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door Manon van den Brekel
e-mail: m.vdbrekel@ed.nl
VELDHOVEN.

„A ls je dit soort din-
gen kon laten ma-
ken, dan was je
wel écht iemand”,
zegt veilingmees-

ter Karel de Geus. Hij laat een zo-
geheten huwelijkspenning zien
uit 1748, geslagen ter gelegenheid
van het 50-jarig huwelijk van Hen-
drik Martini en Anna van Scha-
gen. Met bijbehorend ivoren doos-
je. „Deze man was een hoogwaar-
digheidsbekleder in Den Bosch.
Een jaar of twintig geleden heb ik
deze penning eens gezien, dus ik
kende het bestaan.”

Het in Veldhoven gevestigde
Karel de Geus Muntveilingen veilt

vandaag een grote collectie pen-
ningen uit Den Bosch, waaronder
deze huwelijkspenning. De collec-
tie werd verzameld door de inmid-
dels overleden Ad Maas. „Hij was
een zeer gewaardeerde klant van
ons”, zegt De Geus. „Over deze
verzameling heeft hij wel dertig
of veertig jaar gedaan. We hebben
elke veiling wel een handjevol
munten en penningen uit Den
Bosch, maar niet in deze omvang.
Het kan best weer tien of vijftien
jaar duren voordat we iets soortge-
lijks zien.”

De stukken die geveild worden,
zijn zowel qua onderwerp als qua
leeftijd zeer uiteenlopend. De
oudste Bossche penning komt uit
1577. Het is een aandenken aan
het feit dat het Duitse garnizoen
Den Bosch verlaat. Maar er zijn
ook twee penningen ter ere van
de ‘eerste provinciale tentoonstel-
ling van nyverheid’ in 1857. „Dat
was de businessborrel van vroe-
ger”, zegt De Geus. „Naar gelang
je belangrijkheid kreeg je dan bij-
voorbeeld een bronzen of een zil-
veren penning als je deelnam.”

Hoeveel de veiling van de Bos-
sche stukken gaat opbrengen,
vindt De Geus lastig in te schat-

ten. „Ik denk tussen de 10.000 en
50.000 euro. Maar de liefhebbers

bepalen uiteindelijk hoeveel ze er-
voor over hebben.”

door Patrick Wiercx
e-mail: p.wiercx@ed.nl

BERGEIJK. De leegstand van win-
kels in Bergeijk ten opzichte van
twee jaar geleden is met veertig
procent gereduceerd. Er zijn zes
winkels bijgekomen. Met vier tij-
delijke extra winkels kon de leeg-
stand ook een ander gezicht wor-
den gegeven.

De Bergeijkse ondernemers in

het centrum zijn te spreken over
de resultaten van centrummana-
ger Niek Mares. Feitelijk zou het
centrummanagement per 31 de-
cember 2016 stoppen. Op de laat-
ste jaarvergadering van de onder-
nemers is besloten Mares aan te
houden tot 2021. De aanwezigen
waren unaniem in hun beslis-
sing.

In het centrum zijn grote en
kleine maatregelen genomen om

winkelen in Bergeijk plezieriger
te maken. Waardering is er voor
de feestverlichting tijdens kerst.
Bergeijk krijgt meer evenemen-
ten en ook komt er betere afstem-
ming met de Belgische buren.
„Wij worden hier nog steeds iets
te veel verrast dat ze daarginds
plotseling allemaal vakantie blij-
ken te hebben.”

De winkeliers waren aanvanke-
lijk nogal sceptisch over de tijde-
lijke winkels. „Er zat bijvoorbeeld
een beautysalon bij”, zegt Mares.
„Sommigen zagen dat als een con-
current. Maar al gauw bleken
mensen uit Dommelen, Valkens-
waard en Eersel hiervoor naar
Bergeijk te komen. Die liepen an-

dere winkels binnen, dronken
wat op het terras en dan wordt
het toch interessant. Dat zien
winkeliers en horeca veel beter
in.” In Bergeijk staat 8,5 procent
leeg, wat aansluit bij de landelij-
ke cijfers. „Ik moet zeggen dat de
situatie in bijvoorbeeld Valkens-
waard veel erger is”, merkt Mares
op. Hij werkt sinds kort ook voor
Weert, waar maar liefst een
kwart van de winkels leegstaat.

