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De buurt begint weer te bruisen!
Hutten bouwen
met Frans
Op het Edisonplein werd in april weer
volop getimmerd, gezaagd, geverfd en
vooral genoten. Onder leiding van
bouwopzichter Frans Vister verandert
de rotonde ieder jaar tot bouwplaats
waar de jeugd hun eigen droomhuis
mag bouwen. Voor veel kinderen is het
ieder jaar weer van de hoogte-punten
van de zomer. Door corona vond de
activiteit ditmaal in het voorjaar plaats.

Saskia Kweens voor 1
dag koningin van
Woensel-West
Voor het project Koning voor 1 dag
werd er in alle wijken gezocht naar
een koning(in), iemand die zich altijd
inzet voor zijn of haar buurt. In
Woensel-West werd Saskia Kweens
uitgekozen vanwege haar vele verdiensten voor de wijk. Zo is de ze
voorzitter van de bewonersorganisatie
Stichting Woensel-West en organiseren zij veel leuke activiteiten voor

met name kinderen in de wijk. De
finale, een quiz over Eindhoven, wist
ze helaas niet te winnen maar voor
ons is Saskia hoe dan ook een
winnaar!

Paaseieren zoeken

Samen een soepje eten en zo
dichterbij elkaar komen. Dat is het
idee van de vrijheidsmaaltijdsoep, een
evenement op Bevrijdingsdag in
Amsterdam. Omdat dit jaar niet door
kon gaan, besloot de organisatie
soepblikken door heel het land te
verzenden om zo met zoveel mogelijk
Nederlanders 5 mei dezelfde maaltijd
te eten. In Woensel-West konden
bewoners bij Tante Netty terecht voor
een bevrijdingssoepje.

Tijdens Pasen kon de jeugd op
speurtocht door de wijk. Op zoek
naar 1 van de 90 verstopte eieren
liepen de kinderen met hun mandjes
door de wijk. Op een aantal plekken
werden zelfs paashazen gespot. Na
het eieren zoeken werd de middag
afgesloten met een lekker ijsje,
gesponsord door de ijssalon van Mo.

Soepje voor de vrijheid
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Kindervakantieweek 2021
het KVW-lied meezingen: het is een
geweldige week! Ben jij er dit jaar ook
weer bij van 23 t/m 27 augustus?
Diep in de jungle is het verlaten kamp
Groene Woud ontdekt. Al generaties lang
werden de meest spannende verhalen
doorverteld en zochten avonturiers naar
het kamp. Na de vondst lijkt één ding
zeker; er zit een vloek op het kamp. Hoe
dat komt? Ga mee op avontuur naar het
verlaten kamp en help ons antwoorden te
krijgen!

De Kindervakantieweek (KVW) is een
week voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
uit Woensel West! Ook de kids van 13+
jaar -de hulpleiding- draaien een
bijzondere week vol activiteiten; zij zijn
onze toekomstige vrijwilligers!
Het grasveld aan de Groenewoudseweg
wordt ieder jaar weer omgetoverd tot een
heel tof kampterrein! Zo’n 70 kinderen en
10 hulpleiding uit de wijk schrijven zich
jaarlijks in voor deze leuke week.
Spetteren op de waterdag of in het
zwembad, op onderzoek tussen de
bomen en struiken tijdens de natuurdag,
dansen tijdens de schuimparty of keihard

Aanmelden
Het aanmeldformulier voor de KVW 2021
is te verkrijgen via de facebookpagina
http://www.facebook.com/
KvwWoenselWest/ of bij Kids+ aan de
Edisonstraat 65. De kosten voor deze
kindervakantieweek bedragen €7,50 per
kind voor de gehele week. Aanmelden
kan tot 1 juli!

ranja hulp, bereiden van een avondmaal
voor de organisatie etc.
Oproep hulpleiding!
Ben jij 13+ jaar en dus nét te oud voor de
KVW maar wil jij het niet missen? Meld je
aan als hulpleiding!
Aanmelden als vrijwilliger of hulpleiding
kan via: kvw.woenselwest@gmail.com.
Als organisatie passen wij de KVW ten alle
tijden aan op de laatste corona
maatregelen en vragen hierin ook uw
flexibiliteit.

