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De positieve kanten van corona

Sproeiers en gieters gezocht
voor Treffinagroen
Stadstuin De Bergen zoekt enkele mensen
die één keer per week één uurtje mee
willen helpen met het water geven van het
groen op het Treffinaterrein. In afwachting
van een duidelijk (gemeentelijk) onderhoudsprogramma voor het groen en vanwege de geringe regenval ligt het aan
wijkbewoners of het fraaie groen kan overleven.
Het gaat om een uurtje in de week, waarbij
een voorkeur voor een bepaalde dag en tijd
kan worden aangegeven. Help mee om het
Treffinagroen die wekelijkse plens water te
geven. Geïnteresseerde sproeiers en gieters
kunnen zich aanmelden via info@stadstuindebergen.nl.

Foto: Kees Martens/DCLMedia
Toegegeven, alle zorgen rondom het coronavirus raken heel veel mensen. Qua gezond-

Raad lijkt ook akkoord met
plan Nieuw Bergen

heid, sociale isolatie én financieel. Maar er komen gelukkig ook veel positieve dingen uit

De gemeenteraad lijkt ook akkoord te gaan

voort. Zoals het initiatief van een groep jonge mensen uit de Willemstraat. De spontane

met het plan Nieuw Bergen van SDK Vast-

jamsessie van (familie van) enkele jonge ondernemers uit de straat leidde tot de oprich-

goed. De ontwikkelaar wil aan de Deken

ting van waarschijnlijk Nederlands eerste corona boyband: ‘Voortgezet Onderwijs’.

van Somerenstraat een kleine 250 woningen

Een bandnaam geïnspireerd op het feit dat bijna alle leden een verleden hebben op het

(woonhuizen en appartementen) realiseren.

St. Joriscollege.

In bestaande bebouwing en in nieuwbouw

Enkele weken later bracht de band met twintigers en dertigers zelfs het eerste nummer

met als blikvanger een futuristische woon-

uit: ‘Digitale zoen’. Een rapnummer over de vanwege corona verminderde mogelijkheden

toren.

van fysiek contact. ‘Laat staan dat je met iemand die je leuk vindt kunt afspreken’,

De raad heeft wel enig voorbehoud in

vertelt gelegenheidsrapper maar eigenlijk tatoeëerder Guus Mandigers van True Blue

verband met de verkeersdruk in het omrin-

Tattoo. Zijn net op de klippen gelopen relatie vormde de inspiratiebron voor de tekst.

gende gebied met onder meer de Edenstraat,

De rap werd voorzien van een knap gemaakte videoclip en weer was er een stukje

Mauritsstraat en Vonderweg. De gemeente

Eindhovense muziekgeschiedenis geschreven. Inmiddels is het nummer met clip al vele

heeft onlangs besloten deze route de status

duizenden malen bekeken op internet.

van 30 kilometerzone te geven vanwege de

Het begon allemaal met drummer Jordie Rovers. Die gebruikte de gedwongen sluiting

steeds maar toenemende verkeersdrukte op

van de kapsalon van zijn zus op de hoek Willemstraat en Wilhelminaplein om er een

deze route.

tijdelijke muziekstudio in te richten. Tijdens een bezoekje van de tattooburen ontstond

Het college van B en W komt na de zomer

er een spontane jamsessie. ‘En dat ging zo lekker dat we er mee zijn doorgegaan’,

met een nota over de binnenstad waarin

vertelt Bob Geerts van True Blue Tattoo. ‘Voortgezet Onderwijs is vooral een mix van

ook de verkeersdruk op de binnenring aan

kwaliteit en gebrek aan talent’, lacht hij.

de orde komt, liet de verantwoordelijke

Inmiddels zijn de kapsalon en de tattooshop weer open en de gelegenheidsrappers weer

wethouder Yasin Torunoglu weten. Met

tot de orde van de dag overgegaan. Een carrièreswitch naar het ‘grote muziekgeld’ en

alternatieven om de steeds drukkere

stadionoptredens à la Guus Meeuwis zit er niet in laten de heren weten. Sterker nog, ze

verkeerswegen in en rond de binnenstad

hebben geen enkele aspiratie om te gaan optreden. ‘Misschien een keer voor de lol. Op

autoluwer te maken.

een schoolgala of zo’, geven ze een hint richting het Sint Joris.
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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

EXPOSITIE THE CIRCLE IN KAZERNE
Door de lockdown en de daaruit volgende ge-

oorsprong om uit te vinden wat fundamenteel

onder leiding van Wendy Plomp presenteert

dwongen sluiting wachtten design- en kunst-

is. Het interpreteren van de cirkel dwingt elke

het collectief Dutch Invertuals zich al tien jaar

liefhebbers met veel ongeduld op de opening

Inventual om te identificeren wat essentieel is

tijdens internationale design festivals.

van de expositie The Circle in het Home of

in zijn of haar leven.’ De opdracht van Plomp

Kazerne is dagelijks open van 12:00 tot midder-

Design Kazerne.

levert een grote verscheidenheid aan ontwer-

nacht. Bezoekers kunnen omringd door de be-

Het collectief Dutch Invertuals is verantwoor-

pen die zweven tussen conceptueel en concrete

toverende werken van The Circle eten, drinken,

delijk voor de inhoud en vormgeving van The

vormen en filosofisch tot meer mathematisch.

werken en ontspannen.

Circle die in de herfst van 2019 ook tijdens de

Om de cirkel sluitend te maken: bezoekers kun-

Toegang tot de expositie en Wi-Fi zijn gratis,

Dutch Design Week was te zien maar in

nen de getoonde werken bekijken vanaf een

rondleidingen op aanvraag.

Kazerne is uitgebreid met nieuwe creaties.

rond podium.

Home of Design Kazerne, Paradijslaan 2-8,

De expositie richt zich op de meest iconische

Over Dutch Invertuals:

Eindhoven. Info: www.kazerne.com.

vormen van het universum met vijfentwintig
toonaangevende designers die hun persoonlijke visie geven op deze ‘vorm der vormen’.
Onder hen aanstormend talent en gevestigde
designers zoals Baiba Soma, Nel Verbeke, Nina
van Bart, Satomi Minoshima en Jeroen Wand.
Over The Circle:
in tijden van verdeeldheid en onrecht staat de
cirkel symbool voor samenwerking en verbondenheid’, omschrijft curator Wendy Plomp die
de exposerende designers vroeg de cirkel opnieuw uit te vinden. ‘We moeten terug naar de

