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Sinds 2009 werken Trudo en de gemeente in de Buurtonderneming Woensel-West (BOWW) hard aan de toekomst van de
wijk. Samen met bewoners uiteraard, die vanaf 2012 via de
bewonersorganisatie Stichting Woensel-West de derde
gelijkwaardige partner zijn in de BOWW. De visie op de
vernieuwing van de wijk wordt door alle partners onder-

schreven. Elk jaar leggen bewoners, gemeente en Trudo vast
wat er in het jaar erop gaat gebeuren om de drie pijlers onder
die visie [Focus op emancipatie – Verandering van decor
– Verbetering van imago] invulling te geven. Wat de
actiepunten zijn voor komend jaar, leest u in deze verkorte
versie van het Buurtcontract Woensel-West 2014.
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‘en óf het werkt!’

foto Martie Dekkers

er wordt keihard gewerkt om de leefbaarheid in Woensel-West te verbeteren en kansen in de wijk te ontwikkelen. en het wérkt. de wijk is schoner,
mooier en bruisender dan ooit. veiliger ook; in 10 jaar tijd daalde het gemiddelde aantal meldingen van misdrijven en gevallen van overlast van 160 in
de zomer 2003 naar een incidentele melding per maand nu!

De prachtige nieuwbouw van VoltaGalvani doet in heel Eindhoven van zich
spreken. Aan de Edisonstraat opent het
ene na het andere leuke winkeltje. Elke
week leveren zo’n 200 vrijwilligers hun
maatschappelijke bijdrage aan de buurt
en nemen meer dan 250 kids deel aan
allerlei sportieve, culturele en educatieve activiteiten. En als klap op de vuurpijl

hoorden we in november dat ‘onze’
basisschool ’t Palet zich de Beste Basisschool van Brabant mag noemen.
De samenwerking tussen al die partijen
die zich sterk maken voor WoenselWest is een absoluut succes. Doorslaggevend daarin is de betrokkenheid van
bewoners. Het streven is om in 2014

bewoners nog meer centraal te zetten
en ervoor te zorgen dat nog meer bewoners meedoen. Want om het succes
voort te zetten als in de toekomst misschien minder geld en professionals beschikbaar zijn, zullen we het toch vooral
zelf moeten doen in Woensel-West.
Als we willen dat bewoners nog meer
betrokken zijn, zullen we hen nog beter
in beeld moeten hebben. Zeker in het
sociale domein, waar de verantwoordelijkheid steeds meer bij de bewoners zelf
komt te liggen. Wat is de vraag en de
behoefte van de mensen in onze wijk?
En vooral ook: wie zijn zij? In de afgelopen jaren hebben we in Woensel-West
sterk ingezet op kinderen en jongeren.
En terecht. Maar ondanks de successen
die onze wijk op alle fronten boekt, mogen we niet vergeten dat Woensel-West
nog steeds een behoorlijk aantal kwetsbare huishoudens telt. Flink wat zorgbewoners. Ook hen moeten we goed in
beeld houden, om te zien of activiteiten,
hulp en zorg toereikend zijn en goed
blijven aansluiten bij hun behoefte.
Voor komend jaar hebben we weer
zorgvuldig een programma van activiteiten en initiatieven geformuleerd die
het succes van Woensel-West voortzetten en verder uitbouwen. We zetten de
belangrijkste zaken voor u op een rij in
dit Buurtcontract 2014.

inhoud
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speerpunten en
activiteiten in 2014
Focus op
emancipatie
Woensel-West zet sterk in op
emancipatie. Op ontwikkeling en
zelfbewustzijn van de bewoners.
Daarbij onderscheiden we vijf
doelstellingen.
• tegengaan van sociale uitsluiting
• binnenboord houden van
zorghuurders
• sociale groei; individuele ambities
• mogelijk maken van ontmoeting
• kansen voor kinderen en jeugd

