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Sinds dit schooljaar hebben we een 

speciale nieuwkomersklas voor kinderen 

die nog geen (of nauwelijks) Nederlands 

spreken. Deze kinderen zitten in “gewone” 

klassen, maar krijgen daarnaast 5 kwartier 

per dag Nederlandse les van een speciale 

leerkracht. 

Naast de vele Oekraïense kinderen (veelal 

uit het Gezellenhuis) zitten er bijv. ook 

kinderen uit Bulgarije, Jemen, Portugal en 

Georgië in deze klas. In de “gewone” klas 

proberen de kinderen zoveel mogelijk mee 

te doen met de dagelijkse lessen en daar 

waar dit te moeilijk wordt (qua taal) kunnen 

ze altijd verder werken aan hun Nederland-

se taal taken. We vinden het fi jn om ook 

deze kinderen een plek te geven op een 

school in de wijk waar zij wonen. We 

genieten van de lachende gezichten en 

voor de andere kinderen is het een mooie 

verrijking en sluit het aan bij onze kernwaar-

de diversiteit.

In en rondom ons gebouw komen 

regelmatig vrijwilligers uit de wijk (vanuit 

“kansen voor kinderen”) na schooltijd 

helpen bij het begeleiden van kinderen. Bijv. 

bij woordenschat of huiswerkbegeleiding 

of met sportactiviteiten. In ons gebouw 

bestaat er ook voor volwassenen de 

mogelijkheid om Nederlands te leren of 

hun moedertaal te verbeteren. Ook hier 

helpen vrijwilligers vanuit de wijk mee. 
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Basisschool ’t Palet. Samen 
naar school in de eigen wijk! 



Wat ga je doen als je al 30 jaar foto’s 

maakt van de wijk waar je woont en 

je ineens beseft dat je een complete 

verandering van tijdsgeest hebt 

meegemaakt? Juist, een fantastisch 

boek met alle prachtige foto’s die met 

de mensen uit de wijk zijn gemaakt. 

Daarmee kan je iets laten zien dat enkel 

en alleen te omschrijven is als: écht 

Woensel West.

Kees Martens, jarenlang professioneel 

fotograaf voor onder anderen het ED, 

woont al 30 jaar in Woensel en heeft de 

hele wijk een positieve verandering zien 

doormaken. Die verandering heeft hij 

vastgelegd en in samenwerking met de 

Pennings Foundation, Trudo en Kelder-

man en van Noort omgezet in een boek 

en een expositie.

In zijn boek en in de expo laat Kees het 

echte Woensel zien. Hoe het was en 

waar het naartoe gaat, in al haar glorie en 

beruchtheid. Kees heeft Woensel zelf ook 

nooit een probleem gevonden als 

woonplaats. Voor hem was het thuis. 

Hij houdt zichzelf alleen geen sluier op 

voor de waarheid.

“Dat zie je ook terug in het boek. Er zijn 

ook momenten geweest van heftige 

tafrelen  recht voor je deur. Maar dat is 

niet de boventoon van Woensel West. 

Al  helemaal niet de laatste jaren.”

Kees verwijst hiernaar al het werk dat 

Trudo doet en de initiatieven die als 

paddenstoelen uit de grond groeien. 

Die verandering van Woensel West heeft 

Kees gevangen in zijn boek.

De mensen in Woensel West laten je niet 

zo snel binnen. De oude garde is met 

name schichtiger om dat toe te laten, 

terwijl dat vaak juist het mooie is aan 

Woensel. Het zijn toch de bewoners die 

hun omgeving leven geven. De mensen 

die hij wel heeft mogen fotograferen in 

huis, is hij dan ook heel dankbaar. 

De  tentoonstelling te zien in de ruimte 

van Pennings Foundation aan de 

Geldropseweg 63. De buitenexpositie te 

zien in de wijk op verschillende gevels en 

bij Kelderman & van Noort.

