tenslotte

ben die in deze situatie terecht is gekomen.

‘cultuurshock’ die hij ondergaat.

is er ook nog een bewaakte fietsenstalling

In Groningen zou mij dit nooit overkomen

Alles is hier net een beetje anders Na het

voor meer dan 2500 fietsen. En rondom het

zijn. Daar hebben alle fietser tegelijk groen.

lezen van mijn eerste Bergen Bulletin had ik

station zijn er nog eens 800 extra rekken. Ge-

dat meteen door. Alles wat ik in Groningen

loof het of niet, maar toch heb ik regelmatig

ooit voor normaal had gehouden, is hier net

moeten zoeken naar een leeg plekje. Gronin-

een beetje anders. In Groningen lag er eens

gen heeft zelfs zijn hele infrastructuur er op

in de zoveel tijd een dubbel gevouwen A5

aangepast: het verkeerscirculatieplan. Kort

boekje in de bus. Met een kaft van iets dikker

door de bocht: in Groningen is de fietser de

papier en andere kleur maar altijd met een

koning te rijk. Dat ligt in Eindhoven bedui-

inhoud zonder foto’s; alleen maar tekst en

dend anders. Ik denk dat Eindhoven zich

vooral veel reclame. Totaal niet uitnodigend

heeft verslikt in zijn aantrekkingskracht. Dag

om te lezen. Ik heb dan ook nooit iets van of

in dag uit sluit de ene na de ander individuele

uit dat wijkblaadje opgestoken.

forens met zijn 5-persoons koekblik aan in de

In mijn eerste Bergen Bulletin was het echter

rij voor werkstad Eindhoven. Om hen zo snel

meteen raak. Daarin werd de lezer gewezen

mogelijk naar hun werkbestemming te krij-

op de toename van inbraken in de wijk. En

gen, zijn er voor mijn gevoel tientallen kruis-

sindsdien doe ik iets wat ik voorheen nog

punten met gevaarlijke verkeerssituaties

nooit heb gedaan: tegenwoordig doe ik al-

ontstaan. Niet alleen gevaarlijk voor de auto-

tijd mijn voordeur op slot. Misschien wat

mobilist, voetganger en fietser, maar ook ge-

overdreven, maar vertrouwen is goed, con-

vaarlijk voor de verdraagzaamheid onder

trole is beter. Wellicht steken jullie ook iets

Eindhovenaren. Ik zal mij nader toelichten. In

op van mijn volgende verhaal.

mijn eerste week in Eindhoven nader ik het

Foto Rob Stork

Buurtplatform De Bergen

euro die de gemeente vorig jaar aan de vier

passie heeft, legt de werkgroep dit jaar de

In het Buurtplatform De Bergen hebben Be-

buurtverenigingen en -stichtingen heeft ge-

focus op het ‘collectief als buurt inzetten op

wonersvereniging De Bergen, Stichting Vete-

geven voor de goede onderlinge samenwer-

duurzame energie’. Gestart wordt met een

ranen Zuidoost-Brabant, Stadstuin De

king, is een picknicktafel aangeschaft voor

inventarisatie waarbij onder meer wordt ge-

Bergen en Ondernemersstichting De Bergen

de Stadstuin op het Treffinaterrein. De tafel

keken welke duurzaamheidsinitiatieven er al

zitting. Eens in de twee maanden treffen

is geplaatst met een vermeldingsplaatje

zijn in de wijk, bij welke initiatieven en col-

vertegenwoordigers van deze vier partijen

erop. Ook zijn er twee banken geplaatst.

lectieven je kunt aansluiten en hoe je zelf

Buurt en Verduurzaming

ving opzet. Bij belangstelling en/of ideeën

Nieuwe picknicktafel Stadstuin

Onder bezielende leiding van voorzitter

kun je via de site van Bewonersvereniging

Met de waarderingssubsidie 2017 van 1000

Peter van den Hurk, die duurzaamheid als

De Bergen contact opnemen.

elkaar voor overleg.

duurzaamheidsinitiatieven in je woonomge-
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GAST