De werkplaats zoekt nog twee
technische vrijwilligers om met
kinderen te sleutelen. Meld je aan!

techniek iets voor jou?
Samen sleutelen aan een kart en andere projecten!
Ben jij tussen de 10 en 14 jaar oud? Neem dan contact op met Rudy.

Oproep vrijwilligers!
Natuurlijk kunnen we deze week alleen
organiseren als we voldoende vrijwilligers
hebben om te helpen. Wat kun je doen
tijdens deze week? Groepsleiding (bij
voorkeur ben je alle dagen beschikbaar),
opbouwen, afbreken, decorbouwer, fruit/

Meld je aan bij Rudy Mossel: 06 - 83 99 14 51 • Edisonplein 16

Woensel-West aan de wandel
Wandelen is het beste medicijn, staat
op het lege medicijndoosje waarmee de
fysiotherapie de Jong hun wekelijkse
wandeling aanprijst. Iedere vrijdagmorgen kunnen bewoners zich voor de
ingang van het gezondheidscentrum
aan de Boschdijk melden voor hun
aanbevolen dosis in de vorm van een
wijkwandeling.
Normaal gesproken wandelt Carla, die al
zo’n 45 jaar in Woensel-West woont,
alleen om van A naar B te komen. “Alleen
wandelen is niet zo gezellig, maar zoals
nu met een groepje vind ik het wel leuk.”
Dat is precies wat de fysiotherapeuten
willen bereiken met de wijkwandeling die

ze samen met de Wijksportclub WoenselWest organiseren. 20 weken lang starten
ze iedere vrijdagmorgen om 10 uur vanaf
het Gezondheidscentrum aan de
Boschdijk voor een wandeling van
ongeveer een uur. Wie de 20 weken
volmaakt, krijgt een medaille en T-shirt.
Vandaag zijn er rond de 10 wandelaars,
vooral op uitnodiging van de fysiotherapeuten. Maar ook wijkbewoners zijn van
harte welkom, wil Anne Vermeulen van de
wijksportclub benadrukken. “Ik mis nog
de echte Woensel-Westenaren. Hopelijk
sluiten die de komende weken nog aan.
“Naast dat wandelen ontspannend werkt,
weet Anne door haar baan in het
ziekenhuis extra goed hoe belangrijk het

is om in beweging te blijven. Ze vertelt
over een man, wiens slechte gezondheid
stukken verbeterde sinds hij vaker van de
bank komt. “Ik ben gewoon een beetje
aan het bewegen, zei hij daarover. Nee,
antwoordde ik: je bent zo een nieuwe
ziekenhuisopname aan het voorkomen.”
Wie mee wil wandelen, kan zich
aanmelden via 040-2444053 of online
via nationalediabeteschallenge.nl/
woenselwestwandelt. De wandelaars
worden opgesplitst in groepen op
basis van wandeltempo. Ook in de
zomer-vakantie gaan de wandelingen
gewoon door.

EMOVES is klaar voor de start
Kun jij indroppen met je ogen dicht?
Heb jij de hardste teksten of zet jij de
dikste pieces? Of vlieg je over de vloer
als een echte b-boy? Dan is EMOVES op
zoek naar jou. En ook wie geen idee
heeft wat hierboven staat, is van harte
welkom in hun nieuwe onderkomen
aan het Edisonplein. Vanaf daar willen
ze iedereen kennis laten maken met de
wereld van urban.

Rozan van Dooremalen en Nicole Custers
lopen over van ideeën voor activiteiten.
Voor iedereen. “Ons doel is om iedereen
kennis te laten maken met de urbanscene
in Eindhoven”, vertelt Nicole. “Er gebeurt
hier zoveel wat het waard is om gezien te
worden.” Uiteraard richten ze zich ook op
de wijk. “We denken dat we echt een
aanvulling zijn op wat er nu allemaal al
gebeurt.”