Fotoproject Warm Woensel West 
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We vinden het fi jn om te zien dat er steeds 

meer ouders de weg hiernaar toe weten te 

vinden. Want het is belangrijk goed met 

elkaar te communiceren en thuis ook 

Nederlands te spreken.

Een ander belangrijk thema is de verkeers-

veiligheid rondom de school. Net voor 

schooltijd en als de school uit is, zijn er 

vaak onveilige situaties en is het erg 

onoverzichtelijk. Samen met de gemeente 

zijn we aan het kijken hoe we deze situatie 

kunnen verbeteren. Inmiddels is er door 

de gemeente al een schoolzone ingesteld 

met een adviessnelheid van 15 km/u en 

witte strepen op de weg voor nog meer 

zichtbaarheid dat er een school in de 

buurt is. 

Sinds deze week zijn we op dinsdagoch-

tend gestart met de zgn. ouderlounge. 

Elke dinsdag vanaf 8.30 uur vindt er in de 

ruimte naast de buurtinfowinkel een 

oudertreff en plaats onder leiding van een 

professional die samen met de ouders van 

school en Korein in gesprek gaat over 

verschillende thema’s. Uiteraard onder het 

genot van een bakske koffi  e! 

En zo kan ik nog wel even doorgaan met 

vertellen over onze school! 

Mocht u het leuk vinden dan kunt u via de 

volgende link nog een fi lmpje zien over 

onze school en o.a. de samenwerking 

met de wijk: 

https://vimeo.com/625354225 

Leercentrum Boschdijk

Midden in de wijk staat het speel- en 

leercentrum Boschdijk. Daarin vindt 

U basisschool ’t Palet. Naast de 

school huist er ook Korein (kinderop-

vang), de GGD (consultatiebureau), 

de Buurtinfowinkel, de taalklas voor 

volwassenen, kansen voor kinderen, 

vrijwilligers die met kinderen werken 

of sporten en de Wijksportclub. 

Woensel Westival 

Het Woensel Westival was eindelijk 

weer mogelijk. Met dank aan alle 

vrijwilligers en sponsors voor de vele 

blije gezichten.



Il Salotto komt naar het Celsiusplein in 

Woensel West en brengt daarmee de 

Italiaanse keuken wat dichter bij huis. 

Eigenaren Michel Geurtse en Sandra 

Brands komen over van Strijp-S om 

hier, in het gezellige Woensel-West,  

uit te bouwen in plaats van te krimpen. 

We mochten Sandra wat vragen stellen 

over hun plannen. Michel was er niet 

want.. Ja Sandra, waar is Michel?  

“Ja die laat mij dit soort dingen altijd 

doen”, antwoordt ze. Als we dan vragen 

of ze zo vaak geïnterviewd wordt vult 

een heldere lach het terras. De gezellig-

heid zit hier in de mens, iets wat ze  

ook uit gaat stralen met Il Salotto / de 

Woonkamer.

Breed glimlachend gaat ze verder over 

haar netwerk in de wijk. Nu ze drie jaar 

in Woensel West woont voelt ze zich 

helemaal geïntegreerd. “Het is hier 

gezelligheid. Wij zijn zelf genieters van 

lekker eten en dat doen we het liefst 

samen”.

Il Salotto maakt zichzelf bijzonder door   

alles vers te maken en de vleeswaren en 

kazen zijn écht Italiaans. Dat hoort ook, 

vindt Sandra. We zullen haar dus ook 

niet betrappen op het halen van een 

pakje voorverpakte salami bij de Spar.

“Nee, de Italiaanse keuken is een pure 

keuken, daar past het niet. Als je verse 

pizza’s maakt van zelfgemaakt, vers 

deeg, ga je die natuurlijk ook verrijken 

met de beste ingrediënten beschikbaar. 

En die hebben we!”

