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Dat de wijkbewoners er ook zo over 

dachten, bleek uit de volle tafels waar 

moslims en niet-moslims gezamenlijk 

genoten van al het lekkers dat 

geserveerd werd. Al snel was het 

zoeken naar een leeg plekje om aan te 

schuiven en vormden zich lange rijen 

voor de grote pannen vol geurige 

gerechten uit de Mediterrane keuken. 

Bijzonder was dat ook veel Oekraïense 

vrouwen van het Gezellehuis op de

uitnodiging waren ingegaan om mee 

te eten.  

De Iftar is de maaltijd waarbij moslims 

traditioneel het vasten doorbreken na 

zonsondergang. Het was de derde 

keer dat er een wijkiftar werd 

georganiseerd in Woensel-West. 

Na de eerste twee edities in de Jan van 

der Bildtstraat waarbij meerdere onder- 

nemers uit de straat gezamenlijk 

het eten verzorgden, was ditmaal het 

Snelliushof aan de overkant van de 

Edisonstraat aan de beurt. Kleurrijke 

lampjes zorgden voor een sfeervol 

decor. 

Na de succesvol verlopen eerste twee 

edities in 2018 en 2019 leek een 

nieuwe wijktraditie geboren. De 

afgelopen twee jaar gooide corona 

echter roet in het eten. Dankzij 

Mohamed en Chomicha kon de wijk 

dit jaar de zonsondergang weer samen 

vieren met lekker eten en echte 

Woenselse gezelligheid. En dat 

smaakte meteen weer naar meer. 

 nummer 2

Of je nu wel of niet meedoet aan de Ramadan, iedereen was welkom om aan 

te schuiven aan de lange tafels in het Snelliushof op vrijdag 22 april tijdens 

de wijkiftar. “Om te ontmoeten, te eten en vooral te genieten met elkaar”, zo 

opende Mohamed Bellahssen van restaurant Comicha het buffet. ,,En of het 

dan pasen, kerstmis of ramadan is; wat maakt het uit?”

Gezamenlijk genieten bij 
wijkiftar Woensel-West



Sinds maart verblijven zo’n 60 

Oekraïense oorlogsvluchtelingen in 

het Gezellehuis vooraan in de straat. 

Annie en Olena vertellen hoe hun  

leven van de ene op de andere dag 

veranderde in een nachtmerrie. ,,Als 

mijn oma het over oorlog had, klonk 

dat altijd als iets uit een ver verleden.”  

“We willen dankjewel zeggen tegen alle 

bewoners en de mensen van Trudo. Ze 

doen meer voor ons dan zorgen dat we 

een bed en eten hebben. Ze proberen 

echt te zorgen dat wij het hier comfor- 

tabel hebben en vragen wat we nodig 

hebben.” Zo zijn ze vooral blij dat ze  

hun eigen eten mogen bereiden. ,,We 

hebben gehoord dat er op andere 

locaties hele strenge regels zijn en ze 

zelf niet mogen koken.”

Al voelt alle hulp soms ook onge-

makkelijk, zeggen ze. ,,We zijn het 

gewend om voor onszelf te zorgen en 

ons eigen geld te verdienen. ”Allebei 

woonden ze in de hoofdstad Kiev. Toen 

de eerste Russische bombardementen 

de hoofdstad bereikte, ontvluchtte 

Olena het land samen met haar moeder. 

Ze vertrok halsoverkop met alleen haar 

papieren en de kleren die ze aanhad. ,,Ik 

heb alleen mijn paspoort mee gegrist en 

de deur van mijn appartement achter 

mij dicht getrokken.’’ Annie ontvluchtte 

het land met haar 10-jarige zoon 

Bohdan. Haar man, met wie ze dagelijks 

belt, bleef achter. ,,Zij moesten verplicht 

in Oekraïene blijven om het land te 

verdedigen.” Dagelijks bellen ze met het 

thuisfront en volgen ze via het internet 

de situatie. Veilig om terug te keren is 

het nog altijd niet. ,,Laatst hoorden we 

van familie dat er weer bombarde-

menten waren geweest. Ook is het 

lastig om daar nu geld te verdienen 

omdat veel gesloten en verwoest is.”