TOEKOMST DE BARON BLIJFT ONGEWIS

COLUMNIST

‘ZEG EENS EERLIJK...’
Café De Baron sloot begin 2017 na 23 jaar

bijna een jaar verder en is De Baron nog

Zeg eens eerlijk, ook blij dat de zon weer

onverwachts de deuren. Medio 2017 meldde

steeds dicht en heeft ook de aangekondigde

schijnt? Dat we ons na al die grauwgrijze

pandeigenaar en bierbrouwer AB/Inbev een

verbouwing nog niet plaatsgevonden.

maanden weer kunnen laven aan die heer-

nieuwe huurder te hebben gevonden en dat

We hopen in het volgende Bergen Bulletin

lijke zon. Weer kunnen genieten van stra-

het café eind 2017 na een ingrijpende ver-

meer duidelijkheid te kunnen geven over de

lende dagen. Normaal heb ik geen last van
negatieve wintergevoelens. Integendeel, ik

bouwing weer open zou gaan. Op de ramen

horecazaak die al bijna een kwart eeuw als

van het pand verschenen vacatures voor

café maar ook als pand de Kleine Berg kleur

vind het wel een fijn jaargetijde. Zuiverend

personeel. Maar inmiddels zijn we alweer

geeft.

en louterend. Maar de afgelopen winter
werd ik van al die grauwe grijsheid zelfs ietwat depri. Toen ik dat zei tegen mijn huisarts, opperde die een kuurtje anti-depressiva.
Aan m’n hoela, dacht ik, geen chemische
bestrijdingsmiddelen voor mij.
Die plotselinge mistroostigheid na Kerstmis
verrastte me volledig. Waar ik normaal
flierend de winter door fluit, werd ik nu
besprongen door ‘fifty grades of grey and
depression’.
Omdat ik nooit eerder met zo’n winterse
somberheid was geconfronteerd, wist ik
niet hoe er mee om te gaan. In het begin
was ik compleet van het padje gevolgd door
een periode snauwen en grauwen en een
weekje ‘bankliggen’, lamgeslagen door medelijden en zelfbeklag.
Bijna dagelijks voedde ik mijn depressie met
het opmaken van zwartgallige levensbalansen. Ik vond alles maar niks. Helemaal niks.

Raadsman De Raad

Tijd dus voor een kritische zelf-reflectie en
goede voornemens. Immers, de winter die
mij er onder zou krijgen, moest nog geboren

Bergenbewoner Jesper de Raad werd de

gemeenteraad omdat de partij één stem te

avond voor de onlangs gehouden gemeente-

kort kwam voor een raadszetel. Een verzoek

worden, bedacht ik strijdlustig. Edoch, een

raadsverkiezingen verrast. Vrienden van

van de BBL voor hertelling van de stemmen

uurtje later wentelde ik me alweer in zelf-

Jesper, vierde op de verkiezingslijst van de

werd tegengehouden door onder meer de

beklag en onbegrip voor mezelf en de rest

Brede Beweging Linksom (BBL), hadden het

SP die zich, vanwege de eerdere afsplitsing,

van het werelds en spiritueel bestaan. Deze

Eindhovens stadscentrum volgehangen met

daarmee niet van zijn beste kant liet zien.

zelfkastijdende gemoedstoestand heeft tot

grote posters met de getekende beeltenis

half april geduurd.

van de Bergenbewoner. Op de poster werd

En ineens was het weg. Tegelijk met de

deze gepresenteerd aan de kiezers als Raads-

komst van de zon. Daar was-ie weer.

man de Raad, de bewaker en het geweten

De zon, die oneindige bron van energie,

van Eindhovens cultureel en historisch erf-

positiviteit en levenslust. Samen met die

goed. De kunstzinnige verkiezingsposter

eindeloze blauwe hemels met plukjes wolken

werd gemaakt door een andere Bergenbe-

en temperaturen die voelen als liefdevolle,

woner, kunstenaar Daan Cox.

strelende vrouwenhanden.