1.	Taalactiviteiten allereerst
voor Woensel-West
Elke week nemen heel wat mensen deel
aan allerlei taalactiviteiten in WoenselWest. Aan lessen Nederlands, woordenschat, bijspijkercursussen … Prima, maar
we merken dat er steeds meer mensen
van buiten de wijk meedoen en dat
sommige deelnemers wel heel lang op
les blijven. Wie nu meedoet, kan
natuurlijk gewoon door. Maar we willen
wel met de taalaanbieders in gesprek
om te zien hoe ze hun activiteiten beter
kunnen laten aansluiten bij de mensen
uit Woensel-West. Bovendien willen we
er samen voor zorgen dat er een nog
betere doorstroming naar een diploma
of certificaat plaatsvindt. Want hoe leuk
en gezellig het op de taalles ook is, de
bedoeling is dat iemand uiteindelijk
doorstroomt en plaats maakt voor een
ander.

tegengaan van
sociale uitsluiting
Ook voor 2014 zijn er weer verschillende activiteiten geformuleerd die gericht
zijn op het vergroten van de leefwereld van huishoudens die nauwelijks deelnemen aan het maatschappelijk leven.

2.	Op weg naar een zinvolle
dagbesteding
Op allerlei manieren worden mensen in
Woensel-West gestimuleerd om actief
te worden en zich te ontwikkelen op
weg naar een betaalde baan of vrijwilligerswerk. Er zijn leerwerkplekken in
het wijkrestaurant en bij Karoesell,
mensen vinden een zinvolle dagbesteding in het SPILcentrum, ondernemers
in de Woensel WestSide Stores kunnen
rekenen op ondersteuning. We willen in
2014 het aanbod nog verder uitbreiden
en er tegelijk meer samenhang in
brengen. Daarnaast gaan we nog meer
bewoners aanzetten om ook mee te
doen.

3.	Een nog sterkere
	wijksportclub
De Wijksportclub is een geweldig succes
bij het stimuleren van bewoners
ontmoeting door de laagdrempeligheid,
de inzet van bewoners en de samenwerking met de Spilpartners. Om het
succes te kunnen voortzetten heeft de
Wijksportclub meer leden nodig en
vragen we de leden om meer betrokkenheid. Dat kunnen we bereiken door
een grotere naamsbekendheid bij
bewoners en goed zichtbare mogelijkheden van de Wijksportclub. Tegelijkertijd bewaken we de kwaliteit van de
sport- en danslessen door te investeren
in het ondersteunen van de begeleiders.
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binnenboord houden
van zorghuurders
Huurders die om wat voor reden dan
ook moeite hebben om zelfstandig
een huishouden te voeren, kunnen in
Woensel-West rekenen op zorg en
ondersteuning.

4.	Soepele overgang naar
WIJ Eindhoven
Eén huishouden, één plan, één contactpersoon. Dat is de gedachte achter de
nieuwe organisatie WIJ Eindhoven. In
Woensel-West hebben we met zo’n

Sociale groei,
individuele ambities
Bewoners die vooruit willen in het leven, worden in Woensel-West ook
daadwerkelijk vooruit geholpen. Op het gebied van wonen, opleiding, werk,
inkomen, dagbesteding en vrije tijd. Maar ook als ze bijvoorbeeld een eigen
bedrijfje willen starten.
5.	Opleiding en coaching
vrijwilligers
Steeds vaker merken we dat vrijwilligers
die individuele bewoners begeleiden,
tegen hun grenzen aan lopen. Ze
nemen te veel zaken, te veel verantwoordelijkheden en vooral ook zorgen
van hen over. Nu er steeds meer
vrijwilligers bijkomen, willen we hen via
opleiding en/of coaching helpen
professioneel om te gaan met de
gevolgen van vrijwilligerswerk doen in
de eigen wijk. In 2014 gaan we daarmee
verder aan de slag.