DESIREE MOLLET
TE ZIEN BIJ
REMBRANDT
Persoonlijke ervaringen en spontane ontmoetingen, verschillende culturen, geschiedenis en
poëzie, ze leiden vaak tot een verhaal dat de in
Eindhoven woonachtige fotografe Desiree
Mollet op een eigen manier inspireert.
Verhalen die Desiree via haar lens vertaalt naar
de kijker.
‘De mens en vooral diens kwetsbare kanten
vormen voor mij een belangrijke inspiratiebron’, zegt ze zelf. Dat was al duidelijk in haar
eerdere werk met mensen met een beperking
die ze stimuleerde in hun creatieve expressie.
Na diverse fotografie-opleidingen en opdrachten voor portret- en modefotografie zet
Desiree Mollet een volgende stap met de
fotoserie ‘Tenderness’ die te zien is in galerie
Rembrandt aan de Kleine Berg. Een serie met
beperkte oplage van 20 stuks in het formaat
120 x 80 cm. En in een oplage van 5 stuks in
een groter te bepalen formaat.
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· Tekst: Tom Adriaans, Henk Jan Drenthen
· Redactie: Lucas Nuchelmans,
nuchel_01@hotmail.com

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

· Deadline komend nummer: vr. 28 aug.
· Verschijningsdatum: vr. 4 sept.
· Voor verdere informatie
kijk op www.stichtingdebergen.nl
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1 9 3 0 - 2 0 2 0

( 8 9 )

‘Doeken van Smissaert altijd herkenbaar’

IK KIJK WEL UIT

Medio mei overleed kunstschilder Piet

tief al snel uiteenvallen. Hij werd tevens lid

Thuis is onze slaapkamer inmiddels voorzien

Smissaert op 89-jarige leeftijd. Smissaert

van Kunstkring De Kempen in Eindhoven en

van een heus mini-kantoortje voor mijn

woonde tientallen jaren in de Prins Hen-

de bekende Pulchri Studio in Den Haag.

vrouw. We kozen voor die kamer omdat die

drikstraat waar hij ook zijn atelier had.

Teruggekeerd uit Den Haag en verhuist naar

op de begane grond het verst van de woon-

In een interview in het Bergen Bulletin in de

de stad wordt Piet Smissaert een van de eer-

kamer ligt. Zo’n 15 meter afstand maken

zomer van 2001 vertelde Smissaert de wijk

ste abstracte schilders in Eindhoven.

haar dagelijkse Skype-meetings voor mij een

niet als woon- en werkplek te hebben gekozen

De oudere generatie kunstschilders was vrij-

stuk aangenamer dan toen ze nog in de

vanwege de door velen geroemde creatieve

wel zonder uitzondering aanhanger van de

woonkamer zat.

en inspirerende sfeer. ‘Ik woon en werk hier

Haagse School met haar traditionele roman-

De teruggekeerde rust was echter betrekke-

prettig. Het is er redelijk rustig, dicht bij het

tisch-realistische inslag.

lijk, want op tv trokken onophoudelijk de

centrum met enkele prima kroegen om de

Smissaert valt op met zijn vaak grote, kleur-

meest merkwaardige demonstranten tegen

hoek. Niet om dat vaak aangehaalde artistieke

rijke, abstract-expressionistische portretten,

racisme voorbij. Zoals maffe deugfanaten die

sfeertje of kunstzinnige karakter.’

stillevens en landschappen. Zijn werk herinnert

ongeneerd de schoenen kusten van onze

Jonkheer Piet Smissaert, een titel waar hij

aan doeken van onder meer Jean Bazaine en

zwarte medemens. Of de met kettingen aan

zich overigens nooit op heeft laten voorstaan,

Roger Bissière.

elkaar geketende blanken in T-shirts met ‘I

studeerde begin jaren vijftig aan de Konink-

In de jaren zestig en zeventig wordt zijn

am sorry’, die op hun knieën, diep voorover-

lijke Academie voor Beeldende Kunsten in

werkwijze meer realistisch. Als een soort

buigend, excuses maakten. Ook zag ik een

Den Haag. Hij kreeg er les van onder andere

voorbode van het door hem bedachte

bloedserieuze demonstrant met een groot

Theo Bitter, Paul Citroen en Willem Rozendaal.

‘Ozonisme’ met abstracte, spiritueel ogende

bord ‘Witte kerst is racistisch’ Hoewel ik

Terug in Brabant viel hij al snel op door zijn

doeken. Zijn stijl blijft uniek en is voor veel

alles en iedereen die tegen racisme is van

typische abstract-figuratieve manier van

kunstkenners meteen te herkennen.

harte ondersteun raakte ik langzaam maar

schilderen.

Piet Smissaert exposeert slechts één keer In

zeker geïrriteerd door de overal om zich

In 1956 verhuist Smissaert vanuit zijn geboor-

het Van Abbemuseum. In 1961 bij de groeps-

heen grijpende massahysterie. Zo ook door

tedorp Heeze naar Eindhoven. Daar komt hij

tentoonstelling ‘Kunstenaars uit Brabant’. ‘Hij

grachtengordel-BN-ers die op Twitter,

al snel in contact met andere jonge kunste-

exposeerde wel vaak op kleinere locaties

zonder enige gêne met elkaar wedijverde in

naars zoals schilders en dichters. Hij heeft dat

zoals De Krabbedans’, vertelt Peter Thoben,

stuitende aandachttrekkerij. Toen ik ook nog

jaar zijn eerste expositie, in een hotel in Heeze.

voormalig directeur van het helaas opgeheven

hoorde dat de zwarte demonstranten in

Datzelfde jaar richt hij de Vrije Academie

Museum Kempenland. Onder zijn regie heeft

Groningen vooraan mochten plaatsnemen en

Eindhoven op waar hij ook docent wordt. Een

Smissaert in 1996 in Kempenland een

blanken daarachter, dacht ik mijn god, waar

jaar later wordt hij lid van De Vrije Expressie-

solotentoonstelling waarvoor Thoben een

zijn we mee bezig?

ven Eindhoven, een in 1956 door Jean Nies

prachtige catalogus heeft samengesteld.

Ik begon me bijna te schamen dat ik blank

opgerichte kunstenaarsgroep met onder meer

ben.

Jan van Gemert, Piet van Hemme, Jan Kuhr,

De Eindhovense kunstschilder was tweemaal

Een onbestemd gevoel kreeg ik overigens al

Jef van Turnhout, Johan Lennarts en Rob

getrouwd, onder andere met de bekende

eerder toen ik zag hoe Femke Halsema als

Overstegen. Het collectief opent vanwege ge-

gobelinweefster Anna Christina Troje. De laat-

burgemeester haar zorgplicht verkwanselde

brek aan expositiemogelijkheden een ruimte

ste jaren woonde hij in het Rosa Spierhuis, een

door recht op demonstratie boven recht op

aan de Grote Berg 92 waar de leden hun

woon- en werkgemeenschap voor oudere

gezondheid te stellen. Ze stond er zelfvol-

werk kunnen tonen en verkopen. Maar geld-

kunstenaars in Laren. Piet Smissaert is begra-

daan en vooral onbeschermd schouder aan

gebrek en onderlinge ruzies doen het collec-

ven op begraafplaats Oude Toren in Woensel.

schouder met andere Corona-uitdagers. Tot
mijn spijt werd ze daar door haar politieke
vrienden in de gemeenteraad natuurlijk niet
op afgerekend. Het pluche is comfortabel en
‘ouwe jongens krentenbrood’ is in politieke
kringen nog altijd een massaal omarmd
gebruik.
En wie ben ik dan om zo iemand de zwarte
Piet toe te spelen.
Ik kijk wel uit!

