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Twintig jaar
Cicogne
Precies twintig jaar geleden werd het voorlopige ontwerp voor de verbouw en nieuwbouw op de hoek van de Mauritsstraat en
Van Egmondstraat en Van Egmondstraat en
Catharinastraat aan de buurt gepresenteerd. De herontwikkeling van het terrein
van de oude ambachtschool omvatte de
sloop van vrijwel de gehele bestaande bebouwing behalve enkele gevels. Door die te
behouden en op te knappen bleef het

Pand Hoogstraat 14
ondergaat metamorfose

straatbeeld dat sinds 1906 deze locatie beheerste, behouden. In het voorlopige ontwerp ging het om 71 koopwoningen en
-appartementen met een binnentuin en een
parkeergarage. De verwachting was dat het
genoemde aantal van 71 eenheden zou

Jarenlang hebben bewoners van De Bergen en ook daarbuiten zich groen en geel geërgerd

worden bijgesteld naar beneden. (Het wer-

aan de verpaupering van de panden aan de Hoogstraat 12 en 14.

den er uiteindelijk zo’n zestig.)

Inmiddels heeft Hoogstraat 14, zo’n negentig jaar geleden gebouwd, na een grondige
verbouwing van bijna een jaar een complete metamorfose ondergaan. En zou het van binnen

Met de bouw van een parkeergarage werd

en van buiten zomaar kunnen gaan behoren tot de ‘pareltjes nieuwe tijd’ van de wijk.

tegemoet gekomen aan de bezwaren uit de

Het pand waar tot voor enkele jaren geleden beddenspecialist Arie van Mil in was gevestigd

buurt. Deze was bang dat de grootschalige

heeft nu op de begane grond een kantoorfunctie gekregen met op de bovenliggende

nieuwbouw teveel parkeerdruk op de om-

verdiepingen vijf appartementen. Gelijkvloers heeft vanaf medio november makelaardij

geving zou veroorzaken.

HouseHunting van Eindhovenaar Mark Boudewijns onderdak. In de appartementen zijn

Het voorlopige ontwerp werd enthousiast

expats oftewel arbeidsmigranten gehuisvest.

door de buurtbewoners ontvangen. De her-

Mark Boudewijns (39, zie foto) is tevens eigenaar van het pand op nummer 12. ‘We hielden

bestemming zou in ieder geval een eind

tot voor kort kantoor aan de Tongelresestraat. Maar daar waren we de laatste jaren in heel

maken aan de leegstand van het complex.

hoog tempo uit ons jasje aan het groeien. Dus zijn we op zoek gegaan naar een andere

En het behoud van de oorspronkelijke ge-

locatie.’ Daarbij keek Boudewijns niet uit naar een bepaalde wijk. ‘Ik wilde wel dat we

vels (die bijna allemaal ook zijn gesloopt en

centraal kwamen te zitten, zeg maar binnen de rondweg. Op een gegeven moment vestigde

in oude stijl herbouwd) stelde de buurt ge-

iemand mijn aandacht op dit pand.’

rust en nam de vrees weg dat de Catharina-

Een doorsnee kandidaatkoper zou zich waarschijnlijk een ongeluk zijn geschrokken over de

straat een ‘tweede monsterlijk gebouw’ (de

verschrikkelijke staat waarin het pand verkeerde nadat het jarenlang had leeggestaan.

flat aan de zuidzijde van de straat van

En in die periode net als het pand ernaast (nr. 12) door zwervers, verslaafden en illegalen

architect Carel Weeber) zou krijgen.

vele jaren als onderdak werd gebruikt. Meerdere malen zijn er daklozen uit de panden
gehaald en werden ze herhaaldelijk dichtgetimmerd om verdere vernielingen en oneigenlijk

Nu, twintig jaar later is het complex, dat

gebruik tegen te gaan.

Cicogne werd gedoopt, een vertrouwd deel

‘Maar als makelaar heb je geleerd de potentie van panden te zien en in dit geval zag ik

van De Bergen. En de oorspronkelijke gevel-

meteen de mogelijkheden”, aldus Boudewijns.

partijen doen de uitstraling van De Bergen

zie vervolg pagina 3

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

KAZERNE TOONT PRACHTIG WERK TIJDENS DUTCH DESIGN WEEK
De expositie ‘Circular Materialists’ onderzoekt hoe ontwerpers omgaan met het inherent tegenstrijdige thema
van duurzaam design. Het toont maar weer eens hoe blij Eindhoven en vooral de Bergen moeten zijn met de aanwezigheid
van deze schitterende locatie. Hieronder een kleine foto-impressie van het getoonde werk.
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‘Buurt in Bloei’ maakt
mensen weer blij

DE MOL
Hallo John de Mol, doe jij nu ook al aan

Het initiatief ‘Buurt in Bloei’ van

zouden willen, wat ze kunnen, waar ze blij

discriminerende leeftijdsdiscriminatie?

WIJeindhoven geeft mensen de kans om hun

van worden, wat hun talenten zijn en hoe ze

Je ontsloeg onlangs twee presentatrices bij

talenten te ontwikkelen, zich weer nuttig te

die kunnen inzetten. Voor zichzelf en voor

Hart van Nederland die met hun 50 jaar een

laten voelen en zich in te zetten voor zich-

hun omgeving. Bij de een kan dat leiden tot

flink stuk jonger zijn dan jij. En ook jonger

zelf en hun omgeving.

een cursus, bij een ander tot het gaan doen

dan je zus Linda. Met je zorgvuldig geverfde

‘Iedereen heeft talenten en vaardigheden.

van vrijwilligerswerk. De mogelijkheden zijn

haar probeer je er wel jonger uit te zien,

Dingen waar ze goed in zijn, maar die er om

feitelijk onbeperkt.’

maar dat is helaas niet helemaal gelukt.