Haar zoon Bohdan is net uit school en 

laat trots het allereerste Nederlandse 

rapport zien dat hij vandaag heeft 

gekregen. Op initiatief van basisschool  

‘t Palet sluit hij sinds maart samen met 

de andere Oekraïense kinderen uit de  

wijk aan bij de lessen. Een deel van de 

dag zitten ze gewoon tussen hun 

Nederlandse leeftijdgenootjes, de rest 

van de tijd krijgen ze les in hun eigen 

taal van een juffrouw die in haar 

thuisland ook docente was en nu in het 

Gezellehuis woont. Dat de kinderen te 

voet naar school kunnen vlakbij de 

opvang is bijzonder omdat bijna alle 

kinderen die in Nederland zijn 

opgevangen naar speciaal opgerichte 

Oekraïense scholen gaan. Bohdan is blij 

dat hij naar ’t Palet mag. “De juf is heel 

lief. En ik heb ook al nieuwe vriendjes 

gemaakt hier, ook met Nederlandse 

kindjes.”

Wat hun zelf opvalt, is dat iedereen hier 

op straat zo vriendelijk is.  Tijdens een 

bezoekje aan Amsterdam begon Olena 

iedereen enthousiast te begroeten, 

totdat ze merkte dat ze alleen verbaasde 

blikken terugkreeg. ,,Mensen keken mij 

aan van: ken ik jou?”

Tot die dag dacht Olena namelijk dat het 

in heel Nederland gebruikelijk was om 

elkaar te groeten in het voorbijgaan. 

,,Omdat iedereen hier in de wijk dat 

doet. Iedereen zwaait naar je of knoopt 

een praatje aan.’’

Hoe vriendelijk iedereen zwaait, ze 

zouden liever vandaag dan morgen 

terug naar huis gaan en hun oude leven 

weer oppakken. Wanneer dat moment 

eindelijk aanbreekt, weet niemand. “We 

leven echt van dag tot dag hier.”

Want dat hun land nu verwoest zou 

worden door de oorlog met Rusland, 

hadden ze ook nooit aan zien komen. 

,,Als mijn oma vroeger vertelde over de 

oorlog klonk dat altijd als iets uit een ver 

verleden. Als iets dat nooit meer zou 

gebeuren.”

Oekraïners voelen zich welkom 
in Woensel-West 

“ Iedereen 
 zwaait hier naar 
 je op straat.”



Kidskartel kinderkleding 
Jarenlang was ze er vaste klant, inmiddels is zelf de eigenaresse van Kidskartel. 

Zodra de nieuwbouw klaar is, verhuist de winkel waar je zowel kinderkleding kunt 

zowel kunt kopen als verkopen van de Edisonstraat naar het Celsiusplein.

Passen die sneakers en broek nu al niet 

meer?! Voor veel ouders in de wijk zal dit 

maar al te herkenbaar klinken. Kidskartel 

biedt hiervoor al 20 jaar een oplossing:  

via hun winkel kunnen ouders kleding  

die te snel te klein is geworden weer 

doorverkopen, waarbij ze 40% van de 

opbrengst krijgen. Dit kunnen ze 

vervolgens laten uitbetalen of gebruiken 

om nieuwe items mee te kopen.

Aan die succesformule veranderde niets 

toen Janske  het stokje over nam van de 

winkel die sinds 2002 bestaat. Wel 

probeert ze beter zichtbaar te zijn door 

meer gebruik te maken van social media. 

Ze verkoopt ook kledingstukken met een 

klein mankement en daarom ook een 

klein prijsje. Veel ouders zijn blij met die 

toevoeging. ,,Want als ze hun nieuwe 

broek een keer dragen zit er toch een 

gat in.” Bijna alles wat in de rekken hangt, 

is merkkleding. “Dan is het extra zonde 

als niet meer past, omdat die kleding 

vaak toch prijzig was.”

Haar klanten zijn meestal ook haar 

verkopers en komen uit heel Eindhoven 

en omgeving. Ook wijkbewoners weten 

haar winkel te vinden. ,,Als ik mijn 

kinderen, die op ’t Palet zitten, ga 

ophalen, spot ik overal kleding op het 

schoolplein die bij ons vandaan komt.”

Ook zij kwam eerst jarenlang als klant 

over de vloer. Toen werkte ze nog bij  

de Effenaar, waar ze achter de concert-

kassa uitgroeide tot een van de gezich-

ten van het poppodium. Toen dat tijdens 

corona plots wegviel, ging ze op zoek 

naar een nieuwe uitdaging en nam ze  

de winkel over.