6.	Ondersteuning ondernemers
De Woensel WestSide Stores raken
stilaan gevuld met startende ondernemers. Een volgende stap is om de leuke,
verrassende winkeltjes ook voor de wijk
te behouden. De ondernemers kunnen
in 2014 verder rekenen op professionele
ondersteuning, zodat ze hun zaak
succesvol kunnen uitbouwen. Dat geldt
ook voor startende ondernemers die in
de Edisonstraat vanuit huis een zaakje
willen gaan runnen. Het bestemmingsplan is daar inmiddels op aangepast.
We nodigen alle ondernemers in

centrale aansturing van zorg en hulpverlening al heel veel bereikt. De opgave
voor 2014 is het goede daarvan te
behouden en soepel in het systeem van
WIJ Eindhoven te laten landen. Zaak dus
om de boel goed aan hen over te
dragen, inclusief onze kennis van
achtergronden van zorghuurders.

Woensel-West uit om te komen praten
over wat ze nodig hebben om succesvol
bij te dragen aan de wijkeconomie.
7.	Uitbreiding taalaanbod
voor ouders
Zoals gezegd, Woensel-West kent een
uitgebreid aanbod van taalactiviteiten.
Inmiddels zijn er zo’n 50 kinderen die
meedoen aan de activiteit Woordenschat. Om dat zoveel mogelijk rendement te laten opleveren, proberen we in
2014 ook hun ouders daarbij te betrekken via een nieuwe activiteit: Woordenschat Plus.
8.	Sterke community
inplaatsers
Inmiddels leveren een kleine 200
ingeplaatste huurders als vrijwilliger een
maatschappelijke bijdrage aan de wijk.
Om hen te behouden voor de wijk
willen we ervoor zorgen dat ze zich nog
meer betrokken voelen bij elkaar, bij de
buurt en de bewoners. Daarom denken
we erover na hoe we een sterke
community kunnen ondersteunen
(bijvoorbeeld via Facebook) en hoe we
kunnen bereiken dat ze zich blijven
verbinden met de wijk. Bijvoorbeeld via
aantrekkelijke huisvesting voor deze
doelgroep, zoals VoltaGalvani.
9.	Behoud Dress for Success
De Buurtonderneming Woensel-West is
naar het SPIL verhuisd, maar Dress for
Success mag van de eigenaar van het
pand vooralsnog op de huidige plek
blijven zitten. Zodra dat niet meer het
geval is, gaan we op zoek naar een
nieuwe locatie, want dat de succesvolle
formule voor de wijk behouden moet
blijven, is duidelijk.
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Mogelijk maken van
ontmoeting
Het is goed voor een buurt als bewoners elkaar kennen en samen dingen
doen. Ook in 2014 maken we er ons sterk voor om bewoners en groepen met
elkaar te verbinden.
10.	Uitbouwen en borgen van
buurtontmoeting
Er is de afgelopen jaren enorm hard
gewerkt en geïnvesteerd om ontmoeting in de buurt mogelijk te maken.
En met succes! Denk aan het SPIL
centrum, aan het wijkrestaurant,

Karoesell, De Tulp, Tante Netty, de ICT
Werkplaats, 360 graden Celsius, de
Groenewoudseweg en de Spilstraat als
verlengstuk van het SPILcentrum. Nu is
het zaak ervoor te zorgen dat al deze
ontmoetingsplaatsen aantrekkelijk
blijven en goed worden beheerd en

georganiseerd, zodat ze kunnen blijven
voortbestaan. Dat heeft in 2014 onze
bijzondere aandacht.
Vooral ook de ontmoeting van oudere
bewoners heeft in 2014 de aandacht van
de bewonersorganisatie SWW. Makkelijk
te organiseren sociale activiteiten als een
kaartmiddag of bingoavond dragen al bij
aan het tegengaan van vereenzaming. Bij
voorkeur wordt met professionele
partners ontmoeting samen met
informatie en/of voorlichting (over
ontwikkelingen op het gebied van zorg
bijvoorbeeld) samengebracht om sociale
uitsluiting van senioren tegen te gaan.