welke reden dan ook niet uitkomen’, legt

Als voorbeeld vertelt ze het verhaal van een

Sterker nog, je verjongde haardos contras-

Generalist/Verbinder Annika Brantz van WIJ-

groep vrouwen die een leuke buurtactiviteit

teert lachwekkend met het oudere gezicht

eindhoven uit. ‘Buurt en Bloei biedt mensen

wilden opzetten. ‘Samen bekeken we wat

daaronder. En je zus Linda die gaat ook al

de kans om samen met een zogenaamde

daar voor nodig was. Ze wilden ook een

aardig richting de 60. Niks mis mee natuurlijk,

Verbinder hun leven wat meer glans en in-

schminkkraam en daar iemand voor inhuren.

maar ook zij liet zichzelf wat verjongen.

houd te geven. Dingen te doen waar ze blij

Ik heb geregeld dat ze zelf een workshop

Helaas heeft haar strak getrokken koppie

van worden.’

schminken konden volgen en die stand zelf

inmiddels nog slechts de zielloze uitdruk-

Ze benadrukt dat iedere Eindhovenaar, jong,

konden bemannen. Op die manier geef je ze

kingsvaardigheid van een mummie. Ga je

oud, werkend, gepensioneerd of zonder

een goed gevoel en kunnen ze iets positiefs

haar nu ook vanwege haar leeftijd bij het

werk, aan Buurt in Bloei mee kan doen. ‘Het

voor hun buurt doen.’ Of de man die graag

oud vuil zetten?

initiatief heeft maar één doel: mensen weer

aan elektronica knutselt. ‘Die is nu vrijwilliger

Nee, natuurlijk niet, want je familie is je

tot bloei laten komen. Iets voor zichzelf en

op de afdeling elektronica van een kringloop.’

heilig en en per slot van rekening ben jij de

mogelijk ook voor hun buurt iets kunnen be-

Ook Zehra (40) is via Buurt in Bloei terecht-

baas. Je bent ontegenzeggelijk een zeer

tekenen.’

gekomen op een plek waar ze blij van wordt

succesvolle man, John. Neem ik graag mijn

Wilma Schrijen is sinds een jaar een fulltime

en zich nuttig voelt. ‘Na een heftige periode

petje voor af. Wat niet wegneemt dat je

Verbinder. ‘Ik ga op zoek naar mensen, vaak

in mijn leven zocht ik een bezigheid die me

desondanks niet zelden hopeloze bagger

deur aan deur, die op welke manier dan ook

een goed gevoel zou geven en waar ik me

produceert. Op zichzelf maakt me dat ook

vastzitten in hun leven. Tot weinig dingen

nuttig kon maken. Via Buurt en Bloei verzorg

niet uit zolang mijn afstandsbediening het

meer komen waarover ze zich goed voelen.’

ik nu wereldmaaltijden in een buurthuis.

maar blijft doen. Maar wat me zo stoort is

Aan de hand van een zogenaamde ‘talen-

Leuk werk en tevens een opstap naar betaald

dat je vrouwen van vijftig kennelijk al te oud

tenscan’ krijgen de mensen en de Verbinder

werk, liefst in de horeca.’

vindt. Je verbetert met die verjongingsdrift

duidelijkheid over een aantal relevante

Meer informatie over Buurt in Bloei op

je programma’s waarschijnlijk niet, maar je

zaken. ‘Hoe ze in hun leven staan, wat ze

www.wijeindhoven.nl/buurtinbloei.en

schoffeert er wel onnodig mensen mee.

vervolg pagina 1

‘Wij verzorgen het hele plaatje. Gaan indien

discriminatie. Dat zul jij in alle toonaarden

Na het doorlopen van het vergunningstraject

nodig met expats in de auto langs beschik-

ontkennen natuurlijk. Zo in de trant van

om het pand te mogen verbouwen en vooral

bare woningen of appartementen maar zor-

‘We willen met het format van het programma

ook ‘up te graden’ kon een jaar geleden

gen ook dat mensen vanuit het buitenland

een andere kant op en de doelgroep beter

begonnen worden met de werkzaamheden.

meteen in Eindhoven over geschikte woon-

bedienen’. Mocht er maar iets van waar zijn

‘Het pand is helemaal gestript en vandaar

ruimte kunnen beschikken. En alles wat er

wat je zei dan had je ze natuurlijk kunnen

zijn we begonnen met de opbouw.’

tussen in zit. Meestal werken we in opdracht

compenseren met een financiële genoegdoe-

Zowel binnen als buiten werd alles aange-

van het bedrijf waar de expat aan de slag

ning. Dat hoeft natuurlijk niet een miljoen te

pakt. De bakstenen gevel werd schoonge-

gaat maar in andere gevallen onderhandelen

zijn die je van de rechter aan een pasgeleden

maakt, er kwamen nieuwe kozijnen in en

we rechtstreeks met die werknemer.’

ontslagen directeur moest betalen. Maar een

aan de achterkant op de begane grond werd

De laatste weken van oktober en de eerste

bescheiden percentage daarvan zou al een

zo’n veertig vierkante meter aangebouwd.

week van november worden nog de puntjes

passend gebaar zijn geweest. Voor 16 jaar

Er werd zeker niet met geld gesmeten maar

op de ‘í’ gezet. ‘We verwachten half novem-

‘dienstverband’ lijkt me dat niet teveel

uitgangspunt was wel kwaliteit. Zowel wat

ber officieel open te gaan.’

gevraagd.

het kantoor- als het woongedeelte betreft.

Wat betreft de locatie van zijn nieuwe

Tuurlijk John, ik weet ook wel, einde

‘Ook hebben we veel aandacht besteed aan

kantoor, is Mark Boudewijns uitermate

contract is einde contract.

duurzaamheid en we zijn er in geslaagd het

tevreden. ‘We hadden nauwelijks beter kun-

Maar dan nog...

pand bijna energieneutraal te maken.’

nen zitten. In het centrum, in een fantastisch

Vanuit het nieuwe onderkomen gaat House-

pand en in een van de leukste wijken van

Hunting verder met de ‘corebusiness’, het

Eindhoven.’

Het is in mijn ogen gewoon pure leeftijds-

verhuren van woonruimte aan expats.