Nu draait het allang niet maar alleen om
hiphop, maar eigenlijk alles wat hip is bij
de stadsjeugd. Behalve muziek zijn dat
ook urban sports als skaten, BMX’en en
streetart zoals graffitischilderingen.
Het wordt hun eerste activiteit, sinds ze op
1 april de sleutel van de commerciële
ruimte op de begane grond van de
Verheven Huisjes kregen. Het bijzondere
hoekpand op de kruising Edisonplein-2e
Franklinstraat. Projectleiders Stella Birsak,

De organisatie is vooral bekend door hun
evenementen zoals het jaarlijkse EMOVES
festival. Naast de activiteiten ligt de focus
nu ook op talentontwikkeling. Vier
coaches gaan jongeren begeleiden, die ze
onlangs wierven via audities. Als de
verbouwing van skatehal Area51 klaar is,
kunnen ze weer terug naar hun vaste plek
op Strijp-S. Al is het nog niet zeker dat ze
de wijk dan weer gaan verlaten.
“Misschien houden we dit ook aan. We

voelen ons goed op onze plek hier in
Woensel-West.”
EMOVES organiseert een viertal urban
dagen voor kinderen en jongeren uit de
wijk tijdens de zomerperiode, hou
hiervoor de posters/flyers voor in de
gaten of loop binnen bij EMOVES voor
mee info en aanmelding.

Woensel-West bouwt door

Het gaat hard met nieuwbouwproject
Celsius Van Der Heijde. Dit najaar
krijgen de eerste bewoners de sleutel
van hun nieuwe woning uitgereikt. Dan
wordt ook begonnen met de aanleg van
de straten rondom het nieuwe Celsiusplein, de laatste fase van plan Celsius.
Wie regelmatig in de buurt van de
bouwplaats rond de Brugmanstraat komt,
zal het zich ongetwijfeld eens hardop
afgevraagd hebben: staat daar nu alweer
een nieuw rij huizen? Het lijkt inderdaad
alsof de bouwvakkers de laatste maanden
in de hoogste versnelling doorwerken. Dit

komt door een speciale bouwmethode
die aannemer Hurks gebruikt in WoenselWest. In krap een dag tijd kan de
buitenkant van een woning al volledig
staan. Gemiddeld zijn ze zo zo’n 70 dagen
kwijt per woning, veel sneller dan op de
traditionele bouwmanier.
“Alle huizen krijgen een sierlijk metselwerk”, zegt projectleider Fieke van den
Beuken van Trudo. Aan de Brugmanstraat
zijn de eerste stenen al te zien op de
gevels, “Die intieme straatjes met aan
beide zijde woningen worden kenmerkend voor dit stukje wijk. In eerdere fases
zaten die nog niet.” Omdat er dus enkele

straten bijkomen, moesten er ook nieuwe
straatnamen bedacht worden. Dat worden
de Lili Bleekerstraat en Tettje Jollesstraat,
twee vrouwelijke wetenschappers. Een
idee van Fieke, die uiteindelijk twee namen
op mocht geven bij de gemeente. “Nu zijn
er alleen nog straatnamen van mannelijke
uitvinders en wetenschappers. We vinden
het tijd voor meer diversiteit.”
In september worden de eerste woningen
opgeleverd. “Dit zijn nu vooral huizen met
tuin”, zegt Fieke. “Volgend jaar worden ook
meer appartementen opgeleverd.”
Geïnteresseerden kunnen hiervoor
www.wooniezie.nl in de gaten houden.
Ondertussen is ook al gestart met de
voorbereidingen van de bouw rondom het
nieuwe Celsiusplein. In totaal bestaan fase
3 en 4 uit zo’n 190 nieuwe woningen en
26 commerciële units. Hier komt straks
ook buurthuis 360 weer terug, het plein
leent zicht voor allerlei evenementen zoals
bijvoorbeeld Woensel-Westival, kerstmarkt
etc. Blikvanger wordt het rode
waaggebouw op de kop van het plein,
Ook de rest van de nieuwe wijk wordt
weer lekker kleurrijk.

Creatief in coronatijd: van
restauranthouder tot ijscoman!
Wachten tot hij eindelijk weer gasten kon ontvangen in zijn restaurant aan het
Celsiusplein? Dat zag Mohammed Bellahssen niet zitten. Dus begon hij
ondertussen zijn eigen ijssalon.