Tom Adriaans
tomadriaans@hotmail.com
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Wilhelmina blijft gewoon Wilhelmina

Bijna een halve eeuw
gekrakeel om
het Treffinaterrein

De gedwongen sluiting van de horeca was

leidingen en het plaatsen van de nieuw taps

voor het personeel van café Wilhelmina op

en lekbladen’, geeft Janneke zichzelf én al

Snuffelend in het uitgebreide archief

het gelijknamige plein aanleiding om de

haar collega’s een meer dan verdiend schou-

van het Bergen Bulletin en de voorlopers

zaak op te frissen. ‘We hebben best wel een

derklopje. ‘Oh ja, ook op de herentoilet zijn

daarvan (zie www. Stichtingdebergen.nl)

boel dingen gedaan maar zijn na alle werk-

er dingen gebeurd’, zegt ze een tikkie dub-

blijkt dat er de afgelopen vijftig jaar

zaamheden gewoon hetzelfde bruine

belzinnig. Om er meteen grijnzend achter-

met grote regelmaat gekrakeel is over

muziekcafé als tevoren gebleven’, vertelt

aan te zeggen: ‘Nieuwe pisbakken geplaatst,

invulling van het Treffinaterrein.

Janneke, sinds jaar en dag een vertrouwd

alles geschilderd en de deuren gerepareerd.’

Een kleine greep:

gezicht achter de bar. Ze geeft met de nodige

Ze zijn er ruim twee maanden mee bezig ge-

trots een kleine rondleiding langs de dingen

weest. Meestal met zijn tweeën of drieën.

1976

die zijn aangepakt. ‘De bar in het voorge-

‘Omdat je anderhalve meter afstand moet

- Een groep buurtbewoners bezet het Treffi-

deelte is verhoogd en voorzien van nieuw

houden. Het was een flinke klus waarbij we

naterrein vanwege het voornemen om deze

lekbladen, taps en leidingen. Het aantal tap-

ook heel veel plezier hebben gehad.’

dan ook al verblijf- en speelplek voor de wijk

kranen is van zes naar tien verhoogd zodat

De reacties van de (stam-)gasten zijn ver-

te vullen met nieuwbouw.

we nog meer speciaal-biertjes uit het vat

schillend. ‘De een heeft het niet eens in de

Geen woningen maar opslagloodsen. Mede

kunnen schenken.’ Ze wijst vervolgens op de

gaten, een ander vindt het wel lekker fris.

door het bewonersprotest verdwijnt het

muren en plafonds van de hele zaak.

Terwijl een derde een compliment geeft

bouwvoornemen in de prullenbak en blijft

‘Die hebben allemaal een nieuw kleurtje ge-

omdat het interieur dan wel beter en strak-

het terrein behouden voor de buurt als ont-

kregen.’ Ook de karakteristieke houten lam-

ker in de verf zit maar de uitstraling en ‘be-

spanning biedend verblijfsgebied.

brisering langs alle wanden van het café

leving’ (Janneke grijnst bij dit laatste woord)

werd niet vergeten. ‘Schoongemaakt, inge-

van het oude vertrouwde Wilhelmina be-

1986

wreven met olie en waar nodig gerepareerd.

houden is gebleven.’

- Eindelijk heeft de gemeente het al lange

Net als de vloeren.’ Ook de bar achter kreeg

En inderdaad is Wilhelmina gewoon het-

tijd gevraagde hekje rondom het speelge-

nieuwe lekbladen, taps en leidingen. ‘En ook

zelfde Wilhelmina gebleven dat het sinds

deelte van het Treffinaterrein geplaatst. Het

het podium hebben we een nieuwe lik verf

mensenheugenis is. Een gezellig bruin

overigens lage hekwerk heeft vooral de

gegeven.’

muziekcafé waar het goed toeven is.

functie om het speelgebied fysiek af te slui-

De gehele opfris-operatie is door het perso-

Café Wilhelmina op het plein met dezelfde

ten met het naastgelegen hondentoilet. ‘Ein-

neel zelf gedaan. ‘Behalve het werk aan de

naam is sinds 1 juni weer open.

delijk geen hondendrollen meer bij de wip
en onder aan de glijbaan’, is de eerste blije
reactie van de buurt. Maar ondanks herhaalde verzoeken reageert de gemeente in
de ogen van de buurt erg laks om het
poortje tussen de speelplek en het hondentoilet zelfsluitend te maken zodat het vanzelf dicht gaat na geopend te zijn.
Maar het blijft maar duren en de buurt sluit
daarom het poortje zelf af om nu écht verlost te zijn van alle hondendrollen en hun
loslopende producenten.
2020
- Het hondentoilet op het Treffinaterrein is
verdwenen. Honden mogen er alleen nog

GIERZWALUWEN IN DE BERGEN

maar worden uitgelaten als baasjes of bazin-

In een aantal nestkastjes op het Treffinater-

meer veranderde bouwmethoden (bv isola-

netjes zijn voorzien van drollenzakjes.

rein nestelen dit jaar koppeltjes gierzwalu-

tie) en minder openingen in gebouwen

Helaas. Dagelijks neemt het aantal rond-

wen. Deze vogels leven buiten de broedtijd

verdween de gierzwaluw grotendeels uit

stinkende drollen toe en als er niet enkele

vrijwel geheel in de lucht en worden insecten

stedelijke gebieden. Plaatsing van nestkastjes

personen zouden zijn die structureel poep-

gevangen en geslapen tijdens hun vlucht.

en speciale dakpannen met geïntegreerde

scheppen op het hele terrein, dan meldt het

Gierzwaluwen behoren overigens niet tot de

nestruimte zorgen dat de gierzwaluwen

Bergen Bulletin over vijf jaar dat het gebied

familie der zwaluwachtigen. In duikvlucht

weer terugkeren in Eindhoven. In De Bergen

afgesloten zal moeten worden vanwege

kunnen ze snelheden bereiken boven de 200

heeft de Eindhovense stichting MUS de afge-

gevaar voor de volksgezondheid…

km per uur. De vogel was vroeger volop aan-

lopen jaren talrijke nestruimten geplaatst.

