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Hallo 'bewonderaars' v/h Berkenhuisje! 
 
Ik wil u/je graag op de hoogte brengen v.d. laatste ontwikkelingen! 
U kunt natuurlijk ook deze nieuwsbrief doorzenden naar hen die Het 
Berkenhuisje ook een 'warm 4-seizoenenhart' toedragen. 
Zo helpt u bovendien mee om het maatschappelijk draagvlak voor het 
behoud te versterken.........! 
Aan degenen aan wie deze nieuwsbrief doorgestuurd is, wil ik vragen: als 
u deze voortaan óók wilt  blijven ontvangen, wilt u mij dan een email 
hiervoor sturen? Zo ja mail dan naar williejacobs7@gmail.com  of 
info@berkenhuisje.nl    
  
We gaan nu al aardig richting de 1.500 steunbetuigingen,hoe meer hoe 
zwaarder het college van  B & W en de gemeenteraad het zal  
kunnen/laten meewegen ,ondanks dat het Burgerinitiatief niet 
ontvankelijk is verklaard,omdat hierbij een bezwaarschriften mogelijkheid 
was,later bleek dat de lijsten ook niet conform waren ,blijft het toch 
volledig zin hebben om steunbetuigingen te blijven ontvangen!! 
Ik heb inmiddels een officiële lijst gekopieerd en wil z.s.m. 250 
handtekeningen van kiesgerechtigde Eindhovenaren,daar ingevuld in mijn 
bezit hebben,om ze evt. nog eens symbolisch te kunnen aanbieden.Op de 
andere lijsten kunnen alle mensen die het bijzondere huisje een warm toe 
dragen een steunbetuiging invullen.. 
Voor alle duidelijkheid; het Berkenhuisje staat er al +- 62 jaren, is 
eigendom van de kinderen Jacobs-van Ameiden,staat op grond van de 
Gemeente. 
Er is eens een contract opgesteld waarin staat dat het woonrecht niet 
automatisch op de kinderen overgaat bij overlijden moeder.............. 
  
Ik heb het college  van B & W en alle de raadsleden persoonlijk 
uitgenodigd om naar het Berkenhuisje te komen en om samen een 
ontmoeting te hebben,waarmee ik beoog dat men MET de bevolking een 
nieuwe keuze maakt en de sloopplannen heroverweegt om het huisje en 
haar bewonderaars een eerlijke kans te geven. 
Het verheugde mij dat ik al vlot de eerste reactie kreeg . 
Inmiddels  hebben de fractievoorzitter Rudy Reker van lijst Pim Fortuin, 
fractievoorzitter en oud wethouder over Genneperparken Mary-Ann 
Schreurs van D66, raadslid Alexander van Hattem van lijst Pim fortuin, 
raadslid Hans van Zijl van fractie Groenlinks, raadslid Carin van den 
Crommert van de SP, fractievoorzitter mw.Heesterbeek van SP een 
bezoek gebracht. Fractievoorzitter Maarten van Bussel v.d Stadspartij 
heeft steun betuigd óók op zijn eigen website , die u met de volgende link 
kun zien ,en naar beneden scrolt  www.marcelvanbussel.nl  en een bezoek 
toegezegd. 
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Fractievoorzitter Dre Rennenberg van Ouderen Appél-Eindhoven heeft 
duidelijk meerdere steun betuigd en een bezoek toegezegd. 
Vorige week maandag werd ik gebeld door de gebiedsmanager  
Genneperparken, met het bericht dat de wethouder wonen en werken 
Mary Fiers  met mij  wil praten, daarvoor zijn we 16-11 al om 8 uur (ik 
was de eerste v.d week) tot 8.30u met Arie Heesterbeek erbij  
(gebiedsmanager Genneperparken) samen geweest,in een open gesprek 
waarin ze vroeg ‘Het’ te vertellen, en dat was zeer goed !! Ik bood ze 
ondertussen alle gekopieerde steunbetuigingen tot 6-11  keurig gebundeld 
aan die er ontvangen werden via emails en de adhesieboeken, brief aan 
de burgemeester en een gedicht over Het berkenhuisje, die van u zat daar 
hoogstwaarschijnlijk ook bij ! Ze nam ze enthousiast in ontvangst en 
beloofde ze allemaal te lezen, geweldig toch !! 
Ze zei het standpunt van de gemeente te steunen, maar ook moedigde ze 
me aan om alle middelen die mij ter beschikking zijn goed en tijdig te 
benutten en af te wachten wat de reacties in de 
gemeenteraadsvergadering van 17-11  21-23 uur zullen zijn.  
Over deze gemeenteraadsvergadering thema's is een leuke reportage 
gemaakt ,waar ook ik aan mee mocht werken. Het werd 18-11 
uitgezonden in het programma 'De baas van Eindhoven',als u klikt op de 
volgende link  www.dzve.nl/uitz_gemist/viewer.php?pid=905 ,kunt u er 
deelgenoot van worden. 
“We  zullen elkaar vast meer zien de komende tijd” waren een aantal van 
de laatste woorden van wethouder Mary Fiers........ 
  