Tom Adriaans
tomadriaans@hotmail.com
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Zoals met meer dingen in De Bergen,
lijkt de upgrading en invulling een gebed
zonder einde te worden.
Wat moeten we met het terrein en wie
moet dat gaan doen. Een ideeënrondje

Treffinaterrein
blijft
problematisch
stukje groen

door De Bergen.

ze het afweten. En wat ik helemaal erg
vindt, is dat mensen die vooraan staan met
hun praatjes ’s avonds hun hond laten
poepen op het Treffinaterrein en het niet
opruimen.’
Vleeshouwers neemt geen blad voor de

randen van het Treffinaterrein, het gebied

mond bij zijn kritiek.

Duidelijk is dat er iets moet gebeuren met

veel goed zal doen.

‘Mijn tweede punt betreft de realisering van

het stukje groen te midden van de stadse

‘Het terrein is momenteel een groot honden-

het ontwerp dat een student desgevraagd

bebouwing die op veel plaatsen geen

uitlaatterrein waar allerlei dingen gebeuren

heeft gemaakt in 2016. Iedereen was en-

schoonheidsprijs verdient.

die niet kunnen. Zet aan de randen op

thousiast over de grote lijnen van het ont-

Recente initiatieven voor een herinrichting

enkele plaatsen een paar woningen of een

werp maar dat verdween vervolgens ergens

en herbestemming van het Treffinaterrein

klein, laag appartementencomplex neer en

in een la. Geef jongeren de kans met hun

leden om verschillende redenen schipbreuk.

ik denk dat het Treffina een grote, positieve

ideeën over de herinrichting. Hou eens op te

Enerzijds omdat het niet lukte de omwonen-

boost krijgt. Zeker als je het combineert met

denken dat alleen de ouderen weten wat

den zodanig te enthousiasmeren dat ze niet

het opknappen of weghalen van bepaalde

goed is. En dat geldt ook voor de kritiek

alleen meedachten over de nieuwe invulling

storende en in het oog vallende achterkanten

over de hangjeugd op het terrein. Wij hin-

en aankleding maar ook daadwerkelijk de

van panden om het terrein. Het grootste

gen vroeger zelf toch ook rond op straat en

handen uit de mouwen staken. Anderzijds

voordeel van beperkte bebouwing is de

in parken.’

omdat de samenwerking tussen de initiatief-

sociale controle een stuk groter wordt. Als je

De derde ‘zwarte Piet’ is voor de gemeente.

nemers voor een ‘nieuw’ Treffinaterrein,

het enkel een groenbestemming laat behou-

‘Neem je verantwoording als gemeente bij

Stadstuin De Bergen, bepaald niet optimaal

den zonder dat er echt iets verandert, blijft

de invulling van openbare ruimte. Prima dat

verliep. Ook de moeilijke communicatie tus-

deze locatie een negatief imago houden.”

burgerinitiatieven zoals de Stadstuin kansen

sen de Stadstuinders en de buurt was zeker

krijgt maar begeleidt en ondersteun zo’n

3
Gemeente moet verantwoording Treffinaterrein
nemen

proces zoveel mogelijk. Realisering van pro-

Voorzitter Huub Vleeshouwers van de stich-

Schande.’

Een oudere bewoonster van de St. Cathari-

ting Veteranen Brabant Zuid-Oost (SVBZO) is

Hij vindt tevens dat de manier van communi-

nastraat (naam bij redactie bekend) vindt

niet flauw in zijn kritiek over de voortslepende

ceren en enthousiasmeren van sommige

dat het terrein de groenbestemming moet

herinrichting Treffinaterrein. Veteraneninloop

mensen van de Stadstuin veel beter had ge-

blijven behouden die het nu heeft. En in het

De Treffer aan de Smitsstraat grenst aan de

kund en gemoeten. Ook daar zijn steken ge-

bestemmingsplan voor De Bergen is vastge-

achterzijde aan het Treffinaterrein.

vallen.

legd.

‘Mijn eerste punt van kritiek geldt de groep

Wat betreft de toekomstige bestemming is

‘Het terrein is voor mij, maar ook de rest van

‘hoogopgeleide’ mensen die zich op de een

Huub Vleeshouwers kort: ‘Het moet een

De Bergen, de enige plek dichtbij waar ik

of andere manier met de herinrichting be-

groenbestemming houden. En een speel- en

even een frisse neus kan gaan halen.

moeien. Veel gepraat, iedereen heeft een

ontmoetingsplek voor buurtbewoners en an-

De nabijgelegen Mauritsstraat is een van de

mening maar als het erop aan komt om de

deren zijn.’

meest vervuilende straten van de stad en

handen echt uit de mouwen te steken laten

de laatste anderhalf jaar debet aan de schipbreuk.

1
‘Plek voor een frisse neus’

jecten zoals Brainpoort krijgt alle aandacht
terwijl de herinrichting van een stukje groen
in De Bergen al eindeloos lang duurt.

het groene Treffinaterrein is daar de enige
nabijgelegen groene tegenhanger van.
Ik vind het zo fijn dat ik pal achter mijn huis
zo een mooi stukje groen in kan stappen.
Ik vind dus: afblijven wat betreft stenen invulling, laat het groen blijven.’

2
‘Treffina heeft sociale
controle nodig’
Bergenbewoner Rob Stork die als beroepsfotograaf veel úrban places’ heeft gezien en
gefotografeerd is ervan overtuigd dat een
bescheiden, afgewogen bebouwing aan de
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Waar komt de naam
Treffinaterrein
vandaan?

GAST

HOME SWEET
HOME

HOME SWEET
HOME

Het Treffinaterrein heeft haar naam te danken

Als je naar een vreemd land verhuist, denk je

When you move to a foreign country, you

aan het bedrijf Treffina. Voor de komst naar

vaak later weer daar naar terug te keren. Ik

think that you will go back, go home.