Toe, ruim de poep van je huisvriendje op,

wezig in bebouwde gebieden. Door onder

Ook mussen profiteren daar van.

zelf kan-ie het niet…
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GAST

zes maanden vol verbijstering plankgas

COLUMNIST

terug naar de gemoedelijke gezelligheid van

KLEINE MEISJES…

Houdoe
Juul van Heek,
houdoe

onder de rivieren. ‘Het leek zo mooi’, vertelt

Plastic etensbakjes, kunststof verpakkingen,

het redactielid met vochtig wordende ogen

snoeppapier, kauwgum, sigarettenpeuken,

bij het oproepen van al die Noordelijke

lege blikjes en flesjes, vieze luiers, honden-

herinneringen. ‘Een leuke, uitdagende baan

en kattenpoep en tegenwoordig ook afge-

binnen mijn vakgebied, een prachtige van

dankte mondkapjes. Ik kan er een eindeloze

Ruim twee jaar hebben we in zijn co-

alle comfort voorziene giga-grote woon-

opsomming van maken wat we op straten

lumns in het Bergen Bulletin de dage-

boerderij en een baas die de helft van de

en stoepen, in perken en parken, en in na-

lijkse beslommeringen kunnen volgen

woonlasten voor zijn rekening nam. Een

tuurgebieden achterlaten. Probeer dat maar

van Groninger Juul van Heek.

enorme plak grond als erf, overdekt zwem-

eens in pakweg Singapore. Daar hoor je

De Noorderling in hart, nieren en tongval die

bad op loopafstand, het kon niet op.’

geen klachten over te weinig handhaven.

in 2017 de stoute schoenen aantrok en

Onze mede-redacteur zwijgt en staart schok-

Een rookverbod overtreden, peuk op straat,

emigreerde naar het diepe Zuiden.

schouderend naar de torens van de Cathari-

eten in de metro, fietsen op trottoirs (in Ne-

En neerstreek in De Bergen.

nakerk. ‘Het werd een sociaal fiasco. Het

derland een nationale sport), vieze boekjes

Openstaand voor alle avonturen die hij in

lukte ons niet als Bourgondisch-Brabantse

in je bagage? In Singapore kun je dan dok-

het Eindhovense verwachtte te beleven,

gezelschapspuristen het Calvinistische,

ken. Flink dokken tot halve maandsalarissen

besloot hij zijn wederwaardigheden te delen

nurkse en oerdegelijke pantser der Noorder-

toe. Als je geen stokslagen krijgt.

met eenieder in De Bergen.

lingen te doorboren. Of er alleen maar een

Maar ik dwaal af. Terug naar ons nationale

Van Heek, Júúl van Heek maakte ons in zijn

krasje op te krijgen.

afval. Juister gezegd: mijn afval.

vaak ontwapenende, altijd eerlijke schrijfsels

Als we grapten, kwinkslagen uitdeelden of

Onlangs op de Kleine Berg trapte ik sigaret

deelgenoot van zijn vermakelijke verbazing,

joviaal jolig deden, keken ze ons aan met

uit en liet die op straat liggen. Toen ik door

aanvankelijke terughoudendheid en voort-

een blik waarin vederlichte verbazing duel-

wilde lopen, werd ik ‘aangehouden’ door

schrijdende gemoedelijkheid. En van die

leerde met veroordelende afkeuring.’

een klein meisje. Met rode krullen, een ei-

Zuidelijke integratie die langzaam maar

Zijn traumatische, hierboven gematigd weer-

genwijs brilletje op en zes, zeven jaar jong.

zeker zijn Noordelijke nuchterheid verdrong.

gegeven, verblijf te midden van die Groningse

Ze wijst op mijn weggegooide sigaretten-

Juul, we hebben genoten. Houdoe en

verten, doet ons toch al grote respect voor

peuk, met filter die misschien pas na een

bedankt.

Van Heek, Júúl van Heek uitgroeien tot

eeuw is vergaan en zegt: ‘Daar wordt de

Maar Juul’s verhuizing van Noord naar Zuid

proporties die de Groningse Martinitoren

wereld waar ik nog lang van wil genieten,

roept ook de vraag op hoe het een waarach-

Madurodamafmetingen geeft. Respect, diep

niet schoner van.’ En al had ze deze repri-

tige Zuiderling zou vergaan die het zaligma-

respect verdient die Noorderling die met zijn

mande waarschijnlijk overgenomen van een

kende Zuiden zou verlaten naar het

jaloersmakende eigenheid zijn plekje heeft

milieubewust, duurzaam levend, geitenwol-

No-nonsense Noorden. Met vrouw en kroost.

gevonden in het Eindhovense.

len sokken dragend, veganistisch volwassen

Een van onze redactieleden waagde zich

Hé, Van Heek, Júúl van Heek, nogmaals hou-

rolmodel, ze had me wel te pakken. En hoe.

deze uiterste uitdaging. En keerde binnen

doe en bedankt.

Het schaamrood op mijn kaken kleurde

Archief Bergen Bulletin

telijke opening door een heuse hoge ome.

rend de terechtwijzing van het meisje luid-

‘Laten we burgemeester Van Kemenade vra-

keels bleven herhalen, ja, zelfs voorzagen

Wijkbewoners en andere geïnteresseerden

gen’, bedacht het bestuur van stichting De

van steeds minder vleiend commentaar op

kunnen op de website van stichting De

Bergen. Maar Van Kemenade had er weinig

mijn hele menszijn. Pure karaktermoord,

Bergen (www.stichtingdebergen.nl) alle

zin en liet weten niet te komen. ‘Dan vragen

heb ik ze verweten. Nadat ik schuldbewust

eerder uitgebrachte nummers van het wijk-

we toch de Commissaris van de Koningin in

mijn peuk had opgeraapt en in een prullen-

blad vinden. Het archief gaat terug tot de

Noord-Brabant’, schaalde het bestuur hun

bak had gegooid. Onder zulke verwijtvolle

jaren zeventig en biedt een redelijk compleet

‘hoge-ome-wens’ op. Dus Den Bosch gepolst

blikken van dat kleine wicht, ik wilde bijna

beeld van de historie van en de ontwikkelin-

en ja hoor, de commissaris wilde graag

krengetje schrijven, dat ik als spontane

gen in de wijk. De vele foto’s bij de verhalen

komen. Kun je voorstellen wat dat voor com-

boetedoening er nog drie peuken, een

geven daarbij een goed beeld hoe het aan-

motie veroorzaakte op het Eindhovense ge-

blikje cola light en een wietzakje bijvoegde.

zien van De Bergen in de afgelopen vijftig

meentehuis. Ze moesten de dag van de

Ik heb mijn lesje geleerd en deponeer al

jaar is veranderd en tegelijkertijd behouden

opening niet alleen een officiële ontvangst

mijn afval voortaan in de daarvoor be-

is gebleven.

van de Commissaris van de Koningin in el-

stemde gemeentelijke voorzieningen. Want

kaar zetten maar ook een zo hoog mogelijke

zo’n les wil niemand nogmaals krijgen. En

extra donker omdat mijn gezelschap schate-

Gehoord over vroeger

gemeentepief gastheer laten spelen voor de

de moraal van dit verhaal? Houd de wereld

Eind jaren tachtig was het dan zover:

C vd K. Er werd die dag opvallend veel ge-

schoon en begin bij jezelf. En denk eraan:

De Bergen kreeg een eigen buurtcentrum.

gniffeld door het stichtingsbestuur, herinnert

kleine meisjes zeggen soms rake dingen.

Aan de Oranjestraat. Dat vroeg om een fees-

de verteller van deze anekdote terwijl hij
opnieuw gniffelt.