“Ik werd ’s avonds laat gebeld door een ken-

Bam, weg depressie, voorbij negatieve

nis die verspreid door de stad verkiezings-

zieleroerselen. Whoppa, welkom nieuwe

posters met mijn ‘kop’ had zien hangen”,

energie, heerlijke voorjaarsblijheid en onge-

lacht Jesper die al ruim twee jaar commissie-

breidelde levenslust. Meteen was ik weer

lid is voor de Brede Beweging Linksom (een

het mannetje. De pluk-de-dag-knaap die

afsplitsing van de SP enkele jaren geleden)

flierefluitend door het leven gaat. Heerlijk.

die tot de afgelopen verkiezingen in de ge-

Maar, zeg nou eens eerlijk, hebben jullie dat

meenteraad was vertegenwoordigd. De par-

gevoel ook niet een beetje...?

tij keert helaas niet terug in de nieuwe
Lucas Nuchelmans
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Na bijna tien jaar nam Gied Alferink onlangs

Mens en Maatschappij, Sociaal Domein en
Economische Zaken gewerkt en zit nu bij

afscheid als gemeentelijk gebiedscoördinator voor

het Ruimtelijk Domein als gebiedscoördinator. Het voordeel is dat ik een flink intern

De Bergen. Zijn opvolgster is Latifa Yahia (32).

netwerk meebreng wat in veel gevallen een

Wisseling van de wacht gebiedscoördinator

Foto’s Rob Stork
Bij een recente kennismaking met Latifa

nacht over De Bergen. Toen besefte ik dat ik

voordeel kan zijn.”

riep Bewonersvereniging De Bergen op om

ingewerkt was.”

“Dat is zeker een voordeel”, beaamt Gied.

de nieuwe gebiedscoördinator minimaal

“Zeker als basis. Als gebiedscoordinator kan

een half jaar de tijd te gunnen om de men-

Latifa heeft er zin in, zegt ze. “Ik wil na

je netwerk niet groot genoeg zijn. Binnen

sen en de wijk te leren kennen en rond te

negen jaar op diverse afdelingen binnen de

de gemeente, maar ook daarbuiten natuur-

laten kijken en -luisteren wat er allemaal

gemeente wat anders. Toen deze mogelijk-

lijk.”

leeft. Voor de vertrokken Gied Alferink aan-

heid langskwam, heb ik er intern op gesolli-

leiding om tijdens dit dubbelinterview met

citeerd en ben dus vanaf 1 april de opvolger

Hij zegt de beslissing om te stoppen in De

hem en Latifa grijnzend op te merken: “Een

van Gied.” Ze brengt in ieder geval een flink

Bergen ‘makkelijk’ te hebben genomen.

half jaar heb je in deze wijk zeker nodig. Ik

pak ervaring binnen het gemeentelijk appa-

“Mijn werkgebied werd te groot. En de

had pas na drie jaar mijn eerste slapeloze

raat mee. “Ik heb eerder op de afdelingen

taken te veel omvattend. Er moest iemand
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bij komen en dat vond ik een goed moment

“Ik ben nieuwsgierig naar deze wijk”, be-

Een andere gemiste kans vindt hij persoon-

om na bijna tien jaar te stoppen in deze

kent Latifa. “Het is een bijzondere wijk van

lijk de ontwikkeling van het Berghotel .

heerlijke wijk. Helaas, want ik heb er altijd

Eindhoven. Natuurlijk door de diversiteit en

“Ik vind het jammer dat het eerste ontwerp

met plezier gewerkt. En al neem je dan zo’n

de verschillende soms botsende belangen

zoals dat in 2009 in de bibliotheek werd ge-

beslissing puur rationeel ‘makkelijk’, maar

van bewoners (onderling) en ondernemers.

presenteerd, het niet is geworden. Dat plan

Maar ook vanwege de vele grote ontwikke-

vond ik passen binnen De Bergen. Bij het

lingen die er gebeuren of staan te gebeuren.

huidige plan heb ik zo mijn twijfels. Vraag

Zoals het Bergenhotel, de herontwikkeling

ik me af of De Bergen wel zo blij moet zijn

van het gebied rond de Deken van Some-

met de vorm van de bebouwing zoals die er

renstraat, de herinrichting van de Kleine

nu komt. Die vind ik niet veel toevoegen

Berg en nog een aantal andere zaken. Er lig-

aan De Bergen.”

gen hier genoeg persoonlijke uitdagingen
maar ik vind het vooral fijn en belangrijk