De Bergen een bedrijf in chemische huis-

ken veel mensen die dat inderdaad ook

I know many people who actually did so.

houdproducten zoals zeep en wasmiddelen

deden. Na een paar maanden, een jaar of lan-

After a few months, a year or two abroad,

en pal na de oorlog ook de distributie van de

ger in het buitenland, pakken ze hun spullen,

they get up, pack, sell or through away

schaarse producten zoals tandenborstels en

verkopen wat of gooien het weg en gaan

their stuff and go back home.

kammen.

terug naar hun eigen land. Ik echter niet. Niet

Het bedrijf werd, opvallend genoeg, tijdens

dat ik het niet wilde, maar eerst studeerde ik,

I didn’t. Not that I did not want to, but

de Tweede Wereldoorlog opgericht door de

toen ging ik werken, en daarna ontmoette ik

first I was studying, then I was working,

in 1937 vanwege het Nazi-regime uit Duits-

een knappe Griekse jongen...

then I met a handsome Greek guy... There

land gevluchte Joodse familie Marx.

Het was niet op een bepaald moment dat ik

was no specific point in time when I stop-

De familie dankte haar leven aan een be-

mijn geboortestad in Oekraine niet meer

ped calling my hometown in Ukraine

vriende familie waar ze konden onderduiken.

‘thuis’ noemde. Iedere keer als ik in Oekraine

‘home’. Every time I went back, Ukraine

De bedrijfsnaam Treffina was een afgeleide

was, was het land veranderd. Alle nieuwe

would change. All the new things, small

van het woord ‘treffer’.

dingen, groot of klein op de plek waar ik op-

and big, made me feel foreign to the place

groeide, gaven me een gevoel van vervreem-

where I grew up and where I was still

Na de oorlog besloot Marx te blijven wonen

ding, terwijl ik altijd welkom was. Maar

always welcome. Feeling welcome, appa-

en werken in Eindhoven.

welkom zijn, betekent nog niet je thuis voe-

rently, is not what makes you feel home.

Het bedrijf verhuisde enkele malen via onder

len.

meer de Stratumsedijk en de Wal in 1960

COLUMNIST

In Eindhoven, I lived in a long multistore

naar de Kleine Berg 62. Er werkten toen vijf-

In Eindhoven woonde ik in een lang flatge-

residential building in Woensel. Affordable

tien mensen. De handel van het bedrijf was

bouw in Woensel. Met betaalbare huur, goed

rent, well-maintained and just five minu-

intussen verschoven naar de verkoop van

onderhouden en op slechts vijf minuten lopen

tes’ walk to the station. Many people

cosmetica-artikelen aan drogisterijen en

van het station. Veel mensen zouden dat

would be happy to call that place home.

parfumerieën. Hun afzetmarkt concentreerde

graag hun ‘thuis’ willen noemen. Ik ook wel,

I also did, but all ten years that I lived

zich voornamelijk in Brabant en Limburg.

maar in de tien jaar dat ik daar woonde, ont-

there, it did’t really feel like one.

Tot de klanten behoorden naast tal van dro-

brak er toch iets.

gisterijen ook de HEMA, V&D en de Bijenkorf.

And then, on a cold Monday morning,
En toen, op een koude maandagmorgen,

I found myself standing in the middle of

Kwam Treffina in 1960 met vijftien werkne-

stond ik plotseling vertwijfeld midden in De

De Bergen, the keys I just got from the

mers naar De Bergen, vijf jaar later waren

Bergen, met in mijn hand de sleutel die ik net

notary frantically squeezed in my hand.

dat er al veertig. De zaken ging bijzonder

van de makelaar had gekregen.

Does owning a place make it feel like

goed. In 1971 legde een brand de gehele

Geeft het bezitten van een huis een gevoel

home?

voorraadhal, in de oude Karel I sigarenfabriek

van thuis?

The doorbell rang when we started drop-

in Tongelre gevestigd, in de as. De brand

De voordeurbel ging toen ik muren aan het

ping walls in my new apartment. Putting

noopte het bedrijf extra opslagruimte te

afbreken was in mijn nieuwe appartement.

my most apologetic smile on, I opened the

kopen aan de Kleine Berg.

Met mijn meest veronschuldigende glimlach

door. A tiny lady held a bright yellow

opende ik de deur. Een dametje hield een

booklet, curiously peering into the mess

In 1975 besloot de directie, na protesten uit

felgeel blad voor zich en keek ondertussen

behind me.

de buurt, het bedrijf te verhuizen naar be-

nieuwsgierig naar de rotzooi achter mij.

‘I heard you are moving in’, she said.

drijventerrein De Hurk in Strijp. Het nieuwe

‘Ik hoorde dat u hier bent komen wonen’ zei

‘Welcome to the neighborhood. This will

Treffinapand werd in 1979 geopend.

ze. ‘Welkom in de buurt. Dit zal u helpen om

help your get around’.

Hetzelfde jaar droeg de oprichter Albert

bekend te geraken met uw omgeving.

She handed the booklet over to me.

Marx om gezondheidsredenen de dagelijkse

Ze gaf mij het blad. ‘Bergen Bulletin’ was de

‘Bergen Bulletin’ the title said.

leiding over aan een drietal opvolgers.

titel.

‘Would you like to come in?‘, I asked,

Het assortiment, waarin Treffina zich in de

‘Wilt u binnenkomen?’, vroeg ik, tewijl ik een

taking a step back. Suddenly, it felt like

latere jaren specialiseerde, wijzigde naar

stap achteruit deed. En plotseling voelde ik

home!

gelang de mode veranderde naar onder

mij thuis!

meer shopping-bags, polstasjes, cosmeticadozen, lipsticks, mascara, wellness-artikelen.
Bron: www.eindhoven-encyclopedie.nl.

Olha Bondarenko
Olha Bondarenko
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SOCIALE VERBINDING IN DE BERGEN
Met de komst van duizenden expats

of wijkgebonden informatie.’

Op die manier geef je de ‘nieuwe’ wijkbewo-

groeit Eindhoven in snel tempo.