Zodra de nieuwbouw van fase 4 klaar is, 

verhuist ze met haar kleding naar de 

nieuwe winkelruimtes op het Celsius-

plein. De bedoeling is dat het pand waar 

ze nu nog zit straks plaatsmaakt voor 

gloednieuwe wijkentree die aansluit bij 

de nieuwe bebouwing. ,,Omdat het 

huurcontract afliep ben ik eerst in 

gesprek gegaan met Trudo voordat ik de 

zaak overnam.” Zodoende was Kidskartel 

een van eersten die een plekje kreeg 

toegezegd op het in aanbouw zijnde 

Celsiusplein, waar ze ondermeer een 

Spar en een Italiaans eettentje als nieuwe 

buren krijgt.

Ondanks dat zij de grootste winkelruimte 

wist te bemachtigen, betekent dat wel 

dat ze er straks bijna de helft op achter-

uitgaat qua meters. Toch is ze blij met 

een plekje op het nieuwe Celsiusplein. 

,,Ik denk echt dat dit het nieuwe hart gaat 

worden. Een gezellig plein is echt wat de 

wijk nu nog mist.”

Woensel Westival

Meer dan 100 marktkramen.

Eten, drinken, fashion, vintage, live 

muziek, springkussen en nog veel 

meer gezelligheid in Woensel West.

Woensel Westival vindt plaats op  

zaterdag 24 september 2022.



Ik ben Emmy de Nijs,

41 jaar en sinds 2004 werkzaam bij de 

politie. Na 18 jaar in het Centrum van 

Tilburg gewerkt te hebben was het tijd 

voor een nieuwe uitdaging. Begin 

januari 2022 heb ik dan ook de 

overstap gemaakt naar Eindhoven en 

ben aan de slag gegaan als wijkagent 

van Woensel West. Eindhoven is mij 

niet onbekend, aangezien ik er de 

afgelopen 20 jaar gewoond heb. 

Onlangs zijn we echter met ons gezin 

vertrokken naar het buitengebied om 

met name de ruimte op te zoeken. Rust 

is er binnen ons gezin niet zoveel, we 

zijn met zessen en houden allemaal van 

sport en buiten zijn, we zijn eigenlijk 

altijd bezig. 

Naast mijn werkzaamheden als 

wijkagent wordt ik ook ingezet voor 

andere diensten zoals evenementen, 

voetbal en 112 meldingen. 

Ondanks een druk werkrooster probeer 

ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig 

te zijn zowel fysiek als op de 

achtergrond om samen met partners te 

zorgen voor een goed leefklimaat! Daar 

heb ik bewoners ook hard bij nodig dus 

wil je met mij in contact komen? 

Spreek me aan als je me ziet, stuur een 

bericht via het contactformulier op 

ww.politie.nl of bel naar 0900-8844. 

Tot snel in de wijk!

De nieuwe wijkagent
Even voorstellen: 

Op 10 april organiseerde buurt- 

vereniging WijVredeoord samen  

met Buurtwerkkamer 360, Trudo, de 

bewoners van de projecten “Meer & 

Deel” en “Cabin in the Woods” en het 

VS-gebouw een wijkwandeling. 

Tijdens deze wandeling leerden de 

nieuwe buren elkaar beter kennen. 

De wandeling startte bij de buurtschuur 

van Vredeoord, waar de buurtvereniging 

WijVredeoord vertelde over hun activi- 

teiten. Vervolgens ging de rondleiding 

naar het voormalig hoofdkantoor van 

Phillips (VS gebouw), waar Nienke van 

Trudo een korte geschiedenisles gaf 

over het terrein van Vredeoord, waar 

vroeger nog  een steenfabriek heeft 

gestaan. 

Terug in Vredeoord, op de loper, werd 

even stilgestaan bij de mini buurtbiblio-

theek en het eco-huis, In het nieuwe 

gebouw, dat in aanbouw is op het  

Celciusplein, vertelden Arie en Maud  

vol enthousiasme over de nieuwe plek 

van de Buurtwerkkamer 360.

