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Onze wijk kent vele projecten en initiatieven die in het leven zijn geroepen om 

de wijk(bewoners) te ondersteunen. Omdat die sinds een aantal weken veelal 

stil liggen, zijn door de vrijwilligers een aantal alternatieve acties bedacht, 

allemaal 100% coronaproof. 

Woensel-West blijft ook  
tijdens corona bezig

Speelpakketten van Kids +

Omdat de huiskamer van Kids + al 

weken dicht is, hebben ze voor al  

hun kinderen een speelpakket 

samengesteld, bestaande uit 

verschillende materialen om mee te 

knutselen, puzzelen en tekenen. Deze 

zijn eind maart al  thuis bezorgd door 

de vrijwilligers van Kids+. Ook in de 

meivakantie is er iets thuisbezorgd, 

deze keer tassen met (buiten)

speelmateriaal. In de tas zit o.a. 

stoepkrijt maar ook wat bloemen-  

zaadjes om in de eigen tuin aan de slag 

te gaan. Volgens Astrid van Mierlo 

waren de kinderen erg te spreken over 

hun speelpakket. “Ze waren allemaal 

ontzettend enthousiast, maar wat ze 

misschien nog leuker vonden, was dat 

onze vrijwilligers het pakket 

langsbrachten.” Overigens wacht voor 

de vrijwilligers van Kids + ook nog een 

heel gepuzzel voordat de activiteiten in 

hun huis-kamer aan het Edisonplein 

weer van start kunnen. Er komt hierin 

meer ruimte vanuit de richtlijnen, maar 

wij willen dit op een verstandige en 

veilige manier voor onze kinderen, 

ouders en vrijwilligers aanpakken.

 

Taalles gaat digitaal door

Ook tijdens corona gaan de inwoners 

van Woensel-West die taalles volgen 

gewoon verder met het verbeteren van 

hun Nederlands. Omdat de taalklassen 

met ruim 40 deelnemers sinds de 

corona-uitbraak niet meer door 

kunnen gaan, zijn veel cursisten 

gekoppeld aan een vrijwilliger voor 

online taalles. In veel helpt gevallen 

hun taalmaatje ze niet alleen met 

Nederlands leren maar ook met andere 

zaken zoals het huiswerk van de 

kinderen. Daarnaast zijn er speciale 

lespakketten op papier samengesteld 

en rondgebracht. Ook is er een veilige 

werkplek ingericht in gebouw 360 op 

het Celsiusplein voor de cursisten bij 

wie online / thuis oefenen te moeilijk is. 

De vrijwilligers zijn trots dat het ze zo 

gelukt is om iedereen een vorm van 

ondersteuning te bieden bij het leren.  

 

Woensel-West thuisbezorgd  

van start

Bij het Sociale inloophuis De Tulp 

wordt iedere week een gezonde en 

betaalbare maaltijd (4 euro) geser-

veerd. Zo wil de Tulp mensen samen-

brengen en zorgen dat wijkbewoners  

1 dag per week  niet alleen hoeven te 

eten. Ook in deze tijd gaat de vaste
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De grond scheurt en kraakt aan de 

Groenewoudseweg. Water trekt weg 

terwijl een stad komt bovendrijven. 

Een eeuwenoude mythe over een 

gezonken stad blijkt waar. Het 

geheim van de zeebodem komt 

boven water.. de gezonken stad 

ATLANTIS! Ga jij mee op avontuur in 

deze onderwaterwereld? Vertel het 

door aan alle kids uit de wijk! 

De Kindervakantieweek (KVW) is een 

week voor kinderen van 6 t/m 12 jaar 

vol met avontuur en plezier! Zo’n 60 

kinderen uit de wijk doen allerlei 

activiteiten onder leiding van vrijwilli-

gers uit de wijk. We spelen met water, 

duiken de natuur in en gaan op 

onderzoek in de wijk. Ben jij er dit jaar 

ook (weer) bij van 10 t/m 14 augustus?