Het waren zware maanden voor Mo,
eigenaar van het Marokkaanse
restaurant Chomicha in de wijk waarin
hij opgroeide. Niet alleen was zijn zaak
aan het Celsiusplein bijna een half jaar
gesloten op afhalen na, ook alle
evenementen en festivals waar hij met
zijn omgebouwde Volkswagen Beetle
stond lagen ruim een jaar stil. “Toen
zijn we gaan brainstormen wat er nog
mist in de Edisonstraat.” Opeens wist
hij het: een ijssalon. Begin april opende

Mo’s ijssalon de deuren. “De eerste
dag stond er meteen een rij buiten,
terwijl we het nog nauwelijks bekend
hadden gemaakt.” Het ijs is afkomstig
van IJsmaker, een bekende ijssalon uit
Rotterdam die om de dag richting
Woensel-West rijdt met zo’n 20
smaken.
Zijn tijdelijke carrièreswitch tot
ijsco- man bevalt Mo goed. Dus
voorlopig kunnen we nog wel even
voor een ijsje terecht bij Mo’s IJssalon.

Wilfred heeft de groenste
winkel van de wijk
Sinds november is Het Groene Thuis
de plek voor al je planten. Jarenlang
werkte eigenaar Wilfred van Vugt bij
de Intratuin, nu is het tijd voor zijn
eerste eigen zaak.
Zijn hele leven heeft hij al groene
vingers. “Dat begon toen ik klein was
en van opa een stukje moestuin
kreeg.” Daar begon hij met het zaaien
van zonnebloemen.
Toch richt hij zich met Het Groene
Thuis alleen op planten. Daarom zocht
Wilfred, die zelf in Veghel woont, naar
een locatie in de stad. “Voor in een

dorp is dit te specifiek om genoeg
klanten te trekken.” In eerste instantie
dacht hij aan Strijp-S, tot Trudo hem
wees op een vrijgekomen ruimte in de
Edisonstraat, waar eerst drukkerij
Drukon zat. “Toen ik de website
bekeek, was ik meteen enthousiast. Er
zitten hier zoveel leuke winkels bijeen.”
Na een kleine verbouwing opende hij
in november de deuren. In december
kregen de planten gezelschap van de
pakketjes, toen hij het Post NL-punt
werd voor de wijk. Omdat buurtbewoners hier hun bestellingen
ophalen en afgeven, mocht hij de hele
lockdown openblijven. Zo werd hij ook
door bedrijven, die langskwamen voor
een pakketje en hun ogen uitkeken in
het halve oerwoud dat zijn winkel is,
gevraagd om ook voor hun locaties
kamerplanten te regelen.

Fiets een Rondje
Noordwest
Nu de zomer eraan komt en het weer
lekker weer wordt, heb je alle reden
om erop uit te trekken. Onze tip: fiets
een Rondje Noordwest. Deze 17
kilometer lange route brengt je langs
allerlei interessante plekken in het
gebied. Eindhoven Noordwest heeft
interessante contrasten. Zo zijn er
industriegebieden en Eindhoven
Airport, maar ook groene
wandelpaden en mooie parken.
Natuurlijk komen die contrasten ook
terug in de fietsroute. Gewoon de
bordjes volgen, check de site voor
meer info:

RONDJE EIND
NOORDWEST
Afstand: 17 kilometer
1. Philips Fruittuin

https://www.eindhoven.nl/noordwest/
fietsrondje

2. Rabattenbos

3. ISE - Internationale Schoo
4. Tegenbosch
5. Novotel

6. BIC - Brainport Industrie
7. De Mispelhoef
8. Groene Corridor
9. Spottersplek
10. Eindhoven Airport
11. Flight Forum

12. Luchthavengebouw ‘Ech
13. Slowlane
14. Philips van Lenneppark
15. Urban Sportspark

16. Landgoed De Wielewaal

Alles doet Wilfred zelf. Zo rijdt hij
wekelijks zelf met zijn bus naar de
veiling in Aalsmeer. “Iedere plant die ik
verkoop, wil ik zelf in mijn handen
hebben gehad.”