Kansen voor kinderen
en jeugd
Wil je mensen vooruit helpen in het leven, dan moet je jong beginnen. We
willen niet dat er nog een generatie opgroeit in achterstand. Onze emancipatie-activiteiten in Woensel-West richten zich dan ook vooral op kinderen en
jongeren.
11. Activiteiten voor kids
uitbouwen en borgen
De gezamenlijke inspanningen om de
jongere generatie in Woensel-West te
ondersteunen heeft tot fantastische
resultaten geleid. Talloze kids nemen
elke week enthousiast deel aan allerlei
educatieve, culturele en sportieve
activiteiten. In vier jaar tijd werkte

basisschool ’t Palet zich op vanuit een
serieuze achterstandspositie tot de
Beste Basisschool van Brabant. Kortom,
de aanpak van Woensel-West werkt! De
komende jaren willen we er samen
voor zorgen dat de activiteiten goed
kunnen blijven lopen en waar nodig
worden uitgebreid.

12. Betrokkenheid van ouders
stimuleren
Ouders zijn over het algemeen erg
enthousiast over de activiteiten die voor
hun kinderen worden georganiseerd en
over de resultaten die daarmee worden
geboekt. Om hen meer inzicht te geven
in het waarom van al die activiteiten en
inspanningen en hen daarmee nog
meer betrokken te maken bij de
ontwikkeling van hun kind, willen we in
2014 speciaal voor hen iets organiseren.
We denken daarbij bijvoorbeeld aan een
ouderconferentie.

foto’s Annemieke London
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verandering van decor
Ook fysiek heeft Woensel-West de afgelopen jaren een
enorm positieve ontwikkeling doorgemaakt. De prostitutie
werd geconcentreerd op het Baekelandplein, aan de
Wenckenbachtstraat verrees een fantastisch SPILcentrum,
er kwam nieuwbouw op de hoek Edisonstraat-Boschdijk,
het park aan de Groenewoudseweg werd heringericht met
onder meer een Cruijffcourt en een streetball court, VoltaGalvani is nagenoeg opgeleverd, de Woensel WestSides
Stores gingen open, in de SPILstraat wordt zo meteen volop
gesport en gespeeld, de eerste fase Celsiusplein wordt
herontwikkeld. En ondertussen werken we hard aan een
schone, hele en veilige buurt!

13. Werken aan een scHone en
Hele buurt
In 2014 willen we het maandelijkse
Leefbaarheidsoverleg nieuw leven
inroepen. Binnen dit overleg, dat niet
langer door de professionals maar door
bewoners zal worden georganiseerd,
komen voortaan thema’s aan bod.
Bijvoorbeeld kamerverhuur en de
overlast die dat met zich meebrengt.
Daarnaast blijven we natuurlijk nauwgezet in de gaten houden dat de buurt

Verandering van decor is niet uitsluitend een zaak van
bouwers, architecten en planologen. Het is eerst en vooral
een zaak van bewoners; per slot van rekening is het hun
woon- en leefomgeving die verandert. Daarom zal de
bewonersorganisatie mensen die in Woensel-West willen,
gaan of blijven wonen, nadrukkelijk uitnodigen op informatieavonden hun stem te laten horen. Over de hoekpanden in
de Edisonstraat bijvoorbeeld, over de oplevering van VoltaGalvani en de openbare ruimte. En over Plan Celsius,
waarvoor in 2014 een werkgroep in het leven wordt
geroepen waarin mensen actief meedenken en meepraten.

schoon en heel blijft. Het is belangrijk
dat leefbaarheidsthema’s (zoals ook
andere onderwerpen die spelen in de
wijk) niet alleen ‘leven’ onder mensen
die daar toch al actief mee bezig zijn,
maar dat ook de rest van de wijk erbij
betrokken is. Daarom zal de bewonersorganisatie alle bewoners van WoenselWest regelmatig uitnodigen om actief
mee te praten en te denken.