 

KVW & Corona

Vanuit de organisatie werken wij heel 

hard en volgen het laatste nieuws om 

een aangepaste KVW neer te zetten 

met dezelfde hoogtepunten voor jong 

en oud maar onder benodigde maat-

regelen. O.a. de gemeente is hier nauw 

bij betrokken. Programma’s, tijden en 

ook locatie(s) zullen mogelijk anders 

zijn dan eerdere jaren. Wij vragen 

hiervoor jullie flexibiliteit. Volg onze 

Facebook voor het laatste nieuws 

hierover. 

 

Inschrijven 

Het inschrijfformulier voor de KVW 

2020 is te verkrijgen via de 

facebookpagina http://www.facebook.

com/KvwWoenselWest/. Inschrijven 

voor de KVW 2020 kan door het 

inschrijfformulier en (gepast!) geld in 

een enveloppe door de brievenbus van 

Kids+ (Edisonstraat 65) te gooien. 

Graag ontvangen wij per kind 1 

inschrijfformulier. De kosten bedragen 

€7,50 per kind voor de gehele week. 

Aanmelden kan tot 1 juli, wees op tijd!

 

Oproep vrijwilligers!

Ouders, familieleden, buurtbewoners, 

juffen en meesters kom ons helpen! 

Wat kun je doen tijdens deze week? 

Groepsleiding( bij voorkeur ben je alle 

dagen beschikbaar: ma t/m vr 9.00-

17.00), spelleider, opbouwers en 

afbrekers (7-8-9 augustus en 14 

augustus vanaf 13 uur), mensen met 

een EHBO diploma, creatie 

decorbouwers en mensen die het leuk 

vinden om een maaltijd, eten en 

drinken te verzorgen. 

 

Aanmelden voor vrijwilligers en overige 

vragen via: 

kvw.woenselwest@gmail.com. 

Kindervakantieweek 2020

Infowinkel spilcentrum Boschdijk

Wenckenbachstraat 54

5621 HB Eindhoven

040 - 244 5621

Vanwege de corona maatregelen 

is de buurtinfowinkel momenteel 

gesloten.

KIDS +

facebook.com/WoenselWestkids

Plan Celsius

www.woensel-west.nl

Regiegroep

www.woensel-west.com

teksten: Jesper de Vaan

Het Celsiusplein ondergaat de komende jaren een complete metamorfose.  

Bijzondere blikvanger wordt het zeven verdiepingen tellende rode 

waaggebouw op de kop van het plein. De rest van de nieuwbouw wordt een 

mix van voornamelijk woningen, met winkels in de vorm van een groen 

woonhof, plein en smalle stadsstraatjes 

Voor het hoge hoekpand heeft een 

aparte architectenselectie 

plaatsgevonden. Gekozen is een 

ontwerp van NEXT architecten dat zich 

kenmerkt door de rode kleur en grote 

raampartijen in verschillende vormen. 

Het gebouw krijgt een Oosters tintje, 

dat misschien doet denken aan de 

eerste fase van de wijkvernieuwing 

rond de Galvanistraat. Uiteindelijk is 

voor het ontwerp van de Amsterdamse 

architecten gekozen vanwege de 

eenvoud van het gebouw en de wijze 

hoe het opgaat in de omgeving. 

Ook de rest van de nieuwbouw sluit 

aan op de al eerder opgeleverde 

woningen. Het ontwerp is afkomstig 

uit de koker van het Bossche 

architectenbureau Tarra en het 

landschapsontwerpbureau Buro 

Lubbers uit Vught, dezelfde 

ontwerpers als de voorgaande fases. 

Hiervoor kregen ze van Trudo drie 

belangrijkere criteria: hip, levendig en 

kleurrijk. In totaal omvat het plan zo’n 

48 Appartementen, 175 

grondgebonden woningen en 11 

Nieuwe commerciële ruimtes. Aan het 

Celsiusplein, dat straks een stuk groter 

wordt dan de huidige vorm, komen 

twee appartementenblokken met 

daaronder winkeltjes, vergelijkbaar met 

Celsius Snellius (fase 2). Ook voor 

Celsius 360, dat o.a. het sociale 

inloophuis De Tulp en de Financiële 

WerkplaatsXL huisvest, is er straks een 

prominente plek in de nieuwbouw. In 

het nieuwe stukje Woensel-West komt 

er volop ruimte voor groen. Parkeren 

gebeurt straks achter de woningen, 

waardoor een autoluw hof ontstaat. 