Sandra en Michel komen met zijn 

tweeën recht van de markt af. Wekelijks 

stonden ze op gezellige markten in het 

Noorden van het land de service en 

kwaliteit te leveren die we straks om de 

hoek hebben. Eerst deden ze dat in de 

Vershal op Strijp-S en nu dus naar het 

Celsiusplein. 

Ze weet al precies hoe het eruit komt te 

zien. Als een klein meisje met een goed  

laat ze de plaatjes zien en vertelt ze hoe 

blij ze ermee is. Dat is ook begrijpelijk. 

Prachtige tinten waarbij ze de rustieke 

gezelligheid omarmt die alle beelden 

van het échte Italië zo mooi maken.

Boekwinkel Crone

Maar ze gaan het niet met zijn tweeën 

runnen. “Nee Michel gaat een boek-

winkel beginnen, recht tegenover Il 

Salotto. De winkel gaat ‘Crone boeken’ 

heten, naar de Utrechtse dichter Crone. 

Het notitieboekje was net opgeruimd 

maar werd weer uit de tas getrokken.. 

“Het assortiment boeken is nog in 

wording. De top 10 zit erin maar het is 

daarna natuurlijk afstemmen op de 

buurt. Dus daar gaan we nog een 

enquête voor uitzetten”.

Als het aan Sandra ligt hebben we de 

stad ook niet nodig, de beste winkels 

vind je om de hoek! 

Mocht je trouwens een baantje zoeken 

in de horeca en tijd over hebben van 

11:00 tot 22:00, schroom dan niet om te 

zijner tijd even binnen te wandelen. 

Il Salotto en meer 

“ Wij zijn zelf genieters 
van lekker eten en dat 
doen we het liefst  
samen”

Huisjes 
Timmeren

Je eigen huisje timmeren blijft voor heel 

veel kinderen een niet te missen activiteit 

in de schoolvakantie. Ook deze keer weer 

meer dan 50 bouwers een fijne vakantie 

bezorgd. Hulde aan de vrijwilligers en 

sponsor Hurks.



House West op haar best
Het pand waar ooit de firma Bastiaans groot werd staat al lang en veel leeg. Het is 

tijdens de Dutch Design Week omgetoverd tot arthouse HouseWest Het hoekpand 

aan de Edisonstraat en de Marconilaan  heeft binnen een compleet nieuwe witte 

inrichting  gekregen. Wat wil initiatiefnemer Tessa Koot hier gaan doen en  

waarom precies? 

Bij binnenkomst word je begroet door  

‘Hi Bitch’, een werk van Tessa Koot, om 

daarna begroet te worden door Tessa 

zelf, dit keer met een warme glimlach. 

Met trots en oprechte interesse vertelt ze 

over de werken van Pierre Castignoca, 

Niels Hoebers en Tim Teven bevriende 

en bekende makers uit omgeving 

Eindhoven.

Trots op deze expositie mag Tessa ook 

wel zijn. Ze is geen curator van beroep, 

maar ze doet, naar eigen zeggen, haar 

best. Met chirurgische precisie zijn de 

werken op genoeg afstand van elkaar 

geplaatst dat ze als enkeling kunnen 

schitteren maar ook als collectief elkaar 

aanvullen. 

Tessa is ook ontwerper, maar vanuit daar 

is House West niet ontstaan. Voor haar 

was het onmogelijk te verkroppen dat er 

zo veel leegstand heerste waar niets mee 

gedaan werd en dan vooral dit pand. 

Voor Tessa is het de poort naar Woensel 

West; dat moet uitnodigen en de 

verbinding zoeken met de stad en het 

verkeer wat erlangs komt.

“Men heeft geen idee van alle leuke 

winkeltjes hier, de lekkere restaurantjes. 

Iedereen raast maar voorbij omdat ze 

niet uitgenodigd worden om een kijkje te 

nemen. Daarom willen we meteen laten 

zien dat Woensel West volwassen wordt, 

precies hier, aan de start van de Edison-

straat”.