In samenwerking met de win-
keliers en het centrummanage-
ment gaat de Rabobank een cur-
sus organiseren. In acht bijeen-
komsten van vier uur worden
deelnemers bijgepraat over win-
kelen in relatie tot internet.

COLOFON

Bezorgservice:
Geen krant ontvangen. Meld het via
ed.nl/geenkrant of bel 088-0561540
Maandag t/m vrijdag: U ontvangt resti-
tutie en u kunt de krant lezen via E-pa-
per.
Zaterdag: U ontvangt een e-mail met
directe toegang tot de E-paper en een
persoonlijke tegoedbon voor het opha-
len van de zaterdagkrant.
Abonnementstarieven
Deze vindt u op ed.nl/tarieven
Abonneren, wijziging, vakantieservice?
Informatie kunt u vinden op onze site
ed.nl/service of bel 088-0139940.
Media-advies en verkoop
Voor het aanvragen van informatie over
advertentiemogelijkheden- en tarieven:
advertising.oost-brabant@persgroep.nl.
Voor het doorgeven van advertenties:
adops.oost-brabant@persgroep.nl.
U kunt ook tijdens kantooruren contact
opnemen met uw accountmanager of
bellen met 088-0139998.

LEZERSSERVICE:
Bel 088 - 0139940 (lokaal tarief).

BORKEL EN SCHAFT
CORRESPONDENT:
■ Suzanne Schellens-Hoefs, 06-48942185,

suzan_hoefs@hotmail.com

DOMMELEN
CORRESPONDENT:
■ Harrie van Lieshout (Dommelen),

040-2041239, h.lieshout7@chello.nl

BERGEIJK
CORRESPONDENTEN:
■ André Oosterwijk (Luyksgestel),

0497-541861, a.oosterwijk@kpnmail.nl
■ Adrie Smolders (Westerhoven, Rietho-

ven en Bergeijk), 040-2047664,
adriesmolders4@hotmail.com

■ André Kempen (Bergeijk) 06-46723545,
akempen56@gmail.com

STREEKREDACTIE:
■ Patrick Wiercx, 088-0133672

VALKENSWAARD
CORRESPONDENT:
■ Geert van den Eijnden, 040-2017383,

geertvandeneijnden@gmail.com
STREEKREDACTIE:
■ Daan Daniëls, 088-0132919

WAALRE
CORRESPONDENTEN:
■ Jan Sinot, Willibrorduslaan,

040-2222391, 06 28797533,
jan.sinot@xs4all.nl

■ Karin van Berkel, 06-28959816,
karin.vanberkel@online.nl

STREEKREDACTIE:
■ Patrick Wiercx, 088-0132971

Streekredactie
telefoon: 088-0132930,
streekredactie@ed.nl

De leegstand van winkelpanden in het
centrum van Bergeijk is de afgelopen
twee jaar met 40 procent afgenomen.

Collectie Bossche munten onder de hamer

‘Het kan best weer tien of
vijftien jaar duren voordat
we iets soortgelijks zien’
Karel de Geus veilingmeester

● Centrum Bergeijk gaat erop vooruit
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Beter winkelen in Bergeijk

" Geïnteresseerden bekijken de collectie die vandaag bij Karel de Geus Muntveilingen wordt geveild. Onder de stuk-
ken bevindt zich een grote verzameling penningen uit Den Bosch. foto’s Jurriaan Balke/fotomeulenhof

" Het centrum
van Bergeijk.

luchtfoto Ronald
Otter