Hoe verder je de wijk intrekt, hoe 

kleurrijker de woningen worden. 

Bijzonder zijn de drie smalle steegjes 

die ter hoogte van de Brugmanstraat 

en Drebbelstraat komen. Deze smalle 

stadsstraatjes moeten zorgen voor een 

knus en stedelijk geheel.  
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Metamorfose Celsiusplein

Geen eieren 
maar paas-
haasjes

Ondanks dat het paaseieren zoeken 

op de Groenewoudseweg dit jaar niet 

door kon gaan, besloot initiatiefnemer 

Saskia Kweens het er niet bij te laten 

zitten. Al snel kwam ze op het idee 

om een alternatieve paasactiviteit te 

organiseren. Voor alle kinderen in de 

wijk maakte ze een knutselpakketje 

waarmee ze hun eigen paasei en 

konijn konden maken en versieren. 

In totaal werden meer dan 200 

pakketjes uiteindelijk opgehaald en 

weer ingeleverd. Saskia was verrast 

door het grote animo en de hoge 

kwaliteit van de ingeleverde knutsel- 

werken. Veel kinderen hadden er echt 

hun best opgedaan. Zo was er een 

meisje dat haar konijn helemaal 

versierd had met gekleurde propjes. 

Daar zat echt veel tijd in. Maar dat 

werk was niet voor niks, uiteindelijk 

werd haar 3D-paashaas gekozen als 

een van de winnaars en beloond met 

snoepgoed.
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Struikroversbuit  
in Woensel-West 
Bewoners van het nieuwbouw-

project Celsius Snellius in Woensel-

West konden zaterdagmiddag 20 

april planten ophalen voor in hun 

nieuwe tuinen.  Bijzonder is dat alle 

planten afkomstig zijn uit de tuinen 

van sloopwoningen iets verderop. 

Het geredde groen krijgt zo een 

tweede leven, bewoners waren hier 

erg blij mee! 



Veel bedrijven hebben het lastig door 

de coronacrisis, toch zijn er ook 

ondernemers die juist weten te 

profiteren. Zo doet de biologische 

wijnboetiek Kurk van Esther 

Schellekens in de Edisonstraat extra 

goede zaken sinds de kroegen dicht 

zijn. “Laatst draaide ik op een 

zaterdag mijn beste omzet ooit.”

In de zomer van 2018 besloot de 

Eindhovense Esther Schellekens haar 

baan als lerares Nederlands op te 

zeggen en een wijnboetiek te beginnen 

in een van de WestSideStores in de 

Edisonstraat. Tot nu toe heb ik nog 

geen seconde spijt gehad van mijn 

nieuwe avontuur. Ik wilde iets helemaal 

anders doen en wijn staat voor mij 

symbool voor genieten en positivisme. 

Dus zegde ze haar baan op en stonden 

haar dagen van het ene op het andere 

moment niet meer in het teken van 

bijvoeglijke naamwoorden en 

grammatica maar het in- en verkopen 

van biologische wijnen. Hiervoor werkt 

ze veel samen met vaste importeurs, al 

stapte laatst ook een verkoper van een 

Spaans wijnhuis op eigen initiatief 

binnen. Ik merk dat het aanbod steeds 

groter wordt. Biologische wijn zit echt 

in de lift.