Latifa Yahia komt zeker niet in een ‘gespreid

samen te kunnen werken met bewoners en

bedje’ in De Bergen. “Maar dat hoeft ook

ondernemers om van De Bergen een nog

niet”, lacht ze. “Ik kan wel tegen een

mooiere en fijnere wijk te maken.”

stootje en sta mijn mannetje. Of moet ik
vrouwtje zeggen?” In de paar maanden die

Gied: “De Bergen is een wijk met een uitge-

ze met Gied meeliep om de wijk een beetje

sproken ‘eigen wil’. Met mensen die echt

‘voor te proeven’ heeft ze al ontdekt dat

begaan zijn met hun woon- en werkomge-

haar manier van werken en omgaan met

ving. Die heel alert zijn op het behoud van

mensen en ook problemen anders zal zijn

het unieke karakter van hun wijk. Met veel

dan die van Gied. “Ik trek zaken minder snel

mondige mensen die weten wat ze willen.

persoonlijk aan. Neem op het juiste moment

Dat maakt het werken niet altijd even mak-

meer afstand. Al kan dat natuurlijk ook bij

kelijk maar wel extra uitdagend.”

mij veranderen naarmate ik langer in deze

Terugkijkend op hoogte- en dieptepunten in

wijk werk.” Gied zelf geeft toe dat hij som-

bijna tien jaar gebiedscoordinatorschap

mige zaken persoonlijker aantrok dan ei-

noemt hij als eerste de positieve. Lachend:

genlijk goed voor hem was. “De aard van

“Mijn eerste grotere job was de herinrich-

het beestje, maar die maakte het soms wel

ting van de Oranjestraat. Daar had ik best

extra moeilijk. Af en toe moet je afstand

wel uitgesproken ideeën over die echter

nemen van dingen om ze op een goede ma-

merendeels lijnrecht tegenover de bewo-

nier geregeld te krijgen.”

nerswensen stonden. Daar heb ik veel van
geleerd. Vooral om goed te luisteren naar

Latifa wordt dus het nieuwe gezicht van de

wat de andere partij, in dit geval de bewo-

gemeente in De Bergen. Dat betekent dus

ners, wil en het waarom daarvan.”

ook dat mensen haar zullen aanspreken op
zaken die de gemeente volgens hen laat lig-

De geslaagde herinrichting van het Fenster-

gen. “Daar kan ik wel tegen. En als ik in een

rein inclusief het Bergenpad, de aanleg van

gesprek gemeentelijke besluiten, standpun-

’t Doorsteekje, de verdere vergroening van

ten en visies duidelijker kan maken, vind ik

de wijk, het ondersteunen en fasciliteren

kritiek niet erg. Mits het met respect gebeurt.

van initiatieven als de Stadstuin, de nieuwe

Want dat vind ik heel belangrijk: respectvol

straatverlichting op de Bergstraat en Kleine

met elkaar omgaan. Dan komen we met zijn

Berg, zijn zaken waar hij een goed gevoel

allen al een heel eind.” Ze is van plan om

aan heeft overgehouden.

zoveel mogelijk in De Bergen aanwezig te

als Gied zelf, zal ik de wijk en vooral de

zijn. Bijeenkomsten en activiteiten te be-

mensen zeker missen.”

Als ‘dompers’ noemt hij de op het allerlaat-

zoeken, in gesprek te gaan met de mensen

Helemaal uit beeld, verdwijnt hij overigens

ste moment afgeblazen herinrichting van

en zelf te ervaren wat er allemaal leeft en

niet. “Sowieso zal ik de eerste tijd waar

het Wilhelminaplein. “Er ontbrak letterlijk

speelt. Nogmaals, ik heb er veel zin in.”

nodig Latifa bijstaan hoewel ik sterk het ge-

alleen nog de handtekening van de aanne-

voel heb dat ze de juiste persoon op de

mer. De plannen waren rond, er was bud-

Rest het Bergen Bulletin om Gied namens

juiste plek is. Ik blijf natuurlijk deel uitmaken

get, bewoners en ondernemers zaten op

iedereen in de wijk te bedanken voor zijn

van het Team Centrum waar De Bergen ook

een lijn en toen besloot de gemeente fors

energieke inzet voor de mooiste en fijnste

deel van uitmaakt, alleen ligt mijn focus nu

te gaan bezuinigen en de grote herinrich-

wijk van Eindhoven: De Bergen.