Met die wetenschap en in samenhang met

ners de kans om mensen uit de wijk de

En moeten steeds meer mensen en cul-

haar eigen ervaringen als buitenlandse in

volgende keer dat ze elkaar tegenkomen, te

turen een plekje, een thuis vinden. Ook

een ander land, besloot ze samen met twee

groeten. Zoiets bevordert het thuisgevoel.

op sociaal gebied, ook in De Bergen.

andere (buitenlandse) Eindhovenaren uit De

En daar is het uiteindelijk om te doen. De al

Bergen een activiteit te organiseren waarbij

dan niet tijdelijke wijkbewoners het gevoel

‘Volgens de Buurtmonitor is een kleine twin-

ontmoeten, kennismaken en verbinden de

geven dat ze ook hier in Eindhoven een

tig procent van de mensen die in De Bergen

voornaamste uitgangspunten waren.

thuis hebben. Een gevoel wat in veel geval-

wonen, afkomstig uit het buitenland’, stelt

‘De 'oorspronkelijke' wijkbewoners in contact

len de basis is om actief deel uit te gaan

Olha Bondarenko. Zelf woont de uit Oekraine

brengen met de nieuwe, buitenlandse bewo-

maken van een wijk en haar bewoners en

afkomstige Olha al zeventien jaar in Neder-

ners. Deze laatsten over hun (tijdeliike)

zich eventueel in te zetten voor die wijk.’

land en voelt zich een echte Eindhovense die

woonomgeving vertellen en ze informatie

De reacties van de deelnemers, zowel de

als ze afscheid neemt ‘houdoe’ zegt. Sinds

geven over wat er te doen is. Maar ook

‘echte’ Eindhovenaren als de nieuwe,

maart van dit jaar woont ze in De Bergen.

andersom: de buitenlandse nieuwkomers

buitenlandse Eindhovenaren, waren louter

‘Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk

laten vertellen over hun land en cultuur.’

positief. Er ontstond veel contact en de sfeer

het is voor deze mensen die hier ver van hun

was heel prettig. De bewoners waren trots

eigen land en cultuur verblijven om zich hier

Dat alles leidde op 12 oktober tot de eerste

om hun eigen wijk te laten zien en bijhorende

een beetje thuis te voelen. Niet alleen de an-

Walk & Talk in De Bergen.

verhalen te vertellen, de buitenlandse men-

dere taal maar ook de andere cultuur maakt

‘Een groep van ongeveer vijfentwintig men-

sen blij vanwege de gastvrijheid en hun

het voor hen niet makkelijk een sociaal net-

sen hebben meegedaan. De ene helft

‘nieuwe buurtgenoten’ in hun (tijdelijke)

werk op te bouwen met behalve collega's en

(Nederlandse) wijkbewoners, de andere

thuisplek.

landgenoten ook buurtgenoten die er al

helft internationals uit onder meer India,

‘We hebben het nu wel steeds over expats

langer wonen.’

Italië, Amerika en Roemenië die nog niet zo

en dergelijke maar dit soort activiteiten zijn

Het is niet alleen in De Bergen maar in heel

lang in De Bergen wonen. We zijn samenge-

natuurlijk ook goed voor andere mensen die

Eindhoven een vaak gehoorde opmerking: al

komen in De Treffer aan de Smitsstraat. Daar

nieuw in de wijk komen. Buitenlands of

die expats (en ook studenten) wonen maar

heeft Marloes Hermans van de Bewonersver-

niet’, aldus Olha Bondarenko.

kort in onze buurt en hebben geen zin, tijd

eniging, die actief heeft meegeholpen ons

Of er een vervolg komt op dit initiatief en in

of behoefte om er een sociaal netwerk op te

initiatief te realiseren, iedereen welkom

welke vorm dat dan zal zijn, weet ze nog

bouwen en zich in te zetten ten behoeve

geheten. Gevolgd door een beknopte uitleg

niet. ‘We moeten de gehouden Walk & Talk

van de leefbaarheid. De buurt heeft er

over de historie van De Bergen, onder andere

nog evalueren en vervolgens kijken hoe het

eigenlijk niets aan.

aan de hand van (oude) stadskaarten.

verder gaat. Duidelijk is wel dat de twee

Olha Bondarenko: ‘Die opmerking is deels

Daarna trok de groep de wijk in. Bergenbe-

‘partijen’ de waarde van dit initiatief herken-

terecht maar heeft heel vaak te maken met

woners zoals Jan van der Heijden, Lourna

nen en ook de bereidheid tonen om actiever

het niet beheersen van de taal. Met onzeker-

Goulden en Rogier Bruijning wezen tijdens

met elkaar om te gaan en elkaar te betrekken

heid, onbekendheid en vaak ook gebrek aan

de wandeling op bijzondere panden en

in hun eigen leven en het leven in de wijk.

informatie over buurtactiviteiten. Dat geldt

andere bijzonderheden van de wijk.

ook voor De Bergen. Hier is wel een goed

‘We zijn onderweg ook bij een klein winkel-

Tachtig nationaliteiten

wijkblad met informatie over activiteiten en

tje in Heilige Geeststraat binnengelopen.

Zo’n kleine twintig procent van de ca. 2500

ontwikkelingen, maar alleen in het Neder-

Puur en alleen om de buitenlandse mensen

inwoners van De Bergen is een uit het bui-

lands. Hetzelfde geldt voor de meeste buurt-

en de ondernemer aan elkaar voor te stellen.

tenland afkomstige arbeidsmigrant (expat).
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SOCIALE VERBINDING IN DE BERGEN
Behalve expats bestaat deze groep ook uit

de Heilige Geeststraat te Eindhoven’. Het

neighborhood where people know and care

internationale studenten. Samen vertegen-

boek van de straatbewoonsters Mieke

for each other.

woordigen ze zo’n tachtig nationaliteiten.