17. Philips de Jonghpark

18. Voormalig Philips hoofd

19. Landgoed De Grote Beek
Overbruggen

Nieuwe wijkvereniging
voor Vredeoord
Een buurtpreventieteam, moestuin,
Halloween-activiteit en zelfs al een
complete feestcommissie. Ondanks
corona zagen de bewoners van
Vredeoord al volop kansen het afgelopen jaar om van alles op te zetten en
te organiseren. Om te zorgen dat dit
allemaal goed verloopt, is er nu ook
een wijkvereniging: Wij Vredeoord.
Sinds mei is Wij Vredeoord officieel actief
als buurtvereniging, vertellen secretaris
Robin de Jong en Klaartje Jobsis, die de
communicatie regelt. Waar veel wijken
die starten in de hoop wat meer leven in
de brouwerij te brengen, ligt het in
Vredeoord net iets anders. Er wordt
namelijk al heel veel georganiseerd op het
voormalige Philipsterrein dat de
afgelopen jaren tot woonwijkje
transformeerde. Teveel om op te noemen
eigenlijk. Zo is er een groengroep,
buurtpreventieteam en gaan bewoners
iedere laatste zondag van de maand
samen afval prikken. Aan de rand van de
wijk ligt een gezamenlijke moestuin, waar

je o.a. boerenkool op donatie kunt krijgen.
Er zijn kinderactiviteiten onder de noemer
creakids en zelfs een speciale werkgroep
voor wijkfeesten, Wij Feestoord. “Maar
allemaal liepen ze tegen dezelfde zaken
aan”, zegt Robin. “Want waar promoot je
een buurtactiviteit of regel je bijvoorbeeld
de boekhouding wanneer je kosten
maakt? Dat willen we voortaan allemaal
onder 1 paraplu doen: buurtvereniging
Wij Vredeoord. Dus schreven ze zich
onlangs officieel in en werd een bankrekening geopend. “Ons doel is om alle
verschillende initiatieven te ontlasten en
te ondersteunen. Zo zorgen we ook dat
er geen 2 dingen op dezelfde dag zijn.”
Alle activiteiten kondigen ze vooraf aan in
de speciale wijkgroep op facebook;
Buurtvereniging-WijVredeoord.
Als meest geslaagde buurtactiviteit noemt
Robin het Halloweenfeest, waarvoor
bewoners door de hele wijk hun huizen
versierden. “Ik denk dat ik wel 100
kinderen aan de deur heb gehad voor een
snoepje.” Ook de carnavalsoptocht was

een van de hoogtepunten tot nu toe, zegt
Klaartje. “Vanwege de sneeuwval hebben
we de oorspronkelijke opzet toen
gewijzigd van ‘versier je fiets’ naar ‘versier
je slee.’” Ook de komende tijd is er nog
van alles te doen. Zo is er een speciaal
zomerprogramma voor de jeugd en in
september wordt de loper feestelijk
geopend, het wandelpad door de wijk dat
helemaal van de Boschdijk naar het park
loopt.
Wij Vredeoord hoort graag van
bewoners die zich willen aansluiten bij
de bestaande werkgroepen of zelf
leuke ideeën hebben voor een
wijkactiviteit. “We staan voor alles
open.” Zij kunnen zich melden via
wijvredeoord@gmail.com.

Nieuwe buurtconciërge wil
ook wel in Woensel-West wonen
Dave van de Pol is sinds een half jaar de
nieuwe buurtconciërge. De hele week
houdt hij de wijk schoon en is hij een
aanspreekpunt voor bewoners.
Begin dit jaar nam Dave het stokje over
van Toon, die ruim 10 jaar de buurtconciërge was in Woensel-West. In
tegenstelling tot zijn voorganger komt hij
niet uit de wijk zelf. “Ik woon in Waalre
maar ken de wijk uiteraard wel van
vroeger.” Het afgelopen half jaar heeft hij
Woensel-West en de bewoners door zijn
nieuwe baan op een hele andere manier
leren kennen. “Het is een mooie mix van
oud en nieuw, maar met een hele andere
sfeer dan bijvoorbeeld een Vinex-wijk.
Mensen kennen elkaar nog hier.”
Voor een geschikte plek om de foto te

schieten voor het artikel, hoeft Dave niet
lang na te denken. Hij stapt in zijn
werkbus richting de bouw-plaats op de
hoek van de Drebbelstraat. Het is er
inderdaad een bende. Vogels hebben een
vuilniszak opengereten, de inhoud ligt
verspreid over de straat. Snel veegt hij
alles weer bijeen.
Komt het door storingen van de
afvalcontainers of zijn het illegale
afvaldumpingen? Dave heeft wel een
vermoeden. Een complete kast of een
van de vele andere vreemde spullen die
hij regelmatig tegenkomt passen niet
eens in de container. Ook vertelden
buurtbewoners verhalen over mensen
van buiten de wijk die hier hun zooi
dumpen. “Als jij van je versleten matras af
wil, leg je die niet voor je eigen deur neer.”