De bewoners van ‘Meer&Deel’, in 

aanbouw aan de Groenewoudseweg, 

presenteerden hun plan. Dat bestaat  

uit zeer duurzame woningen, die ook 

gezamenlijk ruimtes gaan delen, zoals 

logeerkamers, klusruimtes en een 

ontmoetingsruimte. De wandeling 

eindigde bij ‘Cabin in the woods’,  

waar met de bewoners gezellig werd 

geborreld om elkaar beter te leren 

kennen.  

Wijkwandeling met buurt-
vereniging WIJVredeoord

Kindervakantie-
week komt er 
weer aan 
Het grasveld aan de Groenewoudseweg 

wordt van 22 juli t/m 26 augustus weer 

omgetoverd tot een heel tof kampterrein! 

Zo’n 70 kinderen uit de wijk schrijven zich 

jaarlijks in voor deze superleuke 

vakantieweek. 

Oproep vrijwilligers

Dit jaar is ons jubileumjaar: we bestaan  

10 jaar! Daar wil je toch bij zijn? Wat kun  

je doen tijdens deze week? Groepsleiding 

(bij voorkeur ben je alle dagen beschik-

baar), opbouwen en afbreken, decor- 

bouwer, fruit/ranja hulp, bereiden van  

een avondmaal voor de organisatie etc. 

Aanmelden als vrijwilliger kan via: 

kvw.woenselwest@gmail.com. 



Mijn naam is Saskia Voermans, 

ik ben 53 jaar en werk sinds december 

2020 als gebiedscoördinator bij de 

gemeente Eindhoven. Eerst in Stratum 

maar sinds maart van dit jaar dus in, 

onder andere, Woensel West. De leukste 

wijk! Om te werken in ieder geval zéker. 

Want wonen doe ik al in Tongelre.

Voordat ik bij de gemeente terecht kwam 

had ik bijna 20 jaar een eigen zaak. Door 

omstandigheden, 3x raden, is die stil 

komen liggen. 

En aangezien stilzitten niet 1 van mijn 

kwaliteiten is ben ik op zoek gegaan naar 

ander werk. Dat heb ik gevonden en de 

rol als gebiedscoördinator bevalt me zó 

goed dat ik het nog steeds doe. 

Helemaal nu met mijn ‘verhuizing’ naar 

Woensel West. 

Je kunt me op verschillende plaatsen 

tegenkomen in de wijk & anders  

kun je me bereiken via saskia.voermans@

eindhoven.nl of via  06  34 26 80 40 

Dus… heb je ideeën of initiatieven voor 

de wijk? Laat het weten! 

Binnenkort gaat Gwen Schenkel 

haar eerste restaurant openen aan 

het Franklinplein. We spraken haar 

over de passie voor koken en haar 

toekomstdromen voor FRANK. Want 

zo gaat het restaurant heten aan het 

Franklinplein. 

FRANK, wordt de plek om mensen 

kennis te laten maken met mijn idee  

van een goed, verrassend en gastvrij 

restaurant, zegt Gwen. Daar waar alles 

bij elkaar komt; goede bediening, 

inspirerende sfeer en een verrassende 

kaart met mooie gerechten. 

FRANK wordt zo’n plek’, 

Toen Gwen chefkok was van het 

populaire restaurant Wallstreet aan het 

Stadhuisplein, ging zij op zoek naar 

nieuwe vegetarische recepten. ‘Vaak is 

er, gek genoeg, slechts een bijrol 

weggelegd voor de groentes, zegt 

Gwen. Groenten hoeven helemaal niet 

onder te doen voor vlees en vis‘.

Gwen legt uit hoe zij haar werk ziet.  

‘‘In een dampende keuken beginnen  

de geuren zich te verspreiden en het 

geroezemoes van de gasten zwelt aan. 

Langzaamaan komen de bonnen 

binnen, het vuur gaat aan, de oven raakt 

op temperatuur en daarnaast staat een 

toren borden af te koelen. In de koelin-

gen staan ingrediënten te wachten op 

de pan of frituur en af en toe wordt een 

bezoeker vanuit de keuken begroet. In 

mijn hoofd hoor ik de gasten al zeggen: 

tot ‘gezellig vanavond eten bij FRANK’!

FRANK komt naar 
de Woensel West 

Garage voor 
Technokids 
Heey Kids! 

Weten jullie dat er een supermooie 

werkplaats bestaat in onze wijk waar je 

met  leeftijdsgenoten bijna alles kunt leren 

over techniek? Echt waar!! Je mag daar 

computers, laptops en andere dingen uit 

elkaar halen om te zien hoe iets werkt. 