Gosselink-Taphorn en Dimphy van Gerven
werd in 2003 uitgegeven en beschrijft de

To increase social contacts between new and

Sociale eenzaamheid

historie van een van de leukste straatjes in

settled residents from different cultures and

Door het verschil in taal en cultuur is het

De Bergen.

generations, a special Walk & Talk event was

voor buitenlanders die in Eindhoven komen

Na enig aandringen haalde Mieke het boek

organized.

werken en studeren moeilijk om een sociaal

thuis op en bladerde er samen met de inter-

On 12 October about 25 local residents and

netwerk op te bouwen. Het gebrek aan soci-

nationals doorheen.

internationals from all over the world -

ale contacten kan tot eenzaamheid leiden en

India, Italy, UK, US, Russia, Latvia, Romania,

in sommige gevallen ook tot conflicten met

Concise English translation

Greece, Ukraine, Poland - gathered in De

de Nederlandse wijkbewoners. En dat kan

The city of Eindhoven is growing and its po-

Treffer, Smitstraat, and walked a short route

weer leiden tot een minder gezellige, warme

pulation is changing rapidly, with people

through the neighborhood guided by the re-

woonomgeving voor iedereen. Door de

coming from all over the world to work and

sidents Jan van der Heijden, Lourna Goulden

(tijdelijke) buitenlandse bewoners de kans

live in the area. De Bergen is currently home

and Rogier Bruijning. Walking through pictu-

en het gevoel te geven dat ze welkom zijn,

to about 2500 people, over 20% of whom

resque streets of De Bergen, the locals told

wordt het thuisgevoel bevorderd. Wat weer

are of a foreign origin. In the last years, the

their stories of how the neighborhood used

kan leiden tot actieve betrokkenheid bij het

amount of foreigners has been steadily gro-

to be in the old days, the newcomers shared

sociale leven in de wijk.

wing. De Bergen is one of the oldest

their experiences of coming to and living in

neighborhoods of Eindhoven, with a lot of

the Netherlands.

Wijkinformatie
op social media

history and a special character.

Op de website www.meetup.com/Eindho-

Living in de Bergen means experiencing a

Treffer’ for a drink and a chat.

ven-Internationals-de-Bergen/ is informa-

mix of traditional and new vibes, a pleasant

The reactions of the participants, both the

tie te vinden over activiteiten en het leven in

combination of vibrant outgoing character

‘authentic’ De Bergen residents and the

De Bergen. Er zijn ook andere internetsites

and the calmness of cozy narrow streets. The

newcomers, were very enthusiastic.

met informatie over De Bergen te vinden via

neighborhood attracts people from different

The locals were proud to show their beauti-

google en andere zoekpagina’s.

parts of the world, from Asia, Latin America,

ful quarter and tell the stories, the interna-

NB: Dit verhaal zal binnen enkele weken in

North and South Europe, some coming just

tionals enjoyed the hospitality and making

het Engels te lezen zijn op:

for a short time, others staying for years.

contacts in their new neighborhood.

After the walk, everybody got back to ‘De

www.stichtingdebergen.nl

In the coming weeks the resident association

You can find an English translation of this

Do these people feel at home at De Bergen?

will evaluate the event and think about a

story within a couple of weeks on

And can the local folk, living in the quarter

folow-up.

www.stichtingdebergen.nl.

for many years, easily get along with the
newcomers? As the growth of (foreign)

Do you have an idea for a new event or

Bijzondere ontmoeting

population is expected to continue, lack of

would you like to help us with this initiative?

Toen de groep tijdens de Walk & Talk door

social contacts between different groups can

Please let us know!

de Heilige Geeststraat liep, werd de aandacht

lead to decreasing social cohesion, possibly

www.meetup.com/Eindhoven-Internatio-

gevestigd op het bestaan van het boek

provoking conflicts and diminishing the

nals-de-Bergen/ or

‘Aan de tafel van…Deel 1, geschiedenis van

traditional, warm and cozy, character of the

bvdebergen040@gmail.com.
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Drie weken later kreeg ik bericht van de leasemaatschappij dat ik,
ondanks het feit dat deze auto nog niet 2 jaar oud was of 180.000
kilometer had gereden, deze auto moest inleveren. Bij navraag kon de

Van
Heek,
Juul
van
Heek!

beste medewerker mij ook geen goede reden geven, behalve dat deze
auto weer ingeleverd moest worden.
‘Het zal wel’, dacht ik bij mezelf. Volautomatisch had ik mijzelf na ontvangst van deze nieuwe auto weer ingelogd om het kenteken aan te
passen bij de gemeente. ‘Computer says no’. Ondanks alle mogelijke
pogingen om dat kenteken op de website aangepast te krijgen, kreeg
ik nul op het rekest. Dus wat doe je dan? Bellen! ‘
Onze kantoortijden zijn…’ Dit overkomt mij weer… Hoewel het zo
logisch klinkt om je auto na je werkdag om te ruilen, is dat bij ontstaan
van calamiteiten blijkbaar toch niet zo handig. In plaats van mijn auto
naar een betaalvrije zone te rijden, nam ik vervolgens een gokje.
Duur gokje.
Foto: Rob Stork

Ondanks het beroep dat ik heb aangetekend bij het Centraal Justitieel
Incassobureau, had ik weer een boete op mijn bordje voor parkeren

Groninger Juul van Heek streek ruim drie jaar

met een auto zonder geldige parkeervergunning. Ik hoor het mijn

geleden neer in De Bergen. Steeds meer raakt

basisschooljuf Ankie zo weer zeggen: ‘Van ruilen komt huilen’. Soms

deze koele Noorderling in de ban van Eindhoven.

heb je in het leven echter geen keus, toch?