Zo’n 150 verschillende wijnen liggen er 

in de rekken. Van een volledig 

organische rosé uit Italië  tot natuurwijn 

uit Slovenië. Maar ook de enige 

Nederlandse biowijn, afkomstig uit 

Chaam. Alles wat ik koop is 

gecontroleerd en gecertificeerd. Ik zal 

niet beweren dat iedere biologische 

wijn lekker is, maar er zit meer leven in 

omdat het niet ‘dood’ geconserveerd 

is. Zo gebruiken de wijnboeren op hun 

land geen pesticides of kunstmest. Het 

gaat meer in harmonie met de natuur 

en dat proef je terug.” 

Waar veel bio-producten beter voor het 

milieu zijn maar een aanslag op je 

portemonnee vormen, hangt aan haar 

flessen niet automatisch een hoger 

prijskaartje. Mijn prijzen variëren van 5 

tot 50 euro. Zo wist Kurk een diverse 

klantenkring op te bouwen. Er komen 

hier veel mensen uit de buurt en expats 

maar ook opvallend veel jongeren. Zij 

kiezen bewust voor een biologische 

soort, maar hebben dan in de 

supermarkt maar een beperkte keuze. 

Daarnaast levert ze aan verschillende 

restaurants, waaronder de onlangs 

geopende lunchroom Van Alles en Co, 

haar overbuurman. Die leveringen 

liggen stil sinds de uitbraak van corona. 

Al staat daar wel tegenover dat ze meer 

klanten krijgt nu de cafés dicht zijn. Een 

paar weken geleden had ik op zaterdag 

zelfs mijn beste omzet ooit. Nu de 

horeca dicht is, kiezen mensen ervoor 

om thuis een lekkere fles wijn open te 

trekken.

Meer smaak en minder hoofdpijn 
bij KURK Organic Wines

Woensel-West krijgt  
voortaan een prins carnaval 
Op zondag 23 februari was het weer 

een dolle boel tijdens het jaarlijkse 

kindercarnaval in het Spilcentrum. 

Hier genoten zo’n 93 verklede 

kinderen en hun ouders van het 

bomvolle programma van de 

carnavalsmiddag. 

Er werd naar hartenlust gehost en ook 

de goochelshow van clown Frenkie 

viel in de smaak. Ook waren er mooie 

prijzen te winnen voor degene met het 

mooiste kostuum. Aan het einde van 

de middag werd bekend gemaakt dat 

Woensel-West vanaf volgend jaar met 

Lodewijk van den Hatert een echte 

carnavalsprins heeft. Voor een volle 

zaal werd Prins Lodewijk d’n Urste 

benoemd voor het aankomende 

carnavalsseizoen en in zijn prinsenpak 

gehesen.   

Mijn naam is Gijs Wasser en via deze 

weg wil ik mijzelf graag aan u voor- 

stellen. Sinds oktober 2019 ben ik 

begonnen als wijkagent in uw wijk,  

ik volg daarmee Dennis Joosten op. 

Vanaf 2012 ben ik werkzaam geweest 

als wijkagent in de wijken Oude-Toren, 

Oude-Gracht, Woenselse Watermolen 

en Hondsheuvels. In deze wijken heb ik 

met veel plezier en succes met de vele 

ketenpartners samengewerkt om de 

wijken veiliger en leefbaarder te maken. 

Na een lange periode in die wijken 

vond ik het tijd voor een nieuwe 

uitdaging in de vorm van een andere 

wijk. Nu, na enkele maanden in 

Woensel-west te hebben gewerkt kan 

ik zeggen dat dit een juiste keuze is 

geweest. Het enthousiasme van de vele 

ketenpartners en ook zeker die van de 

wijkbewoners, die zich allemaal keihard 

inzetten voor deze mooie wijk, geeft 

mij veel energie! 

Ik houd van laagdrempelig contact en 

zal zo veel als mogelijk in de wijk 

aanwezig en aanspreekbaar zijn. Een 

wijkagent kan namelijk niet zonder de 

ogen en oren van zijn wijkbewoners, 

SAMEN moeten we er iets moois van 

maken! Voor wijkgerelateerde vragen 

of structurele problemen ben ik te 

bereiken via het algemene nummer 

0900-8844 of via het contactformulier 

op de site www.politie.nl. Heeft u 

meldingen waarbij direct politie-inzet 

nodig is verzoek ik u om rechtstreeks 

met onze meldkamer contact te leggen 

via 0900-8844 of bij spoed op 112. 