op de andere gebieden in het centrum en

ting van het plein af te blazen. Zuur, jam-

gaat Latifa aan de slag in De Bergen.”
voor meer info: www.luchtwacht.nl

mer.”
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Als elke seconde telt...
De Bergen telt twee locaties met een AED (Automatische

Ik vraag uw hulp bij het veiliger maken van onze buurt. Het op te

Externe Defibrillator): in de Moskee aan de Vonderweg en aan

brengen bedrag bedraagt €1499. Deze brief zal ik op in ieder geval

de Willemstraat. Buurtbewoner Yuri Anastacia is een crowd-

100 adressen en alle beschikbare e-mailadressen verspreiden. Indien

fundingactie gestart voor de aanschaf van een derde AED in

iedere ontvanger €10,- zou doneren, wordt onze buurt een stuk

De Bergen.

veiliger. Wanneer u als individu €25,- of meer doneert, bied ik

Yuri Anastacia heeft de volgende mailing en/of brief aan wijk-

haald, kunt u niet meer doneren. Halen we het streefbedrag niet dan

bovengenoemde cursus aan. Zodra we het streefbedrag, €1499 is gebewoners en -ondernemers in De Bergen gestuurd:

ontvangt iedereen automatisch zijn of haar geld terug.
U kunt doneren en op de hoogte blijven via

Hallo,

https://buurtaed.nl/nl/projects/Oranjestraat-5611-HM-Eindhoven

Ik ben Yuri Anastacia en woonachtig aan de Oranjestraat 9. Als trotse

Voor informatie kunt u mailen naar Hartvoordebergen@gmail.com

bewoner van De Bergen hoop ik van harte op uw medewerking bij
het inzamelen van geld voor de aanschaf van een AED.

Met vriendelijke groet,

Teveel mensen overlijden na het krijgen van een hartstilstand in hun

Yuri Anastacia

thuisomgeving. Vaak totaal onverwacht. Snel hulp bieden met een
AED vergroot de kans op overleven aanzienlijk. AED’s zijn helaas niet
in alle woonbuurten aanwezig. Dat moet anders. Daarom wordt hard

In Zuidoost-Brabant zijn ruim 1100 aed's geregistreerd. In Eindho-

gewerkt om van Nederland een 6-minutenzone te maken.

ven zijn dat er al ruim 230. Op https://www.aed4.eu zijn de pre-

In een 6-minutenzone helpen mensen dag en nacht binnen 6 minuten

cieze locaties te vinden van de AED’s in Eindhoven. Op 16 april

een slachtoffer van een hartstilstand. Hiervoor zijn 3 factoren van

was bijna 60% van het benodigde bedrag binnen. Als u dit Bergen

doorslaggevend belang:

Bulletin in de bus heeft gekregen dan heeft u nog tien dagen de

•

Een oproepsysteem

tijd om een bijdrage over te maken.

De 112-meldkamer roept tegenwoordig per SMS burgerhulpverleners

Momenteel beschikbare locaties in De Bergen met een AED: de

op in de directe omgeving van het slachtoffer. Afgelopen oktober

Moskee aan de Willemstraat en bij woontoren De Regent op de

ontving ik zelf al 2 meldingen. Ongetwijfeld zullen er meerdere

hoek van de Emmasinel en de Willemstraat.

buurtgenoten aangesloten zijn bij dit netwerk.
•

Burgerhulpverleners

U kunt het verschil maken in het welzijn van uw partner, ouder,

‘AED vergroot levenskans bij hartstilstand’

sportgenoot of buur. U als buur bent altijd dichtbij en ook u kunt (na

Bergenbewoner Yuri Anastacia hoorde op de radio over de moge-

training) reanimeren.

lijkheid om via crowdfunding het aanschaf- en plaatsingsbedrag

•

voor een AED in je eigen buurt bijeen te brengen. “Ik weet als

Automatische Externe Defibrillator (AED)

Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen

beroepsmilitair hoe belangrijk het kan zijn om snel te reageren.

bij een hartstilstand. In tegenstelling tot de ‘strijkijzers’ die u kent

Ook bij een hartstilstand. Toen ik opzocht waar in De Bergen

van films en operatie kamers is een AED beveiligd en door iedereen

AED’s voor handen zijn, zag ik dat (burger-)hulpverleners in een

te bedienen. Training hierin is wel sterk aan te raden.

belangrijk deel van de wijk niet binnen zes minuten over een
AED kunnen beschikken.”