Het leven hier in het zuiden met een auto blijft me keer op keer
verbazen. Hoe krijg ik het bijvoorbeeld voor elkaar om met een

Blijkbaar is het zo dat wanneer je verhuist in Eindhoven binnen een

parkeervergunning voor de Bergen meerdere keren in deze wijk een

wijk met een parkeervergunning zoals de Bergen, dat het doorgeven

boete op te lopen? Parkeren buiten de aangegeven vakken? Correct!

van je verhuizing bij de gemeente an sich niet voldoende is. Daarnaast

Die had ik al te pakken. Maar deze kennen jullie waarschijnlijk nog niet;

moet je bij het e-loket deze verhuizing ook doorgeven voor je

Vanuit mijn werk had ik een nieuwe leaseauto gekregen. Zoals het be-

parkeervergunning. Veel gekker moet het niet worden! Beste buurt-

taamt had ik na ontvangst van de nieuwe auto mijn kenteken bij het

bewoners met een lease auto, verhuizen in de Bergen komt met een

e-loket van de gemeente Eindhoven aangepast. Appeltje eitje.

handleiding. Bij dezen.

Grondgebonden woningen

Buurtbewoner Rogier Bruijning: ‘De kast wordt nog steeds goed

Een opvallend bericht dat tekenend is voor de ontwikkelingen op

gebruikt en we krijgen regelmatig bedankjes van mensen die er

met name de Kleine Berg. Op dit moment zijn er op de Kleine Berg

spullen uitpakken.’ Dus Bergenbewoners, zeker nu de kou en nattig-

nog maar twee grondgebonden woningen.

heid er weer aankomt: vullen die kast!

Oftewel panden waarvan de bewoner/gebruiker niet alleen eigenaar
van is maar ook van de grond onder en vaak ook achter de woning.

Gebruik die BuitenBeter-app

Misschien iets om eens over na te denken.

Door gebruik te maken van de BuitenBeter-app kun je veel (kleinere)
zaken in je wijk opgelost krijgen. Stuur een bericht met foto en

Rechtgezet Wilhelminaplein

locatie via de BuitenBeter-app naar de gemeente en in de meeste

In het vorige Bergen Bulletin

gevallen is het probleem binnen enkele dagen opgelost.

stond dat de parkeerplaats voor
betaald parkeren op de kop van
het Wilhelminaplein een tweede
toegang/uitrit zou krijgen. Dat is
niet het geval. Wel wordt op het
Wilhelminaplein binnenkort eenrichtingverkeer ingevoerd.

Weggeefkast nog steeds succes
De Weggeefkast op de hoek van de Prins Hendrikstraat en
’t Doorsteekje wordt nog steeds goed gebruikt. De Weggeefkast is
bedoeld om spullen waar buurtbewoners zelf niets meer mee doen
maar die nog goed genoeg voor een ander zijn, neer te leggen zodat
anderen (zwervers, daklozen, minder bedeelden) er nog iets nuttigs
mee kunnen doen.
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Laatste der zuidelijke Mohikanen gaat sluiten
Met een beetje fantasie kun je muziek-

muziekles gegeven en zijn er dus ook geen

Voor mij reden om op zoek te gaan naar iets

handel Toon’s aan de Kleine Berg 76 de

bladmuziek en muziekboeken meer nodig.

anders. Dat werd dus een eigen winkel. Ik

laatste der Mohikanen van Zuid-Neder-

En privé muziekles al dan niet op een mu-

had geen enkele ervaring als ondernemer

land noemen. Met de sluiting van zijn

ziekschool is bijna niet meer te betalen en

maar heb het niet slecht gedaan. Ik ben tot

zaak eind dit jaar verdwijnt onder de

wordt dus net als vroeger meer en meer iets

de dag van vandaag elke dag met plezier

rivieren de laatste (stenen) winkel in

voor de ‘betere’ kringen. Een jammerlijke

naar mijn winkel gegaan. Muziek en dan

bladmuziek.

ontwikkeling omdat ik vind dat muziekon-

bladmuziek in het bijzonder was en is toch

derwijs, net als zwemles bijvoorbeeld, deel

mijn wereld. Bovendien genoot ik echt van

Met de sluiting van Toon’s verdwijnt er

uit moet maken van het aanbod in het on-

de contacten met mijn klanten. Die contac-

weer een kleine speciaalzaak uit De Ber-

derwijs. Elk kind moet eigenlijk, los van het

ten zal ik vooral gaan missen.’ Spijt van zijn

gen. Het maakt de spoeling dun in de

gegeven of vader en/of moeder goed ver-

‘çarrière-switch’ heeft hij geen moment

wijk die zich sinds een jaar of vijftien

dient, de kans krijgen kennis te maken met

gehad. ‘Nee, echt geen moment. Ik heb

profileert als divers en dynamisch. Dat

muziek.’

zeventien jaar lang met veel plezier in De

laatste kan wel kloppen zeker gezien de

Na deze uitleg en toch ook kritische kantte-

Bergen mijn winkel gehad. Een leuke en

zeer aanwezige horeca, maar divers?

keningen haast Toon Habraken zich om te

gezellige wijk.’

De reden van de sluiting is volgens Toon

zeggen dat hij zonder wrok of echte teleur-

Een echt oordeel over de ontwikkeling van

Habraken (61) simpel: ‘Een steeds verder

stelling zijn zaak per 31 december van dit

De Bergen en dan in het bijzonder de Kleine

dalende omzet. Daardoor naderen de lasten

jaar sluit. ‘Natuurlijk vind ik het jammer

Berg wil hij niet geven. ‘Het is wel jammer

steeds meer de baten en dan moet je er mee

omdat dit mijn vak, mijn ‘ding’ is. Maar het

dat de diversiteit steeds meer verdwijnt en

stoppen als verstandig mens.’ De dalende

is vooral een rationeel besluit om te stoppen.

de (toren-)hoge huurprijzen het voor begin-

omzet heeft alles te maken met de concur-

Ik doe dit niet alleen voor mijn plezier maar

nende ondernemers extra moeilijk maakt om

rentie van internet. ‘Niet alleen met de

uiteraard ook om er mijn boterham mee te

met iets nieuws in De Bergen te beginnen.’

komst van de webshops waardoor mensen

verdienen.’

Medio oktober is Toon’s begonnen met de

wereldwijd op zoek kunnen naar de goed-

sluitingsuitverkoop. Alle artikelen, bladmu-

koopste versie van een bepaald artikel.