Omdat het werk door de overweldigende belangstelling om het huisje te 
behouden zo toeneemt en ik ook nog een voltijds baan heb,ben ik samen 
met Mieke van Vleuten die me van begin af aan al terzijde staat, opzoek 
naar passende vrijwilligers. Alle zaterdagen van dit jaar willen we namelijk   
in en bij het Berkenhuisje zijn, om mensen/u te ontmoeten van 10.00-
16.00 uur en om schriftelijk steunbetuigingen in ontvangst te nemen, 
waarbij gelijktijdig het huisje te bezichtigen is. Daarvoor kunnen  
gastenontvangers-gidsen (M/V) het werk tot behoud ...ondersteunen, u 
ontmoet daarbij veel enthousiaste mensen, het is heel praktisch als men 
van 10-13u.,13-16u. of voor 10-16uur kiest ! 
De Zondagmiddag  willen we van 13.00-16.00 uur ook zo veel mogelijk 
benutten om buiten bij het huisje steunbetuigingen in ontvangst te nemen 
en op afspraak/verzoek te laten bezichtigen of voor een 4-ogengesprek. 
  
Omdat ik voor 100% vertrouw dat het huisje behouden blijft, als ik me 
daarbij voor 100% inzet op een eerlijke en vriendelijke manier en alle 
mogelijkheden benut en als degene die met mij ook voor behoud kiezen 
hetzelfde doen! 
Daarom is er naar een websitebouwer gezocht d.m.v  een advertentie op  
de voordeur van het  Berkenhuisje. Dit vooral voor een betere en 
efficiëntere communicatie met u/elkaar. 

http://www.dzve.nl/uitz_gemist/viewer.php?pid=905


Op een bijzonder aangenamer wijze heeft een vrouw ,uit een familie die 
ook een 'Pierre Jacobs' bezit ,hierop gereageerd, en heeft het eerste en 
tweede overleg met veel enthousiasme  al plaatsgevonden.  
  
Hierbij gaan ook de gedachte/gesprekken  steeds vaker over het vormen 
van een stichting, ook  hierbij willen we zeer graag geschikte, spontane 
mensen met passie betrekken, om met een zeer goed basisteam te 
kunnen starten, als de tijd  daar is. 
  
In de  gemeenteraadsvergadering van 17-november, was veel 
bewogenheid en emotie, toen Het Berkenhuisje besproken werd. Mede 
hierdoor is het op de agenda geplaatst van de raadscommissie wonen en 
werken, wat beknopt inhoud dat de raad der gemeente gaat beslissen, en 
dat door die commissie spreekrecht  gegeven wordt aan belanghebbende, 
waar ik ook gebruik van ga maken. 
  
UW MENING TELT OOK !! 
  