Momenteel hangen de dichtstbijzijnde AED’s in de Moskee aan de

Vanuit die info ben ik vervolgens gestart met dit initiatief. Als we

Vonderweg en in de Willemstraat. Twee locaties die voor een groot

met zijn allen ervoor kunnen zorgen dat er minimaal nog een AED

deel van De Bergen niet tijdig bereikbaar zijn.

op een centrale plaats in de wijk geplaatst kan worden, vergroot

Door gebruik te maken van het crowdfundingplatform

dat aanzienlijk de kans voor iemand die een hartstilstand krijgt.

www.buurtAED.nl (een initiatief van Philips en de Hartstichting)

Daarom hoop ik dat dit initiatief slaagt en misschien wel de aan-

kunnen wij als buurt gezamenlijk voor een sterk gereduceerde prijs

zet is om nog op een of twee plaatsen in De Bergen een AED te

een AED laten ophangen op een plek die wij geschikt achten. Ons

plaatsen.”

voorstel is om dit bij het Veteranenhuis te doen aan de Smitsstraat 17.

Hij benadrukt dat elk bedrag, klein of groter, meer dan welkom

Als u deze brief in de bus hebt gekregen, is die locatie voor u binnen

is. “Een of twee euro zijn net zo welkom als vijf, tien of vijfen-

drie minuten bereikbaar.

twintig euro.”

Het ophangen van een AED betekent niet automatisch dat de buurt

Smitsstraat 17 als een goede centrale plek voor de plaatsing van

ook weet hoe deze te gebruiken. Voor een selecte groep mensen zal

een AED. “Maar daar heb ik nog geen contact met De Treffer over

ik daarom een gratis cursus reanimatie en AED-gebruik aanbieden.

gehad. Ik wil eerst zeker zijn dat we het streefbedrag halen voor-

Hierbij leert u van ervaren (militaire) hulpverleners wat u moet doen

dat ik, samen met anderen, naar geschikte locaties ga uitkijken.

in het geval van een hartstilstand.

Maar De Treffer ligt wel mooi centraal.”

In zijn brief noemt Anastacia Veteraneninloop De Treffer aan de
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In memoriam: Thei Hoeymakers
(1951-2018)
Eind maart is buurtgenoot Thei Hoey-

hij bij het Eindhovens Dagblad op de functie

aanrukken en deed vervolgens de hele

makers (66) dood in zijn appartement

van buitenland-redacteur. In een dubbel-in-

nacht verslag aan de lezers.

in De Bergen aangetroffen. Hij was al

terview dat hij samen met ED-collega en

langere tijd ziek. Met het overlijden

Bergenbewoner Ton Loots aan het Bergen

In zijn vrije tijd was Thei een lezer. In die

van Thei heeft De Bergen een markante

Bulletin gaf (Bergen Bulletin, december

pose werd hij ook afgebeeld door de Eind-

en uiterst aimabele en beminnelijke

2013, te vinden op www.stichtingdeber-

hovense schilder Cornelis le Mair, een van

persoonlijkheid verloren.