Lucas Nuchelmans
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DOSSIER

TREFFINATERREIN

Kansen lijken te dalen
voor groene invulling
Treffinaterrein

Vragen Bergen Bulletin aan
wethouder over Treffinaterrein
Hieronder de letterlijke weergave van door
het Bergen Bulletin gestelde vragen en de
antwoorden daarop door de woordvoerder

De kansen dat het Treffinaterrein een

Kortom we wachten in De Bergen, samen

van wethouder Yasin Torunoglu.

geheel groene bestemming behoudt,

met andere belanghebbenden, nog steeds

nemen ogenschijnlijk steeds meer af. De

op een antwoord waarin de visie over de

Vraag BB: Op recente raadsvragen van D66

gemeente lijkt een voorkeur te hebben

toekomst van het Treffinaterrein helder

in mei zei de wethouder op 19 mei dat het

voor een combinatie van bebouwing en

wordt vastgesteld. In het bijgevoegde kader

Treffinaterrein in de nabije toekomst een

groen en zegt bezig te zijn met een her-

een aantal door het Bergen Bulletin gestelde

verdichtingsgebied wordt. Dus bebouwd

oriëntatie voor de toekomstige bestem-

vragen met de daarbij letterlijk weergegeven

gaat worden.

ming.

antwoorden van de wethouder.
Maar eerst gaan we een tiental jaren terug

Antwoord namens wethouder: Goed om

Een heroriëntatie die overigens al ruim een

in de tijd. 2010. Het Treffinaterrein is een

dat meteen even recht te zetten. Dit heeft

jaar bezig is; zolang wacht een groep wijk-

stuk openbare ruimte met een zeer gevari-

de wethouder niet gezegd. Hij heeft alleen

bewoners op duidelijkheid van de gemeente

eerde invulling: slecht onderhouden begroei-

gesproken over een verdichtingsstudie en

met betrekking tot hun plannen voor een

ing, een hobbelig, kaal trapveldje, drie

dat het groen op het Treffina terrein wordt

‘Tiny Forest’ op het Treffinaterrein. Een

overjarige speeltoestellen, een vervuild hon-

gerespecteerd.

stukje stadsnatuur voor ontspanning, ont-

dentoilet en zo’n tien, vijftien parkeerplaat-

moeting, spel- en sport en

sen. Nauwelijks verlicht en

wijkactiviteiten. Met als toe-

daarmee een ideale plaats

gevoegde waarde educatieve

voor duistere zaakjes. In 2010

Antwoord namens wethouder: Hij heeft

doeleinden voor scholen uit

krijgt het terrein binnen het

op 19 mei gesproken namens het college.

de buurt.

nieuwe bestemmingsplan

Een geheel groene invulling

voor De Bergen de status van

Vraag BB: Met wie en/of welke andere be-

waar ook Trefpunt Groen en

groengebied. Er verandert

langhebbenden heeft wethouder overlegd

het IVN de voorkeur aan

echter niets. Tot in 2015

over deze nieuwe bestemming?

geven. Een Tiny Forest zou

Stadstuin De Bergen op deze

tevens een passend vervolg

locatie het eerdere groene

Antwoord namens wethouder: Er is nog

succes op het

geen sprake van een nieuwe bestemming.

Luciferterrein een vervolg

Op dit moment vindt heroriëntatie plaats op

zijn van de eerdere upgrading
van het Treffinaterrein de af-

wethouder Torunoglu

Vraag BB: Hoe officieel is dit antwoord?

gelopen jaren door Stadstuin de Bergen.

wilt geven. De Stadstuin gaat voor een

het gebruik van het Treffinaterrein. De ge-

Maar de gemeente en ook de verantwoorde-

groene herinrichting van het terrein dat een

meente is intern haar positie aan het bepa-

lijke wethouder Yasin Torunoglu geven aan

plek voor ontmoeting, sport- en spel, wijkac-

len over de toekomst van deze plek: wat is

in afwachting van een ‘heroriëntatie’ over

tiviteiten moet worden. De Stadstuin en ge-

er gewenst, passend en mogelijk? In het pro-

de toekomstige bestemming, de gevraagde

meente vinden elkaar in deze ambitie en

ces van heroriëntatie is tot nu toe gesproken

duidelijkheid en de daaraan verbonden mo-

sluiten een overeenkomst. In twee jaar ver-

met enkele direct belanghebbenden en BV

gelijkheden nog niet te kunnen geven.

andert het aanzien van het Treffinaterrein

De Bergen. Zodra een uitgangspunt is be-

dat steeds meer uitnodigt tot gebruik door

paald, treden we daarover uiteraard breder

Toch menen een aantal betrokkenen en be-

jong en oud. Maar de gemeente vindt de

in gesprek met bewoners, ondernemers en

langhebbende binnen het gemeentelijk ap-

voortgang te traag en constateert te weinig

evt. andere belanghebbenden.

paraat en bij de wethouder een voorkeur te

burgerparticipatie onder de wijkbewoners

bespeuren om het Treffinaterrein aan te wij-

en in 2018 wordt de overeenkomst beëin-

zen als ‘verdichtingsgebied’. Waarbij de term

digd.

‘verdichting’ staat voor bebouwing. Al dan

Maar de groenwens blijft bestaan onder be-

niet in combinatie met groen.

woners en voorjaar 2019 maakt een groepje

Ook in zijn antwoorden op vragen van D66

bewoners de plannen bekend om het terrein

over het Treffinaterrein gaf de wethouder

te transformeren tot Tiny Forest.

afgelopen mei geen duidelijkheid. Al leek de

De gemeente besluit dan zich te heroriënteren

wethouder tussen de regels door een voor-

op de mogelijkheden van het Treffinaterrein.

keur te hebben voor ‘verdichting’. Iets wat

En wil tot die heroriëntatie is afgerond, niet

hij overigens tegenspreekt in zijn antwoor-

praten over de Tiny Forestplannen. Dat is de

den op vragen van het Bergen Bulletin.

stand van zaken op dit moment.
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Vraag BB: Volgens wethouder bestaat er in
De Bergen draagvlak voor de bestemming
verdichtingsgebied. In zijn antwoord op 19
mei zei nogmaals daarover met de voorzitter
van Bewonersvereniging De Bergen te hebben gesproken. Diverse wijkbewoners/omwonenden melden echter niet naar hun
mening of voorkeur te zijn gevraagd door
Bewonersvereniging.
Antwoord namens wethouder:
De gemeente wil de groene bestemming op
het Treffina-terrein niet veranderen. De wethouder heeft op 19 mei aangegeven dat de
vertegenwoordigers van de buurtvereniging
zijn geïnformeerd dat gemeente werkt aan
een heroriëntatie op het gebied en afspraak
is gemaakt dat zij in een later stadium daarin
worden betrokken. Dat heeft de voorzitter

En nog meer bouwperikelen:
Oranjestraat 1

in telefoongesprek met de wethouder be-

Een groep omwonenden van het voor-

van ongeveer 100 jaar oud. Die opbouw was

vestigd. De wethouder heeft aangegeven

malige buurtcentrum aan de Oranje-

op de tekeningen van de architect bovendien

dat hij het belangrijk vindt dat er bij een der-

straat 1 (op de hoek Van Egmondstraat)

niet duidelijk te zien tijdens de bijeenkomst

gelijk initiatief breed draagvlak is in de wijk.

stapt naar de rechter vanwege de voor-

en verdere uitleg werd niet gegeven.