De taken van een wijkagent zijn erg 

divers. De wijkagent is verantwoordelijk 

voor de totale politiezorg in zijn wijk. 

Hij richt zich op zaken als criminaliteit, 

overlast, verkeer, milieu, sociale 

problematiek en leefbaarheid. Dit doet 

hij niet alleen maar samen met zijn 

collega wijkagenten van de omliggende 

wijken, de collega’s uit de surveillance-

dienst, recherche, milieu-politie en 

jeugdagenten. Daarnaast werkt hij 

nauw samen met de vele ketenpartners 

zoals gemeente, woningbouw, 

jongerenwerkers en de vele 

hulpverleningsinstanties. Met de 

organisaties worden problemen 

besproken en wordt overlegd hoe  

deze adequaat aangepakt kunnen 

worden. Ook dan is informatie uit de 

wijk van groot belang.

Een mooie tekening, opbeurende 

boodschap of het recept van bananen- 

brood. Veel bewoners gaven gehoor 

aan de oproep van Tante Netty om de 

roze raamposter thuis op te hangen en 

te voorzien van een persoonlijke 

boodschap aan de buurt. 

Ook voor de social ontwerpers van 

Tante Netty zijn het gekke tijden, vertelt 

Rob van Kaam. Tante Netty gaat in haar 

projecten met kunstenaars en 

vormgevers altijd op zoek naar wat 

mensen bindt. Onze hoofdtaak is altijd 

verbinding leggen met de buurt, 

waarvoor we altijd veel gesprekken 

voeren. Nu moeten we op zoek naar 

andere manieren om in contact te 

blijven. Zo ontstond het idee van de 

raamposter. Iedereen in de wijk beleeft 

deze tijd op zijn eigen manier. Er zijn 

veel bewoners die altijd vol leuke, 

creatieve ideeën zitten, maar ook 

mensen die niet goed weten wat ze nu 

met al die extra tijd thuis aan moeten.” 

Zo bedachten ze de actie “Woensel-

West virusvrij: Wat doe jij?”. Alle 

bewoners hebben een groot leeg vel  

in de bus gehad waarop ze hun 

boodschap of idee kunnen delen en 

anderen zo inspireren en aansporen.

Gaia van Egmond legt tijdens haar 

rondjes door de wijk zoveel mogelijk 

van die posters vast op camera en 

verzamelt ze op de website 

woenselwestvirusvrij. Tussen de 

gefotografeerde exemplaren staan 

vooral veel kleurrijke tekeningen en 

bemoedigende boodschappen om  

nog even vol te houden. In sommige 

gevallen wordt de raamposter ook 

gebruikt om hulp aan te bieden. Zo 

heeft Studenthuis Delerium Tremens 

een bezorg- en honden uitlaatservice 

opgestart voor bewoners. Maar ook 

een gedicht over een papegaai en een 

pinguin, grapjes over toiletpapier en 

een recept voor bananenbrood. 

Tante Netty is voorlopig alleen digitaal 

bereikbaar via facebook of post@

tantenetty.nl  Wie een berichtje stuurt, 

krijgt een nieuwe poster in de bus. 

Roze raamposters sieren Woensel-West  

Nu bekend is geworden dat kinderen 

weer mogen sporten, betekent dit ook 

weer het startsein voor de 

Wijksportclub Woensel-West. Na de 

meivakantie zijn alle trainingen voor 

kinderen onder de 12 jaar weer 

opgestart. De afgelopen tijd hebben 

alle trainers nagedacht over met welke 

aanpassingen ze hun lessen zo veilig 

mogelijk vorm kunnen geven. Veel 

sportlessen zullen er dus de komende 

tijd nog een beetje anders uitzien. 