gen.nl/archief Bergen Bulletin) vertelde hij

zijn vele vrienden uit zijn stamcafé Bommel

daar het volgende over. “Ik solliciteerde op

aan de Kleine Berg. Daar kon je aan de bar

Het blijft schrikken als je hoort dat een

de functie buitenland-redacteur en kreeg

'een halfje Thei' bestellen: een half glas

oude bekende is overleden. Vijftien jaar is

tot mijn verbazing tijdens het sollicitatiege-

Ierse whiskey. Hij had een enorme biblio-

Thei Hoeymakers een collega van mij ge-

sprek alleen maar vragen over binnenlandse

theek met vooral biografieën. Winston

weest bij het Eindhovens Dagblad. Als jour-

Churchill was daarbij een van zijn favorie-

nalist op de stadsredactie had ik beroeps-

ten. Hij wist vrijwel alles over deze karakte-

halve met deze ‘journalist buitenland’ wei-

ristieke Engelse staatsman. Ook zijn kennis

nig te maken maar vooral in de tijd dat het

over de Eerste Wereldoorlog was indruk-

opzoeken van feiten via google en andere

wekkend. Vrijwel alles wist hij over ‘La

zoekmachines nog geen gemeengoed was,

grande guerre’ zoals de Fransen die oorlog

liep ik regelmatig bij hem langs met vragen

nog steeds noemen. Een zo’n ‘weetje’ was

en vraagjes. Met zijn ‘encyclopedische’ ken-

bijvoorbeeld dat de Duitsers na de capitula-

nis van de buitenlandse politiek en zijn

tie in november 1918 hun cognac geen cog-

fenomenale geheugen voor andere zaken

nac meer mochten noemen. Dat was in de

en wielrennen (vooral over de Tour) wist hij

vredesovereenkomst bedongen door de

zonder uitzondering de antwoorden op

Fransen. Zo’n feitje, dat was nou typisch

mijn vragen. Antwoorden die hij graag

Thei.

gepaard liet gaan met een mini-college vol

Ook zijn kennis over de Tour de France was

achtergronden.

enorm. Hij schreef over de ronde het boekje
'La Grande Boucle'. Met prachtige, uiteraard

Thei, eigenlijk heette hij Theo, wilde als

op feiten gebaseerde wielerverhalen.

geboren Limburger Thei genoemd worden.

Behalve de Tour had hij nog veel meer lief-

Zonder te dwepen met het Bronsgroen

hebberijen waarover feiten en feitjes hem

Eikenhout van het zuidelijke Limburg waar

goed van pas kwamen toen hij voor het

zijn roots lagen (Heerlen), verloochende hij

Eindhovens Dagblad de jaarlijkse Omnipuz-

zijn herkomst nooit. Als hij bijvoorbeeld zijn

zel ging samenstellen. Met die puzzel be-

uit Venlo afkomstige vriend en collega-jour-

zorgde hij talrijke ED-lezers jarenlang

nalist Matt Dings, onlangs ook overleden,

genoeglijke kerstvakanties en ook hoofd-

tegenkwam, schakelden ze als vanzelfspre-

kwesties. Om vervolgens toch als buiten-

kend over op het Limburgs.

landredacteur te worden aangenomen.” Hij

brekens.

had zich tot die tijd niet echt beziggehou-

De laatste jaren kampte Thei Hoeymakers

Buiten de krant had ik zelden contact met

den met buitenlandse politiek maar wist er

met een slechter wordende gezondheid.

hem. Na zijn vroegtijdige pensioen bij het

naar eigen zeggen tijdens het interview

Dat weerhield hem er echter niet van te

ED in 2010 kwamen we elkaar nog regelma-

‘door mijn interesse in geschiedenis wel iets

blijven genieten van het leven. Te genieten

tig tegen. Bijna steeds op straat. Altijd was

van af’.

op zijn eigen manier waarbij lezen, schrijven

er die blik van herkenning, die vriendelijke,

en zeker ook een drankje centraal stonden.

ietwat verlegen glimlach en de vriendelijke

Zijn hele journalistieke leven was hij buiten-

Tot hij afgelopen maart overleed in zijn

groet. Want naast zijn professionele kwali-

landredacteur. Als weinig anderen wist hij

appartement.

teiten, en dat waren er vele, was Thei

de complexe problematiek van het Midden-

Thei, ik hoop dat ze aan de ‘andere kant’

vooral een zeer vriendelijke persoonlijkheid.

Oosten begrijpelijk weer te geven in zijn ar-

een allesomvattende bibliotheek, pen en

tikelen. De historie van de VS kende hij van

papier en goede Ierse whiskey hebben.

Thei Hoeymakers doorliep in Utrecht de

buiten. Op de dag van de Amerikaanse

Daan kumt alles good, jong. Hoije wa.