Pas als dat draagvlak georganiseerd is, kun-

genomen verbouwing (zie ook BB

nen we kijken of en hoe we het faciliteren.

februari 2020/www.stichtingdebergen.nl)

Bij nadere beschouwing bleken er tevens

van dat gebouw.

een aantal fouten in die tekeningen te zitten

Op de twee onderstaande links zijn respec-

Bij de gemeente ingediende bezwaren/ziens-

waardoor men geen goed beeld kon krijgen

tievelijk de vragen van D66 over het Treffi-

wijzen werden door het ambtelijk apparaat

van het nieuwe geheel. Bovendien vind ik

naterrein en de daarop door wethouder

ongegrond verklaard. ‘De stap naar de rech-

dat de bewonersvereniging goedkeuring

Torunoglu gegeven antwoorden te vinden:

ter is het enige wat ons rest’, laat een

heeft gegeven aan een verbouwingsplan

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/s

woordvoerder namens de bezwaarmakers

zonder medeweten van de latere bezwaar-

howdoc/action=view/id=9721/type=pdf/Vra

weten.

makers die rondom het pand wonen.’

ag_vragenhalfuur_over_Een_groen_mini-

Een andere bezwaarmaker (naam bekend ter

bos_in_hartje_centrum__D66_.pdf

redactie): ‘Vorig jaar oktober is er door de

De huidige eigenaar van het buurtcentrum,

(raadsvragen D66)

huidige eigenaar van het pand (deze wil het

de familie Jaspers, liet eerder weten te be-

En

gebouw samen met twee andere huishoudens

treuren dat een groep buurtbewoners de

https://raadsinformatie.eindhoven.nl/user/a

gaan bewonen, red.), een vertegenwoordiger

ontwikkeling van het vroegere buurtcen-

genda/action=view/ag=08aaaa02a82000020

van de gemeente en de voorzitter van

trum tot ‘familiehuis’ niet omarmt en der-

2828000082fd0ab

Bewonersvereniging De Bergen een bijeen-

halve wil tegenhouden. Zeker gezien de

(videoverslag vragenuurtje raad op 19 mei

komst voor omwonenden belegd over de

enthousiaste reacties van de ruim dertig

met antwoorden wethouder Torunoglu)

voorgenomen verbouwing. Daarvoor waren

buurtbewoners op de eerdere informatie-

de bewoners uit het tegenover het voorma-

avond. Als familie zetten wij ons oprecht in

lige buurtcentrum gelegen wooncomplex

om een groen en duurzaam familiehuis in de

Cicogne niet uitgenodigd.

Bergen te ontwikkelen welk als een verrij-

In haar verslag over de bijeenkomst naar de

king van de buurt kan worden gezien.’

gemeente noemde de voorzitter van de Bewonersvereniging het ontwerp waarin er

In diezelfde periode benadrukten de be-

een extra verdieping op het gebouw komt te

zwaarmakers: ‘Wij zijn niet tegen herontwik-

staan, ‘een pareltje’. Bij nadere bestudering

keling van het voormalige buurtcentrum.

blijkt die extra verdieping of opbouw een

Ook niet tegen een eventuele woonbestem-

antracietgrijs ‘monster’ van 23 bij 8 bij 3.75

ming al zouden we liever hebben gezien dat

meter (l x b x h) te zijn. Naar mijn mening

de maatschappelijke bestemming van het

een belediging voor het karakteristieke,

gebouw behouden was gebleven.’

beeldbepalende en kenmerkende gebouw

BERGEN BULLETIN · JUNI 2020 7

Stand van zaken nieuwbouw
Heilige Geeststraat / Willemstraat
‘Buurt akkoord met bouw in De Bergen’ is te lezen in het ED op

om niet te bouwen en het plan af te blazen. En dat is voor ons geen

dinsdag 26 mei. Het betreft de al jarenlange plannen van ont-

optie.”

wikkelaar Meba Verdi om tussen de H. Geeststraat en de Willem-

Ondanks het bereikte compromis waagt ze zich nog niet aan een plan-

straat appartementen te realiseren.

ning, zegt Duffhues. ‘Het blijft spannend omdat sommige omwonen-

Het artikel in het ED meldt het bereiken van een compromis tussen

den hun bezwaren nog niet hebben ingetrokken. Misschien zullen we

Bewonersvereniging De Bergen en Meba Verdi over de al jarenlange

uiteindelijk naar de Raad van State moeten voor een uiteindelijke

voortslepende plannen van de ontwikkelaar voor nieuwbouw. Een

beslissing.’ Met het formeren van een regiegroep hoopt Meba Verdi in

compromis waar nog wel haken en ogen aanzitten: er zijn nog steeds

samenspraak met de buurt tot een definitief ontwerp te komen

omwonenden die bezwaar blijven houden tegen met name de omvang

waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden.

van de plannen.
Het gemelde compromis is in ieder geval een stap vooruit want bewo-

In de afgeslankte plannen wordt er een ‘poortgebouw’ gebouwd aan

ners en ontwikkelaar stonden jarenlang lijnrecht tegenover elkaar.

de H. Geeststraat met drie ruime appartementen. Op het daarachter

Daarom werd twee jaar geleden besloten tot een ‘mediationtraject’.

gelegen binnenterrein komen drie woonblokken te staan met samen

Het onder regie van een derde, onafhankelijke, partij zoeken naar een

45 kleine appartementen. De twee bestaande panden met cultuurhis-

oplossing waar beide partijen zich in kunnen vinden. En dat initiatief

torische waarde aan de Willemstraat 21 en 23 worden verbouwd tot

heeft uiteindelijk geleid tot een overeenstemming tussen Meba Verdi

twee winkels met daarboven zes appartementen. Op het afgesloten

en de Bewonersvereniging die een deel van de Bergenbewoners

(ook een wens van omwonenden) binnenterrein komen tien parkeer-

vertegenwoordigt.

plaatsen met de in- en uitrit aan de Willemstraat en 136 stallingsplaatsen voor fietsen. Het plan om in de drie appartementenblokken op het

‘We hebben samen een aantal afspraken gemaakt die zijn vastgelegd

binnenterrein commerciële ruimtes te realiseren is geschrapt.

in het bestemmingsplan voor dit gebied’, zegt voorzitter Marlous Her-

Een van de bewoners die zijn bezwaar niet heeft ingetrokken, laat via

mans van Bewonersvereniging De Bergen. De belangrijkste afspraken

zijn advocate weten de bouwplannen nog steeds te massaal te vinden

betreffen het terugbrengen van het aantal wooneenheden van 69

voor de locatie. ‘Daardoor wordt zijn uitzicht en privacy geschaad. Ook

naar 54 en de bouwhoogte van elf naar zeven meter. Ook komt er een

voelt hij zich ondanks de onlangs gemaakte afspraken onvoldoende

regiegroep waarin betrokken partijen structureel overleggen over het

gehoord.’ Of de bewoner met zijn bezwaren naar de Raad van State

ontwerp en de voortgang van het proces.