En daarom wil ik u verzoeken uw ideeën/mogelijkheden te communiceren! 
We willen aan de commissie ook een soort 'bedrijfsplan' aanbieden voor 
onder andre het onderhoud/functioneren/financiën/mogelijkheden van het  
B E R K E N H U I S J E  . 
En wat de mogelijkheden zijn met het huisje om onze (Eindhovense) 
historische-culturele-artistieke waarden optimaal tot uiting te laten komen. 
  
Er zijn gedachten om het huisje 1-12 weken te laten benutten door 
kunstenaars (van buiten Eindhoven en/of Nederland) waarbij tijdelijk 
wonen een mogelijk is en de huidige hond er niet kan blijven, waarbij er 
geen permanent beheer is, bij deze versie wordt er van uitgegaan dat de 
Gemeente geen permanente bewoning  toestaat  op dit moment. 
Zelf vind ik het ideaal  als het tegelijkertijd als kleinschalig museum met 
een werk/expositie/Atelier óók  een eigen woon/beheer functie 
heeft,waardoor mijn inziens het pas echt goed organiseerbaar is. 
Daarbij ligt het accent  vooral  op hier in omgeving wonende eigen 
streekkunstenaars,om hiermee ONS historisch-artistiek-cultureel erfgoed 
te waarborgen,meer aandacht te geven,e.d. 
  
Wat is uw/je mening hierover? 
Wat is uw/je eigen idee hierbij ? 
  
Ik ben blij dat het werk tot behoud  óók wordt ondersteund door de media 
van het  Eindhovens Dagblad, het Zondagsnieuws, de Trompetter, 
Omroep Eindhoven en Brabant, waarvan er regelmatig op het papier 
goede artikelen  te  lezen zijn, en op tv en radio te zien  en/of te 
beluisteren zijn. Graag vermeld ik hierbij  het aangename contact wat ik 
vooraf met de journalisten en cameramensen heb genoten! 
  



www.Eindhoven-in-beeld.nl  is een heel fijne site ter ondersteuning 
van/over onze Historische-Culturele-Artistieke erfgoederen. 
Hiermee ondersteunen ze het werk tot Behoud van het Berkenhuisje ook . 
Hier kunt u heel veel op vinden over Het Berkenhuisje en over 
kunstschilder mijn vader Pierre Jacobs en gezin, 
kijkt u maar eens met de link  
www.theoldhometown.com/eindhoven/picture/number4708.asp en dan 
naar beneden scrollen om de inzendingen te lezen. 
Als u/je dan weer teruggaat naar boven kun je helemaal linksboven op de 
tekst behoud Berkenhuisje klikken, waardoor er heel wat foto’s/tekst te 
zien/lezen is !   
  
Er kan nog tot 3-december tegen de onttrekkingsverguning 
bezwaarschriften ingediend worden! 
U kunt ze richten met vermelding van zaaknummer 09/2669 
aan: 
  
Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v. de sector Juridische zaken, 
Postbus 90150, 
5600 RB  
Eindhoven 
  
  
Zaterdag 21 november wil ik  de geboortedag van mijn vader vieren als 
'Pierre Jacobs dag', omdat hij op 21 november-1916 geboren is ! 
  
 Bijvoegsels: 
 a) klik op: www.Berkenhuisje.Hyves.nl waarop u rechtsboven in de 
vierkantjes de reacties van mensen/organisaties kunt zien,om letterlijk 
hun reacties te kunnen lezen kunt u op dezelfde pagina uzelf gratis 
aanmelden,dan krijg u een code die gebruikt kan worden om binnen te 
komen! 
  
b) klik op: www.youtube.com, typ in het zoekveldje ‘Berkenhuisje’ om de  
eerste  filmreportage te zien van Omroep Brabant ter ondersteuning voor 
het  behoud van het Berkenhuisje. 
  
  
Met  dank voor uw/je aandacht en steun, 
een hartelijke groet, 
waarbij ik graag uw/je reactie inwacht, 
  
  
Willie Jacobs 
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