14. vastHouden veilige buurt
Tien jaar geleden nog gingen massaal
de alarmbellen af in Woensel-West.
In de zomer van 2003 werden 160
misdrijven en gevallen van overlast
gemeld, in één maand. In dezelfde
maand tien jaar later werd nog maar
sporadisch een melding genoteerd.
We moeten er samen aan werken om
dat mooie resultaat vast te houden. In
het Leefbaarheidsoverleg blijft veiligheid
dan ook een vast punt op de agenda.
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15.	Afmaken van lopende
projecten
In het komende jaar worden verschillende bouwactiviteiten in de wijk
afgerond. VoltaGalvani wordt opgeleverd en de openbare ruimte voltooid.
Voor de school aan de Wenckenbachstraat wordt een Zoen & Zoef
gedeelte aangelegd. En ook wordt de
SPILstraat richting het SPILcentrum
verder aangelegd met een oversteek
over de Wattstraat.
16.	Meer levendigheid in de
	Edisonstraat
Zoals we dat in Woensel-West gewend
zijn, blijven we bewoners zoveel
mogelijk betrekken bij toekomstige
ontwikkelingen in de wijk. Per slot van
rekening is het hun buurt.

Met de komst van de Woensel WestSide
Stores is de levendigheid en gezelligheid
in de Edisonstraat al een stuk toegenomen. Het wordt nog bruisender als er zo
meteen ook zaakjes worden geopend
op de begane grond van het Gezellenhuis. Wat voor zaakjes, daar gaan we
ons in 2014 over buigen.
Nu VoltaGalvani is opgeleverd, kan het
Repair Café daar naartoe verhuizen. Zo
krijgt Karoesell – voorheen Emmaus
Woensel-West – meer ruimte. Een meer
aantrekkelijke ruimte ook als we straks
de etalage van de kringloopwinkel meer
uitnodigend en open hebben gemaakt.

17.	Verder met de hoeken
in de Edisonstraat
Het is al een hele tijd geleden dat via
een prijsvraag twee prachtige ontwerpen voor opvallende hoekpanden in de
Edisonstraat werden geselecteerd. In
2014 gaan we bekijken of we deze
ontwerpen stilaan in uitvoering kunnen
krijgen. Verder zullen ook ontwerpen
voor de overige hoeken in de Edisonstraat worden opgestart.
18.	Verder met Plan Celsius
Voor plan Celsius fase 1 is de her
huisvesting op een haar na afgerond.
Per 1 februari moet iedereen eruit zijn,
want op 1 maart start de sloop.
Natuurlijk zoeken we straks voor het
braakliggende terrein weer een leuke,
groene tijdelijke bestemming. Er wordt
in 2014 een stedenbouwkundig plan
gemaakt voor plan celsius. Voor de
herhuisvesting van fase 2 zijn in 2013 de
eerste gesprekken met bewoners al
gevoerd. We gaan hiermee door in
2014. Ook met de plannen voor deze
tweede fase wordt in 2014 een start
gemaakt.
19. Herinrichting openbare
ruimte
De Edisonstraat wordt vanaf de
Marconilaan tot aan het Celsiusplein
helemaal opnieuw ingericht. In 2014
moet daarvoor een definitief ontwerp
op tafel liggen. Ook de driehoek
Wattstraat, Groenewoudseweg en
Galileïstraat komt er totaal anders uit te
zien.
foto’s Martie Dekkers
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Verbetering
van imago
Woensel-West had in het verleden
een twijfelachtig imago en de wijk
kwam vaak op een negatieve
manier in het nieuws. Gelukkig is
dat aan het veranderen, al blijft het
beeld dat men van de buurt heeft
achter bij wat de werkelijkheid
ondertussen laat zien.