stapt, hangt volgens de advocate af van wat er in de gemeenteraad
over deze zaak wordt besproken. ‘Maar als mijn cliënt nu zijn bezwa-

Ook Meba Verdi is tevreden laat Inez Duffhues namens de ontwikke-

ren zou intrekken, zou het lijken of hij akkoord gaat met de plannen

laar weten. ‘Er zijn flinke discussies geweest en we hebben onze plan-

en wordt deze zaak een ‘hamerstuk’.’

nen wel behoorlijk moeten afslanken. Maar het andere alternatief was

(Bron: Eindhovens Dagblad)
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Onder de slachtoffers en gedupeerden
ook de trots uit De Bergen, de beroemde,
befaamde en soms ietwat beruchte
Wilhelmina-fanfare.
De droefheid van de leden wordt niet alleen
treffend verwoord op hun website
(www.wilhelminafanfare.nl) in een kort
verhaaltje maar tevens begeleid door een
meeslepend muziekje met een hartverscheurende tekst.
Hieronder het verhaal over Het verdriet van
de Wilhelminafanfare met daaronder de

HET
VERDRIET
VA N
EEN
FA N FA R E

Op een mooie Pinksterdag 2020
(melodie: Tumbala Laika)
Op een mooie Pinksterdag,
Neut zei: ‘Niet op straat’.
Effe samen biertjes NAFfen, kroegje lopen,
samen spelen, mag niet van de staat.
Anderhalve meter samenleving wie had dat
gedacht.
Gaat nog even duren, hoor, zegt de premier,
en ‘t OMT

tekst van het op internet te bekijken en be-

gezellig toeteren tussen de marktkramen op

luisteren liedje.

het Wilhelminplein. De Fanfarella stond ge-

Maandagavond is zo saai,

pland op 9 mei, maar ook die hebben we

zonder Willemien.

moeten afblazen. Vervolgens zou er een

Iedereen zit op de sofa, buis te hangen, net

groot feest zijn ter herdenking van de

te flixen, ver te velen, bor te duren, pan te

annexatie van de dorpen rond Eindhoven, dit

koeken, stroop te smeren, uit te buiken,

jaar 100 jaar geleden. Daar zou de fanfare

instrumentenkoffers blijven dicht.

De Wilhelminafanfare
in quarantaine
met - 1,5 meter in acht genomen

spelen op de verschillende podia die verspreid

Blazen met een mondkap klinkt te zachtjes

Wat hadden we een plannen voor dit jaar.

in Eindhoven opgesteld zouden worden.

en we spelen zo graag hard.

OKE, toegegeven, de eerste voorstelling, het

Maar ook dat feest gaat niet door dus geen

‘t Wordt een dooie Pinksterdag,

inmiddels zo traditionele Nieuwjaarsconcert

glansrol voor de fanfare.

de fanfare springt op zwart.

met bitterballen na, was een groot succes.

Maar moeten we dan maar gaan zitten

Vol goede moed gingen we op weg naar de

wachten totdat deze crisis voorbij is?

Repeteren gaat zo niet,

volgende uitdaging: Gestels Hoogtij, op de

Nee, want Jeroen Maasland, onze trompettist,

dan maar weer een film.

eerste zondag van het voorjaar, op 22 maart

kwam met een plan: een muzikaal filmpje

Eentje zonder dirigent, geen aftel Roel, wat

dus.

opnemen met de Wilhelminafanfare. Het

geeft dat nou, we slaan ons er doorheen.

Gewoontegetrouw geven we dan een con-

nummer heet Tumbala Laika, een Jiddisch

Dus we doen het nog een keer, jawel

certje op de hoek van de Gestelsestraat en de

liefdesliedje. Het arrangement van het liedje

meneer, precies als iedereen:

Hoogstraat, vóór café Het Rozenknopje.

is ook van Jeroen met een tekst van Bert Staal.

Klooien op een Pinksterdag,

Vanwege de coronacrisis werd het hele

Hij heeft ook het filmpje in elkaar geknutseld,

samen in de zon, pas op ik wil geen bon,

evenement afgelast, dus geen optreden van

uit alle individueel ingestuurde filmpjes.

dus liever op het balkon, in je nachtjapon,

de fanfare.

Hulde aan Jeroen.

of leuk verkleed als non,

Inmiddels waren de cafés ook gesloten, dus

Op deze manier laten we toch van ons

thee uit de magnetron, een beker van karton,

konden we niet meer repeteren. Daar gingen

horen, al is het slechts digitaal...

zo zacht als een KANON!

onze plannen. Geen Koningsdag, dus niet

Veel plezier met het filmpje!

Zo zat als een kanon.
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Gemeenteraad akkoord
met bouwplannen Meba Verdi

KA P PE R S

Als aanvulling op het voorgaand artikel op pagina 8 over bouwplannen tussen H. Geeststraat en Willemstraat het nieuws dat
de Eindhovense gemeenteraad akkoord gaat met de plannen.
De raad liet weten het voornemen te steunen van ontwikkelaar Meba
Verdi om ruim vijftig appartementen te realiseren op deze locatie.
De appartementen worden verdeeld over vier nieuw te bouwen blokken en twee bestaande panden die worden verbouwd. Volgens de
raad is er door de ontwikkelaar aan zoveel mogelijk bezwaren
tegemoet gekomen en bouwen op deze locatie belangrijker is dan de

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

laatste kritieken over volume en verlies van privacy en zonuren.
Alleen de LPF steunde uiteindelijk nog de groep bezwaarmakers uit de
directe omgeving van de beoogde bouwlocatie.
Na jarenlang gekissebis tussen wijkbewoners en ontwikkelaar werd
onlangs een compromis gesloten door beide partijen: Bewonersvereniging De Bergen die door de gemeente wordt gezien als de officiële
vertegenwoordiging van de wijkbewoners, zegt dat er voldoende
draagvlak bestaat in de wijk voor een stedelijke invulling van het
gebied. Draagvlak waar een groep kritische bewoners vraagtekens bij
plaatsen omdat hen niet duidelijk is hoe dat is gemeten. Daarover
heeft het Bergen Bulletin zowel bij de Bewonersvereniging als de gemeente vragen neergelegd. Hopelijk geven de antwoorden hierop
duidelijkheid.

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

Waar ontwikkelaar Meba Verdi en Bewonersvereniging De Bergen het
akkoord door de gemeenteraad ongetwijfeld toejuichen, moet de
groep direct omwonenden die nog steeds bezwaar maken tegen het
plan zich gaan beraden op vervolgstappen. Bakzeil halen of uiteinde
lijk naar de Raad van State.