Ze gaat verder over haar visie, wat wil ze 

bereiken. “De wijk is aan het opgroeien, 

daar hoort verbinding bij; wat overigens 

goed verloopt. Import bewoners staan 

niet per se ver van de oude bewoners af, 

daar is een merkbare verschuiving 

gaande”. Dat merk je ook. Iedereen 

kwam binnen om te kijken naar de 

expositie Sorry We’re Open.. Er kwam 

veel verkeer door de poort en over de 

grens heen, wat juist de bedoeling is van 

House West, de Poort van Woensel West.

Mohamed Moskil
Even voorstellen: 

Ik ben Mohamed Moskil jeugdwerker 

voor Vredeoord. Na mijn afstuderen aan 

de Avans hogeschool  heb ik gewerkt als 

begeleider door heel Nederland, waarbij 

ik verschillende doelgroepen heb mogen 

ondersteunen en begeleiden. 

Nu ben ik al bijna 2 jaar een trotse 

jeugdwerker bij Dynamo. Ik krijg enorm 

veel energie van mensen. Vooral 

wanneer we samen voor een meer 

leefbare en gezellige wijk kunnen zorgen. 

Ik heb in de afgelopen 2 jaar met succes 

projecten opgezet en kan niet wachten 

om dit ook in Vredeoord te mogen doen. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om me 

bezig te houden met sport.. Ik ben altijd 

in voor een potje voetbal. Ik vind het leuk 

om me te mengen onder de mensen en 

maak graag een praatje. Dus zie je me 

lopen over straat? Spreek me dan gerust 

aan. Ik hoor graag hoe met je gaat en 

wat jij van Vredeoord vindt!

Ben jij benieuwd wat ik nog meer doe 

allemaal volg mij dan op instagram: 

djw_mohamedm en facebook: 

Mohamed dynamo jeugdwerk. Heb je 

vragen stuur mij een appje of bel 

06-57894833.



Toen de burgemeester op bezoek was 

bij de Buurtwerkkamer 360, sprak hij 

ook met de kinderen van de Woorden-

stroom. Wat is een burgemeester? 

was de vraag. Door het woord te ont-

leden konden ze bedenken dat het de 

meester was van de burgers. Met dan 

natuurlijk een scherpe vervolgvraag: 

“Waarom is er geen burgerjuf?”

Er komen steeds meer initiatieven van de 

grond voor de kinderen van Woensel West 

om het wél zichtbaar te maken. 

Om ze een kansenrijkere toekomst te 

geven. Wat is er mogelijk? Wat kan ik 

allemaal? Wat vind ik leuk? Lastige vragen 

die op steeds jongere leeftijd beantwoord 

moeten worden. Daarom is het belangrijk 

om zoveel mogelijk handvatten aan te 

reiken om de kansen van de kinderen uit te 

breiden. Kristel de Groot probeert met 

stichting Kansen voor Kinderen (straks De 

Klup) kinderen de beste versie van zichzelf 

te laten worden.

Door spelenderwijs taal toe te passen 

kunnen de kinderen een stevigere voet in 

de toekomst gaan  zetten ze gaan op 

ontdekkingsreis  door de wondere wereld 

van de taal. Waar komen woorden van-  

daan? Wat betekenen die woorden? Al snel 

merk je dat ieder kind enorm creatief is met 

taal vanwege de persoonlijke kijk op de 

woorden.

In het project Woordenstroom  gaan de 

kinderen iedere twee weken een favoriet 

woord ontleden. In de basis lijkt het enkel 

taal te zijn, maar kinderen leren op die 

manier zichzelf te uiten. Op een creatieve 

manier leren kinderen vorm te geven aan 

gedachten; een belangrijke troef in het 

verdere leven.