20.	Zoveel mogelijk positieve
nieuwsmomenten
Imago komt te voet, maar gaat te paard.
Hoewel er op alle fronten enorme
verbeteringsslagen zijn gemaakt in
Woensel-West, blijft het lastig de
buitenwereld te laten zien en ervaren
hoe goed het gaat met de wijk. Het is
belangrijk dat de buurt regelmatig
positief in het nieuws komt. ’t Palet als
Beste Basisschool van Brabant is
natuurlijk een enorme opsteker. Maar
ook de kunstzinnige projecten in het
sloopgebied dragen bij aan het beeld
van Woensel-West als een wijk waar

Contact

bijzondere dingen gebeuren. Dat geldt
eveneens voor de activiteiten die
Stichting Woensel-West organiseert.
Voor een spectaculaire Kerstmarkt, een
Sinterklaasfeest, een geweldige kindervakantie week en het Woensel Westival
bijvoorbeeld. Of voor een heus tweegangen kerstontbijt voor honden.
Ook in 2014 zullen we zoveel mogelijk
initiatieven ondersteunen die WoenselWest op een positieve manier in het
nieuws brengen.
21.	Communicatie organiseren
en verbeteren
Om mensen van binnen en buiten
Woensel-West zo goed mogelijk te
informeren over wat er allemaal in de
wijk speelt, hebben we overtuigende
communicatiemiddelen nodig.
In 2014 gaat de vernieuwde website
www.woensel-west.com online,
richten we informatieve etalages in in
een aantal leegstaande panden en gaan
we social media benutten om positief
Woensel-West nieuws te verspreiden.
In de wijk zijn verschillende partijen
actief die ieder op hun eigen manier
communiceren. Veel actieve bewoners
ook die allemaal hun eigen ‘ding’ doen.

Buurtinfowinkel Woensel-West
SPIL-centrum Boschdijk

Wenckenbachstraat 52
5621 HB Eindhoven

Om ervoor te zorgen dat zij het grotere
plan achter alle activiteiten kennen en
hun bijdrage daardoor beter kunnen
laten aansluiten op de visie op WoenselWest, is het belangrijk dat de communicatie in en over de wijk beter wordt
gestroomlijnd. De bewonersorganisatie
gaat daarmee in de eerste helft van
2014 aan de slag door middel van het
opstellen van een communicatieplan.
22.	Zichtbaar maken wat er
allemaal kan in Woensel-West
Lang niet iedereen heeft weet van wat
er allemaal aan mogelijkheden bestaat
in Woensel-West. We gaan ervoor
zorgen dat die mogelijkheden en
goede ervaringen van buurtbewoners
beter worden uitgedragen. Op die
manier ontstaat er nog meer draagvlak,
nog meer animo en nog meer enthousiasme voor wat er in Woensel-West
gebeurt. De eerder genoemde ouderconferentie – waarop ouders, kinderen,
professionals en vrijwilligers hun
ervaringen zouden kunnen delen – zou
daarvoor een prima middel zijn. Maar er
zijn natuurlijk meer slimme ideeën
denkbaar die de nodige positieve
spin-off voor de wijk opleveren.
Komend jaar gaan we ons daar samen
met bewoners over buigen.