Habraken opende zijn winkel in 2003.

ziek, muzikale cadeauartikelen, muziekacces-

Tegenwoordig wordt heel veel bladmuziek al

‘Daarvoor werkte ik in de bibliotheek in de

soires zoals gitaarsnaren en dergelijke en

dan niet gratis aangeboden via internet.

Witte Dame. Als muziekbibliothecaris was ik

een beperkt assortiment instrumenten,

Legaal en illegaal. Met enkele klikken op de

verantwoordelijk voor het reilen en zeilen

worden verkocht met 25% korting.

muis haal je het binnen en wordt het ge-

op de muziekafdeling. We hadden een hele

Als Toon Habraken op 31 december zijn win-

kopieerd.’

grote collectie bladmuziek, zowel klassiek

kel voor de allerlaatste keer afsluit, zal hij

Maar er zijn volgens Toon Habraken nog

als jazz en modern. En natuurlijk ook veel

dat doen met een brok in zijn keel.

meer redenen voor de terugloop in de ver-

geluidsdragers als lp’s en cd’s. Door bezuini-

‘Ik heb hier zeventien hele fijne jaren gehad.

koop van bladmuziek. ‘Door alle bezuinigin-

gingen verdween eerst de bladmuziek en

Iedereen bedankt!

gen wordt er in het (basis-)onderwijs geen

vervolgens de rest van de muziekafdeling.

Foto’s: Rob Stork
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Wij lezen!

P u u r. . e e r l i j k . .
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‘Ik heb hier zeventien hele fijne jaren
gehad. Iedereen bedankt!
Toon Habraken van muziekhandel Toon’s,
over zijn vertrek uit de Bergen

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

Filmteam Eindhoven in Beeld
Binnen de stichting Eindhoven in Beeld (EiB) is
een filmteam actief. Onder het motto ‘De geschiedenis begint vandaag’ hebben leden van
het filmteam, allemaal vrijwilligers, verschillende Eindhovenaren geportretteerd. Onder
hen kleine ondernemers die een grote bijdrage
hebben geleverd aan de ontwikkeling van de
stad. Zondag 3 november, om 13.00 uur, wordt
de eerste filmmiddag gehouden waarin ze een
aantal films vertonen én bezoekers uitnodigen
met nieuwe verhalen te komen, op de al
bestaande filmbeelden. Tijdens deze filmmiddag

Buurtpreventie
houdt Bergen veilig

laten ze portretten zien van Teun Abbenhuis
(onderwijs is kunst), Simon van Schooten (Genneper hoeve), Phocas Kroon (chroniqueur van
Eindhoven), Smitje (ondernemer in mode en
fournituren in De Bergen) en Mascotte Zuid

Buurtpreventiegroep De Bergen maakt twee keer per jaar een ronde door de wijk om te

(specialist in oldtimers en youngtimers). Ver-

kijken of er zaken verbeterd en veiliger kunnen worden gemaakt. Ook maken de leden

volgens draaien ze de films ‘150 jaar Spoor’ en

vaak gebruik van de BuitenBeter-app om onvolkomenheden te melden aan de gemeente.

‘Zorg in Eindhoven’. Aan het eind van de mid-

Vrijdag 25 oktober trokken drie groepen, vergezeld door politie en het team Handhaving,

dag gaan de filmmakers graag met bezoekers

door De Bergen en gaven hun ogen goed de kost.

in gesprek voor nieuwe films en op zoek te
gaan naar bestaand filmmateriaal. Bezoekers

Peter van der Hagen van het Buurtpreventie De Bergen: ‘We kijken tijdens zo’n ‘schouw’

kunnen dan tevens de expositie ‘Bevrijd en

naar bepaalde zaken in de wijk die in verband met veiligheid staan. Daarnaast signaleren

bezet Eindhoven’ bezoeken. De entree is 2 euro

we ook de ‘dagelijkse’ probleempjes zoals losliggende stoeptegels, woekerend onkruid

inclusief koffie of thee. Eindhoven in Beeld zit

en overlast door overal neergezette fietsen.’

in het Erfgoedhuis op het NRE-terrein, Gasfabriek 4. Tijdens exposities die EiB meerdere

Een van die aandachtplekken is het Treffinaterrein, één van de locaties in De Bergen

malen per jaar houdt, verzorgt het filmteam

waar sociale controle minder goed mogelijk is. Van der Hagen: ‘De bevindingen hier zijn

thematische films, in eigen beheer gemaakt

zeker niet negatief. Weinig echte overlast door rondhangende jeugd, weinig zwerfvuil

met zowel recente als historische beelden.

maar wel veel te veel hondenpoep.’
Wijkagent Hans de Leeuw: ‘Zo’n kleine moeite om dat op te ruimen en je voorkomt een

Deze exposities zijn gratis te bezoeken op

flinke boete van zomaar honderd euro.’

werkdagen van 11.00 tot 16.00 uur op het

Andere aandachtspunten zijn de steegjes en doorgangen in onder andere de Bergstraat.

adres Gasfabriek 4 te Eindhoven.

‘Ideale plekken om iets te doen wat niet mag’, vindt Marlous Hermans.

Het Erfgoedhuis is rolstoeltoegankelijk en
ook geschikt voor de ontvangst van groepen.

Tijdens hun ronde maken de deelnemers aan de wijkschouw veel aantekeningen over

Voor grote groepen geldt, eerst even bellen

plaatsen en situaties die aandacht behoeven of waar iets aan gedaan moet worden.

met 040 2116072 tijdens openingstijden.

Een vaak gehoorde opmerking tijdens de schouw is de volgens de bewoners te geringe

Voor meer informatie kunt u naar de website

vorm van handhaving. ‘Die zou veel beter kunnen’, stelt Axel van Nielen. Over handhaving

van de Stichting Eindhoven in Beeld:

in De Bergen leest u in het decembernummer van het Bergen Bulletin meer.

www.eindhoveninbeeld.com.

Maar hoe dan ook: Buurtpreventie houdt De Bergen veilig en dus leefbaar.
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