Online collecte Rode Kruis
Brabant-Zuidoost
De collecte voor het Rode Kruis van 21 t/m 27 juni 2020 in BrabantZuidoost vindt dit jaar digitaal plaats.
In voorgaande jaren gingen collectanten met een collectebus langs de
deuren om geld in te zamelen voor het Rode Kruis. In verband met de
coronacrisis is dit jaar gekozen om de collecte digitaal te laten plaatsvinden. Collectanten kunnen een digitale collectebus aanmaken via
rodekruis.digicollecte.nl en deze kunnen zij delen via sociale media,
whatsapp of e-mail. Via hun eigen unieke digitale collectebus kunnen
collectanten precies zien wat zij ophalen.
Vrijwilligers in onze regio zetten zich vanaf het begin van de coronacrisis al in om te helpen. Zij ondersteunen ziekenhuizen, pakken voedselpakketten in en delen ze uit, doen boodschappen voor de kwetsbaren en geven advies en een luisterend oor. Daarnaast bieden ze nog
steeds ondersteuning bij een evacuatie door een brand, gasexplosie of
wateroverlast. Het Rode Kruis hoopt snel weer op een veilige manier
aan de slag te kunnen met de reguliere interventies; het geven van
EHBO-lessen, het bemannen van de EHBO posten op evenementen en
de activiteiten van ‘Goed Voorbereid’.
Al deze activiteiten kunnen we doen
dankzij uw donaties. Doneren kan ook
rechtstreeks via de QR-code of via
banknummer NL05RABO 0142 9095 80.

De vraag naar voedselhulp neemt toe,
we ondersteunen de gezondheidszorg
en bieden mensen een luisterend oor.
Zonder jouw hulp, zijn we nergens.
Steun het Rode Kruis in de strijd
tegen corona. Zodat we kunnen blijven
helpen, zolang dat nodig is.

Geef op

GIRO 7244
IBAN NL19 INGB 0000007244

(Kijk ook hiernaast naar de Rode Kruis
advertentie voor voedselhulp)

rodekruis.nl
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LAGE EN HOGE OPLAGE • MAXIMALE KWALITEIT • LAGE PRIJS
Kookboeken - Kinderboeken
Fotoboeken - Leesboeken
Kunstboeken - Lesboeken

Puzzelboeken - Schoolboeken
Managementboeken
Stripboeken - Magazines

www.goedeboekendrukker.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

Puur.. eerlijk.. eigen ti j d s
Bis t r o Sophie Wilhelm inaplein 1 4
5611H E Eindhoven · 040 24473 21
inf o@ bis t r os ophie.nl
www.bis t r os ophie.nl

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

ONDERNEMER,
HOOGSTE TIJD OM TE
ADVERTEREN IN HET
BERGEN BULLETIN

Onbeperkt eten met een ruime
keuze uit kleine gerechtjes
v.a. € 25,00

Contact en info:
nuchel_01@hotmail.com

Wilhelminaplein 9 te Eindhoven,
T 040 - 236 69 55
www.theprince.nl
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‘De een heeft het niet eens in de gaten,
een ander vindt het wel lekker fris’.

Barvrouw Janneke over de opfrisbeurt
van Café Wilhelmina

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

Kamerpanden Catharinastraat
rijp voor sloop

Foto’s: Loes Drenthen

De specie in de muren van vijf panden

onder meer op de planning.

gebeuren is nog niet duidelijk. Gevaar

met achtentwintig appartementen aan

Onderzoek in verband met de geplande

voor de bewoners is er momenteel niet,

de Catharinastraat is zo slecht of zelfs

isolatie maakte duidelijk dat de aanwezige

benadrukt de Trudo-directeur.’De aange-

verdwenen dat sloop en vervangende

specie in de loop der jaren bijna helemaal

brachte steigers stutten de muren vol-

nieuwbouw het enige betaalbare

is verzand. Iets wat vaker voorkomt bij

doende.’

alternatief is. De muren van de huizen

gebouwen uit de eerste decennia van de

Trudo heeft de huidige huurders toege-

worden momenteel ondersteund door

vorige eeuw. Hetzelfde probleem leidde

zegd voor vervangende woonruimte te

steigers.

begin jaren tachtig in de Stratumse

zorgen .

De bijna dertig huurders in de vijf panden,

Rochusbuurt tot de sloop van een aantal

eigendom van woningcorporatie Sint

blokken met woonhuizen.

Mohammed Sheikh Albasatina (30) ont-

Trudo, zijn half juni over de situatie geïn-

‘Op het eerste gezicht leek het voegwerk

vluchtte in 2010 zijn vaderland Syrië.

formeerd. Zij krijgen op termijn vervan-

aan de buitenkant in orde, maar de specie

In 2016 betrok hij woonruimte in een van

gende woonruimte aangeboden.

daarachter bleek verdwenen’, aldus Goij-

de vijf panden aan de Catharinastraat.

De karakteristieke panden uit het begin

aerts. ‘Totaal verzand en in de spouw te-

Vorige week werd hij per brief door Trudo

van de vorige eeuw rest slechts sloop.

rechtgekomen.’

geïnformeerd over de bouwtechnische

Trudo-directeur Jos Goijaerts laat weten

Verder onderzoek maakte de ernst van

problemen.

dat renovatie niet haalbaar is vanwege de

het probleem duidelijk. ‘Als het probleem

‘Vervelend maar niets aan te doen’, rea-

erg hoge kosten. ‘Rest dus alleen sloop en

zich alleen had voorgedaan aan de bui-

geert hij rustig. ‘In de brief staat dat

nieuwbouw. En ook dat gaat een kostbare

tenkant, zou er nog iets aan te doen zijn

Trudo andere woonruimte regelt. Daar

zaak worden.’ Goijaerts kan nog niet zeg-

geweest. Maar ook de binnenmuur is aan-

heb ik vertrouwen in.’ Hij hoopt wel dat

gen hoe groot de schadepost is voor Trudo

getast en in dat geval hadden we zeer

hij er qua ruimte en huurprijs niet op ach-

dat de huizen na aankoop verbouwde tot

ingrijpende en kostbare maatregelen

teruit gaat. ‘Ik heb een klein inkomen en

kamerpanden voor eenpersoonshuishou-

moeten nemen. En zouden de bewoners

kan niet meer huur betalen dan nu.’ Hij

dens en studenten.

ook naar een ander onderdak moeten ver-

wil graag vervangende woonruimte in of

huizen.”

rond het centrum. ‘Daar wonen de meeste

De problemen aan de panden kwamen

van mijn vrienden en kennissen. Sociale

aan het licht tijdens voorbereidingen voor

Na afweging van de verschillende moge-

contacten zijn voor mij erg belangrijk bij

uitgebreide onderhoudswerkzaamheden.

lijkheden, heeft Trudo besloten de vijf

het vinden van een eigen ‘plekje’ hier in

Deze zouden in augustus van start gaan.

panden te slopen en te vervangen door

Eindhoven.’

Daarbij stond isolatie van de spouwmuren

nieuwbouw. Op welke termijn dat gaat
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