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Een nieuw seizoen…een nieuw begin. Vanaf nu starten we weer met een nieuwe reeks 
maandelijkse S.O.S.-uitjes: een wandeling in september, een lunchpauzeconcert in okto-
ber en een bezoek aan het Philips Museum in november.  
 

Wandeling door De Bergen  
op donderdag 29 september a.s. 

 
Voordat u op het verkeerde spoor zit…..het gaat hier niet om halsbrekende toeren langs 
diepe ravijnen, wel om een ontspannende rondgang door een interessante wijk van onze 
stad, vlakbij gelegen in het stadsdeel Centrum.  
 
De oorsprong van de naam De Bergen slaat op 
het woord zelf: dit deel van het centrum, net 
ten zuidwesten van het kernwinkelgebied, is ge-
bouwd op enkele zandheuvels. In sommige 
straten zijn dan ook kleine hoogteverschillen 
waar te nemen. De belangrijkste straten in deze 
wijk zijn Kleine Berg, Grote Berg en Bergstraat. 
Ook het Wilhelminaplein neemt een belangrijke 
plaats in. De wijk kenmerkt zich door diverse 
(eet)cafés en artistieke kunst-, boek- en antiek-
winkeltjes.  
 
De wijk is een van de oudste van Eindhoven en is tijdens de oorlog grotendeels gespaard 
gebleven; zodoende beschikt zij over veel karakteristieke woonhuizen en straatjes.  
 

Ook het gedeelte ten zuiden van de Grote Berg behoort nog 
tot De Bergen. Daar is onder meer de brandweer-kazerne ge-
vestigd en is er verder veel nieuwe ‘hoogbouw’. In het zuid-
oosten scheidt de Dommel in het Anna Frankplantsoen de 
wijk De Bergen van de villawijk De Elzent. 
 
Een wandeling door het gebied van De Bergen, waar veel ge-

beurd is en waarover ook veel te vertellen valt, loont daarom alleszins de moeite.  
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           Grand-café Berlage in de Kleine Berg 

 

 
Brandweer-kazerne in De Bergen 
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Onze gids is Eduard Scheel, vrijwilliger bij “Eindhoven in Beeld”. Deze stichting stelt zich 
ten doel het verleden en heden van de stad Eindhoven inzichtelijk te maken. Dat gebeurt 
door een uitgebreid film- en fotoarchief, een bibliotheek, exposities, lezingen e.d. En dus 
ook door rondleidingen.  
 
WANNEER:  
Donderdag 29 september a.s. , 12:15 uur, aansluitend aan het koffie-uurtje. 
 
WAAR: 
Verzamelen om 12:15 uur (na koffie-uurtje) op Lod. Napoleonplein bij Café ’t Vonderke. 
 
KOSTEN: 
Gratis  
 
OPGEVEN: 
Bij Peter Klaver via p.klaver4@gmail.com (u ontvangt daarna een bevestiging per e-mail) 
of – en alleen als men niet over e-mail beschikt – telefonisch via 040-2524628. 
 
 
 

Activiteitenoverzicht ‘Lokaal Summa in de Buurt’  
                   vanaf maandag 19 september in Summa College  
 
Lokaal Summa in de Buurt opent haar deuren weer vanaf maandag 19 september. Eenie-
der is welkom. Heeft u vragen rondom ICT, loop dan gerust binnen. Onder het genot van 
een kopje koffie helpen de studenten u. Dit kan iedere werkdag tussen 10:00 – 15:30 uur. 
 
In de maand september wordt gestart met een kort programma, dit om de nieuwe stu-
denten te laten wennen en ze goed op alles voor te bereiden.  
 
WOENSDAG 20 en 27 september  
Lunch met aansluitend een creatieve middag (vo-
gelhuisjes maken): 12:30 – 15:30 uur.  
Kosten € 5,- 
 
DONDERDAG 21 en 28 september 
Lunch met aansluitend wandelen: 12:30 – 15:30 
uur. 
(Nota Bene : de wandeling van 28 september vindt 
plaats in het kader van de Nationale Sportweek; 
tijdens de wandeling zullen dan ook andere bewe-
gingsactiviteiten plaatsvinden). 
Kosten € 2,50. 
 
 
 
                             - Voor adres en meer informatie: zie volgende bladzijde -  
 

 
                 Zelf vogelhuisjes maken…. 
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Adres:  
Summa College, Willem de Rijkelaan 3, 4516 EA Eindhoven, Lokaal Summa in de Buurt  
 
Meer informatie en/of opgeven:  
Hebt u interesse in een of meerdere activiteiten, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij:  
- Marloes Rooijackers: mlm.rooijackers@summacollege.nl , tel. 06 4324 3279,  
of  
- Amber Bartels: aam.bartels@summacollege.nl , tel. 06 2831 3977  
 
                       
_______________________ 
 
Heeft u ideeën voor de werkgroep?  
Aanmelden / afmelden voor de Nieuwsbrief?  
 
Reageren kan via een mail aan  
vonderxl@vonderkwartier.nl  
 
Namens de Werkgroep VonderXL,  
Kees Scheffers 
Tel: 040-2511104 / 06-26906891 
E-mail: vonderxl@vonderkwartier.nl 
 
De Werkgroep VonderXL bestaat uit: Nell Engberts (voorzitter), Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers, Leny Westeijn 
 
Voor informatie over de Werkgroep VonderXL zie ook: www.vonderkwartier.nl (klikken op: “wijkvereniging” en dan “VonderXL”) 
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