School voor de Journalistiek en woonde al

presidentsverkiezingen liet hij op de ED-

vele jaren in Eindhoven. In 1975 solliciteerde

redactie een fles witte wijn en een kaasplank

Lucas Nuchelmans
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www.goedeboekendrukker.nl
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Bist ro So phi e
W ilhelminaplein 1 4
5611HE Eindh oven · 040 244 73 21
info@b ist rosop hie.n l
ww w.bist ro sop hie.nl

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

zeker niet de grootste,

maar wel de beste
boekhandel van Eindhoven

#RaboClubkas: inschrijving opent 1 maart 2018
Rabobank stelt € 175.000,- beschikbaar voor verenigingen en stichtingen in Eindhoven,
Veldhoven en Wintelre. Bankiert jouw stichting of vereniging bij Rabobank? Doe mee!
https://www.clubkascampagne.nl/eindhoven-veldhoven/inschrijven

ONDERNEMERSSTICHTING DE BERGEN

B E R G E N B U L L E T I N · A P R I L 2 0 1 8 10

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

Sporten doe je zonder bril of lenzen!

NACHTLENZEN
CORRIGEREN JE
OGEN TERWĲL JE
SLAAPT
gun je ogen de wereld!

EEN BEETJE
ONDERNEMER
ADVERTEERT
IN HET
BERGEN
BULLETIN
Contact en info: nuchel_01@hotmail.com

goudsmeden - juweliers sinds 1980

KOOPZONDAG

1910 Cyan 2018.qxp_Opmaak 1 22-01-18 11:34 Pagina 1

R E S TA U R A N T

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

KAAS & DINGES IN DE BERGEN
BERGSTRAAT 35

jokkmokk.nl
hallo@jokkmokk.nl
+31(0)614984912
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“Ik kan wel tegen een stootje en sta
mijn mannetje. Of moet ik vrouwtje
zeggen?”
Latifa Yahia de nieuwe
gebiedscöordinator van De Bergen

B E R G E N
BULLETIN
NIEUWSBULLETIN VOOR BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN IN DE BERGEN

Keuze uit bestaande of
digitale bezoekerspas
Het voornemen van de gemeente om het vergunningparkeren in De Bergen geheel te
digitaliseren, stuitte afgelopen maanden op verzet. Net als in Mariënhage en Rapenland waar hetzelfde speelt.
De bezwaren waren vooral gericht tegen invoering van een digitale bezoekerspas. Daarbij
moeten bewoners via een app in de wijk parkerend bezoek aanmelden. Na meerdere
tumultueuze bijeenkomsten en een handtekeningenactie besloot B en W tot een compromis.
Het digitaliseringstraject van bewonersparkeren gaat weliswaar gewoon door maar met die
kanttekening dat bewoners die al een ‘analoge’ bezoekerspas hebben zelf mogen kiezen of
ze die willen houden of hun bezoek digitaal laat parkeren. “Bewoners die een (nieuwe)
parkeervergunning voor bezoekers aanvragen, krijgen automatisch de nieuwe, digitale variant”,
verduidelijkt de gemeente.
De bewoners krijgen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente voor een informatiebijeenkomst op 17 mei waar verkeerswethouder Jannie Visscher alles nog eens toelicht. Bij
bewoners die de bestaande bezoekerspas willen blijven gebruiken, moet wel een aanpassing/
toevoeging worden gedaan op hun pas. De gemeente hoopt dat op de bijeenkomst meteen
te regelen.
De bezwaren tegen de digitale bezoekerspas waren divers. Sommige bewoners vinden het
een inbreuk op hun privacy om te moeten melden wie, wanneer en hoe lang het bezoek
komt. Anderen vinden de digitale variant te omslachtig, zeker als je meerdere bezoekers met
meerdere auto’s binnen krijgt. Bij de digitale variant moet je na de eerste bezoeker de volgende(n) aanmelden via de buren. Want, digitaal of fysiek, de bezoekerspas geeft slechts
recht op 1 parkeerplek. Ook zou volgens sommige bewoners de te gebruiken app niet op alle
smartphones te gebruiken zijn. Iets waarover de gemeente naar eigen zeggen geen meldingen heeft gehad. En tot slot, ook in De Bergen zijn nog steeds (oudere) bewoners die geen
smartphone of pc hebben.
Door alle gedoe is de datum waarop het digitaal parkeren in zijn geheel wordt ingevoerd,
1 mei, op losse schroeven komen te staan. De gemeente laat weten wanneer het ‘gedoe’ alsnog in zal gaan.

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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