Na een baan in de gehandicaptenzorg
kwam hij via een omweg bij Ergon
terecht. Het grootste gedeelte van de
week is hij in de wijk te vinden. Als
buurtconciërge is hij ook het aanspreekpunt voor vragen en meldingen van
bewoners. Die weten hem sinds zijn
eerste werkdag te vinden. “Ze zijn altijd
direct en duidelijk hier.”
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100 jaar wijkgeschiedenis
in 1 podcast
Ter ere van het 100 jarig bestaan van Woensel-West maakte audiocollectief Fufu
& Dadels een serie over het verleden en toekomst van de wijk. Alle vier de delen
zijn nu terug te luisteren op de site van Tante Netty, hun opdrachtgever.

De Verheven
Huisjes krijgen
gezelschap.
Ter hoogte van Edisonplein 16, tegenover
de Verheven Huisjes gaat Trudo een
bijzonder gebouw maken. Het is het
derde project bijzondere gebouwen aan
de Edisonstraat. Het ontwerp is ingediend
voor de prijsvraag in 2018 en is een
verwijzing naar het Klokgebouw van
Philips en de lamp die door Edison is
uitgevonden en door Philips groot
gemaakt. Het zal nog zeker een jaar
duren voordat het gebouwd gaat worden.

Wie de geschiedenis van de wijk wil
vertellen, ontkomt niet aan de invloed van
de arbeidsmigranten op Woensel-West.
“Woensel-West is onlosmakelijk verbonden met arbeidsmigranten”, zegt Gaia van
Egmond van Tante Netty. Eerst kwamen ze
uit provincies als Drenthe naar Eind- hoven
om te werken bij Philips. Later volgden de
eerste generatie gastarbeiders uit het
buitenland. Vooral de Turkse gemeenschap
in de wijk is nog altijd groot. Ook uit het
straatbeeld en de vele buitenlandse
eettentjes blijkt hoe multi- cultureel de
wijk nog steeds is. Dus wilden ze deze
podcast maken met een team van makers
dat rechtdoet aan het diverse karakter van
de wijk.
Zo kwamen ze uit bij Suheyla Yalcin en
Munganyende Hélène Christelle van Fufu
en Dadels. Suheyla woont zelf in de
Edisonstraat, Munganyende groeide op in
een vergelijkbare volkswijk. “Omdat Yalcin
zelf hier woont net als veel van haar familie,
is zij heel geschikt om het verhaal vanuit dit
perspectief te vertellen. Welk verhaal dat
zou worden, zijn ze door ons helemaal vrij
in gelaten.” Zo gaan ze in de podcast 100

jaar Woensel-West niet alleen in op de
geschiedenis van de wijk maar gaat het ook
over veranderigen in de wijk Dat is het
proces waarbij de samenstelling van
bewoners verandert en daardoor
automatisch ook het karakter van een wijk.
Uiteindelijk gingen ze zowel met de
oorspronkelijke bewoners als professionals
uit het gebied in gesprek, wat een vierdelige
serie opleverde. De afgelopen weken kwam
iedere keer een nieuwe aflevering online.
De podcast start met de geschiedenis van
de Woensel-West en eindigt met een meisje
die ze volgen in de wijk. Het eindigt dus
echt met een blik naar de toekomst.
Volgens Gaia kregen ze veel positieve
reacties op de podcast, al herkent niet
iedereen zich in alles. Zo is een onderdeel
van gentrificatie ook dat door de komst van
een ander publiek uiteindelijk betaalbare
buurtwinkels plaatsmaken voor
bijvoorbeeld een hippe horecazaak met een
heel ander prijskaartje. “Ons beeld is dat er
nog steeds een ruim-schoots aanbod is
voor iedereen in de wijk. Er is voor iedereen
wat wils hier maar daar hoort nu ook een
koffie van 4,50 bij”

Infowinkel SPILcentrum Boschdijk
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
040 - 244 5621
Vanwege de coronamaatregelen is
de buurtinfowinkel beperkt open op
woensdag van 9.00-12.00 uur.
KIDS +
facebook.com/woenselwestkids
Plan Celsius
www.woensel-west.nl
Info over de wijk
www.woensel-west.com
teksten: ALTH