Ook hebben ze hele gave bouwprojecten 

zoals Meccano en K-NEX’s. En wat 

helemaal gaaf is: een echte RACE-KART!  

Je wordt begeleid door mensen met 

ervaring uit onze eigen wijk en je mag 

gratis deelnemen!! 

Dus wil je iets moois leren over techniek, 

meld je dan nu meteen aan. Mail ons via 

kidsplusgarage@gmail.com. Samen 

kunnen we iets heel moois bouwen !! 

Het Kidsplus Garageteam 

Tekst en foto’s Imke SloosGwen Schenkel

De nieuwe wijkcoördinator
Even voorstellen: 
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Infowinkel SPILcentrum Boschdijk

Wenckenbachstraat 54

5621 HB Eindhoven

040 - 244 5621

kansen voor kinderen

www.kansenvoorkinderen.nl

Info over de wijk

www.woensel-west.com

Buurtwerkkamer 360 gaat 
officieel van start 
Dinsdag 10 mei jl. tekenden in de mooie tuin van Buurtwerkkamer 360 aan de 

Stephensonstraat 35-37 alle betrokkenen een samenwerkingsovereenkomst. 

sinds 1 januari 2022 is de Buurtwerk- 

kamer 360 aangesloten bij de landelijke 

Buurtwerkkamer Coöperatie samen met 

buurtwerkkamers in Utrecht en Amster-

dam. Partners die tekenden waren 

allereerst de actieve bewoners uit de 

wijken medewerkers van de 360. Daar-

naast – in willekeurige volgorde – de 

Buurtonderneming de gemeente 

Woonbedrijf, Trudo, Thuis, het buurtteam 

van Wij Eindhoven, de Werkplaats 

Financiën XL, de Hengel en de Tulp 

(GGzE). 

Buurtwerkkamer 360 is er  voor alle 

bewoners   die zelf iets willen organiseren 

De Buurtwerkkamer is er voor alle 

bewoners die zelf iets willen organiseren 

voor anderen of wat hulp kunnen 

gebruiken voor wat dan ook. Iedereen  

die iets wil of kan doen krijgt de sleutel 

van de voordeur en alle ruimte om zelf 

iets op te zetten. Mensen helpen er elkaar 

gratis met taal, formulieren, geldkwesties, 

ontmoeting, huiswerk en muziek voor 

kinderen, gezellig samen koken en eten, 

computerhulp en nog veel meer. 

Loop overdag eens binnen voor een 

bakkie, stuur een mail naar 

maud@buurtwerkkamer.nl of bel naar 

06 - 5981 3200. Wellicht tot gauw!

Wereldberoemde  
kunst in Woensel West 

Kunstenaar Jeroen ‘Errosie’ Heeman 

maakte de muurschildering op 

wijkrestaurant Chomicha. In de 

straatkunst is ‘Erosie’ een grote 

naam.,   Erosie maakt de laatste  

jaren enorme muurschilderingen in 

voornamelijk Europa maar ook in 

Japan en Rusland. In Eindhoven is  

de kenmerkende stijl  van Jeroen 

vreemd genoeg niet zo te zien.  

Daar is begin dit jaar verandering in 

gekomen met zijn ontwerp voor het 

pand van CHOMICHA.

Zaterdag 16 april kwamen zeker 70 

kinderen en ouders naar het Snellius-

hof om daar op zoek te gaan naar de 

vele verstopte eieren. En er waren 

natuurlijk twee paashazen aanwezig, 

Die hadden 4 speciale eieren verstopt 

tussen alle andere eieren. Voor de 

kinderen die de speciale eieren 

vonden was er een speciale prijs,  

voor alle kinderen was er een zakje 

lekkernij.

 

Dit jaar was ook een paas-eieren-zoek 

actie voor volwassenen. De twee 

paashazen verstopten ook vier gouden 

eieren in onze mooie wijk. Zondag- 

ochtend kreeg iedereen via facebook 

bericht dat iedereen mocht gaan 

zoeken. Als je een ei had gevonden 

moest je een foto met ei en de 

vindplaats opsturen. De eieren waren 

voor de middag allemaal al gevonden. 

Gezien de reacties komen we  volgend 

jaar zeker terug met deze activiteit. 

Paashaas op Snelliushof 