telefoon: 040 244 56 21
infowinkel@woensel-west.com

activiteitenoverzicHt | spilcentrum boscHdijk

Activiteitenruimte

Werkruimte BOWW

maandag
Buurtonderneming
08.00 - 18.00 uur

Woensdag

Buurtonderneming
08.00 - 18.00 uur

Buurtonderneming
08.00 - 18.00 uur

Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

Bijspijkeren voor
volwassenen

donderdag
Buurtonderneming
08.00 - 18.00 uur

vrijdag
Buurtonderneming
08.00 - 18.00 uur

18.00 - 21.30 uur
Bijspijkeren voor
volwassenen

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

Woordenschat+
14.30 - 17.30 uur

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

9.00 - 12.00 uur

Hiphop
15.30 - 20.30 uur

Huiswerkbegeleiding 1218.00 - 19.00 uur

Dans en beweging
15.30 - 16.30 uur

Woordenschat+
13.00 - 15.00 uur

Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

Kinderdans
16.00 - 18.00 uur

Spreekkamer 1

Woordenschat+
15.00 - 16.00 uur

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

Woordenschat+
13.00 - 17.30 uur

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

Huiswerkbegeleiding 1218.00 - 19.00 uur

De Tulp
12.30 - 17.30 uur
Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

Spreekkamer2

Woordenschat+
14.30 - 16.30 uur

Handenarb.lok.

dinsdag

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

Woordenschat+
13.00 - 17.30 uur

De Klaver
09.30 - 11.45 uur

Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

Huiswerkbegeleiding 1218.00 - 19.00 uur

De Tulp
12.30 - 17.30 uur
Huiswerkbegeleiding 12+
19.00 - 21.00 uur

‘t Palet

‘t Palet

Kunstclub
15.00 - 17.30 uur
2 blokken per jaar

‘t Palet

‘t Palet

Woordenschat+
16.00 - 17.00 uur

Woordenschat+
15.00 - 16.00 uur

‘t Palet

Gymzaal
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Wijksportclub Woensel-West
Kinderdans 5 - 6 jaar
16.00 - 17.00 uur

Hiphop 8 - 10 jaar
15.30 - 16.30 uur

Dans & Beweging
3 - 6 jaar

Kinderdans 6 - 7 jaar
17.00 - 18.00 uur

Hiphop 10 - 12 jaar
16.30 - 17.30 uur

15.30 - 16.15 uur

Hiphop 12 - 14 jaar
18.30 - 19.30 uur
Hiphop 14 - 16 jaar
19.30 - 20.30 uur
Voetbal 7 - 10 jaar
17.00 - 18.00 uur

Kleutergym 3 - 6 jaar
15.15 - 16.00 uur

Judo 6 - 8 jaar
15.00 - 16.00 uur

Naschoolse act. 6+ jaar
15.00 - 16.15 uur

Gymnastiek ouder & kind
11.15 - 12.00 uur

Voetbal 11 - 16 jaar
18.15 - 19.30 uur

Turnen 6 - 12 jaar
16.00 - 17.00 uur

Basketbal 8 - 12 jaar
17.00 - 18.00 uur

Voetbal 5 - 6 jaar
16.30 - 17.30 uur

Urban Survival 11 - 14 jaar
15.00 - 16.00 uur

Basketbal 18+ jaar
20.00 - 21.00 uur

Voetbal 15+ jaar
18.00 - 19.30 uur

Handbal 6 - 10 jaar
18.00 - 19.00 uur

Breakdance 12+ jaar
18.00 - 19.00 uur

Voetbal 11 - 16 jaar
18.00 - 19.00 uur

Zumba 18+ jaar
20.00 - 21.00 uur

Boksfit 12+ jaar
19.30 - 20.30 uur

Tulp
8.00 - 16.00 uur

Tulp inloop
8.00 - 17.00 uur

Tulp inloop
8.00 - 12.00 uur

Tulp inloop
8.00 - 13.00 uur

Ouder kind ochtend
9.00 - 12.00 uur

STWW Taalles
19.00 - 22.00 uur

Tulp
12.00 - 17.00 uur

STWW Taalles
13.30 - 14.30 uur

Kienen (1x per 4 weken)
13.00 - 16.00 uur

Kinderhuiskamer
14.45 - 17.30 uur

In the Mix muziekles
18.30 - 21.00 uur

Kids+
14.30 - 17.30 uur

zaterdag
Seniorengym 55+ jaar
10.00 - 11.00 uur

Diverse ruimtes

360 celsius

Hengel muziekles
15.00 - 20.00 uur

STWW Taalles
19.00 - 22.00 uur

Tulp inloop
8.00 - 17.00 uur