Bij de Wijksportclub Woensel-West zelf 

is weinig veranderd sinds de lessen in 

2012 werden opgestart om de jeugd 

‘om de hoek’ te laten sporten voor een 

prikkie. Dit kan omdat ze geen gebruik 

maken van duur betaalde instructeurs 

maar vrijwel alle trainingen gegeven 

worden door sportieve bewoners. Zo 

blijft de contributie laag - 5 euro per 

maand - en sporten zo voor iedereen 

en voor elke beurs toegankelijk. In 

totaal zijn er zo’n 15 wijkbewoners 

actief als trainer, die samen ruim 120 

kinderen begeleiden. Alleen voor de 

turnklas staat een betaalde kracht, 

omdat dit voor beginners een 

gevaarlijke sport kan zijn. De rest is 

actief in het inplaatsingsproject van 

Trudo en geeft de lessen in ruil voor 

een korting op de huur. Dit geldt ook 

voor het bestuur, dat sinds enkele 

maanden een haast geheel nieuwe 

samenstelling kent.  

Jur Jacobs is aangesteld als nieuwe 

voorzitter, Nadwa Haddane als 

secretaris en Anne Vermeulen als 

penningmeester. Ze vormen het 

bestuur samen met Hilde Bos 

(algemeen bestuurslid) en coördinator 

Sanne Klokman, die allebei al enkele 

jaren actief waren. “Een aantal 

bestuursleden is ermee gestopt omdat 

ze niet meer in de wijk woonachtig 

zijn”, vertelt Jur Jacobs, die in het 

najaar het stokje overnam. “Onze 

ambities zijn het sporten zo 

laagdrempelig mogelijk houden en 

zoveel mogelijk kinderen laten 

aansluiten.” Daarom willen ze vanaf de 

zomer ook starten met het aanbieden 

van clinics van enkele lessen, om zo 

nieuwe sporten te ontdekken. Ook 

willen ze het bestaande aanbod in de 

toekomst uitbreiden en ook alle 

buurtkinderen die elders naar school 

gaan in contact brengen met de 

Wijksportclub. “Iedereen is van harte 

welkom om mee te sporten.”

Voor het sportaanbod en meer 

informatie neem een kijkje op onze fb 

pagina: Wijksportclub Woensel-West.

kok Rita Dukino gewoon door, alleen 

dat gezellig samenkomen zit er even 

niet in. Daarom heeft ze besloten 

voortaan tijdelijk afhaalmaaltijden te 

koken. Zonder toetje, dus nu voor 3 

euro. Sinds een paar weken gaan 

daarvan ook een aantal porties naar 

kwetsbare wijkbewoners die het door 

corona lastig hebben.  Het menu van 

de afgelopen weken bestond uit 

lasagne, broodjes shoarma met 

salade en aardappelen, slavink en 

rode kool.

 

Rekenparcours

Rekenspel, ieder zaterdagochtend in 

het Spilcentrum, is altijd samen met 

ouders. En dat kan dus voorlopig door 

Corona niet doorgaan. Daarom  is er 

door twee vrijwilligers op de Edison-

straat met tijdelijke verf een rekenspel 

op de stoep aangebracht, dat 

kinderen met hun ouders kunnen 

spelen. De tekening is gemaakt met 

verf die uiteindelijk zal vervagen door 

de regen. 

Bos bloemen

Zo hebben ook de vrijwilligers van de 

infowinkel een mooie bos bloemen 

bezorgd aan oudere bewoners in de 

wijk om ze zo een hart onder de  

riem te steken in deze bijzondere tijd. 

De reacties waren heel positief, 

bewoners konden dit zeker waarde-

ren. Deze actie is mogelijk gemaakt 

door een bijdrage van de regiegroep. 

Wijksportclub komt weer beetje in beweging

Nieuwe wijkagent in Groenewoud

Veel kinderen stonden al even te trappelen, maar na 6 lange weken thuiszitten 

mogen ze nu eindelijk weer hun favoriete sport uitoefenen. Na de meivakantie 

zijn de eerste trainingen weer opgestart bij de Wijksportclub Woensel-West,  

dat sinds kort ook een nieuw bestuur heeft. 