Woon je in de wijk en   kunnen je  kinderen  

wel een zetje gebruiken en vinden ze  taal 

heel erg leuk, iedere twee weken is 

Woordenstroom. Aanmelden kan via 

kansenvoorkinderen.nl

Nieuwe klup: Woordenstroom 

Burgemeester Dijsselbloem op bezoek bij Buurtwerkkamer 360

Groen is een belangrijk thema in 

Vredeoord. Het kan ons niet groen 

genoeg, dus er komen regelmatig 

initiatieven vanuit de inwoners voor 

meer groenvoorzieningen. Een van die 

initiatieven is het aanleggen van groene 

daken op de schuurtjes. Het ziet er 

prachtig uit en het is ook nog eens 

goed voor insecten, voor het afwate-

ringssysteem en het koelt de buurt af 

tijdens warme zomerdagen. Het 

aanleggen gebeurt door de bewoners 

zelf, en is daardoor een leuke gelegen-

heid om samen te werken en elkaar 

beter te leren kennen. 

Na een geslaagde 1e ronde in februari 

van dit jaar, waren er al snel geïnteres-

seerden voor een 2e ronde. Een paar 

buurtbewoners zijn bij elkaar gaan 

zitten voor de aanvraag van een 

subsidie bij “Prins Bernard cultuurfonds 

Noord-Brabant”. Zodra het feestelijke 

nieuws kwam dat de subsidie was 

toegekend, is er meteen werk gemaakt. 

In oktober zijn 21 daken bedekt met 

sedum en hebben 30 buurtbewoners 

met veel plezier hard gewerkt om tot 

dit resultaat te komen. 

Groene daken Vredeoord 
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Elke laatste zondag van de maand - 

met uitzondering van de jaarwisseling 

- houden we samen de buurt schoon 

en komen we gezellig samen voor 

een kop koffi  e bij de buurtschuur in 

Vredeoord. De buurtvereniging zorgt 

voor vuilniszakken, koffi  e en wat 

lekkers. Er zijn ook prikstokken, maar 

die zijn vaak snel op. Het liefst neem 

je zelf een prikstok mee.

De vorige keer hebben we maar liefst 

5 volle vuilniszakken met afval in de 

wijk opgeraapt. Dank allemaal! De 

eerstvolgende keer is op zondag 

27 november van 11:00 tot 12:30 bij 

de buurtschuur in Vredeoord. 

Ben jij er ook bij?  

Afval prikken & bijkletsen

Maar goed: dat zijn de cijfers. We 

willen ook van bewoners, onderne-

mers en organisaties horen wat er 

nodig is en welke ideeën zij hebben. 

Om dan daarna met elkaar in het Pact 

af te spreken wat er de komende jaren 

verbeterd moet worden, wie daarbij 

kan helpen en wat we daarvoor nodig 

hebben. Daarvoor zijn er al verschil-

lende bijeenkomsten geweest én gaan 

we in de buurten in het stadsdeel in 

gesprek met (groepen) bewoners en 

partners. Zo begint het Pact al steeds 

meer vorm te krijgen. 

Wil jij meer informatie?

Op de hoogte blijven? Of liever nog: 

meedoen? Graag! Ga naar: 

www.eindhoven.nl/pactwoenselzuid 

of stuur ons een mailtje via: 

woenselzuid@eindhoven.nl 

In Woensel Zuid bouwen we aan een ‘Pact Woensel Zuid’. Dat betekent dat 

organisaties, scholen, verenigingen, bewoners, ondernemers en de gemeente 

gaan samenwerken aan een beter bestaan voor de mensen die er wonen en 

werken. We zien namelijk in de cijfers dat het stadsdeel Woensel Zuid achter-

blijft bij de groei van de stad. 
Woensel-noord

Woensel-zuid

Strijp

Gestel Stratum

Tongelre
CentrumCentrum

Het stadsdeel Woensel Zuid bestaat 

uit de buurten:

Oud Woensel: Woenselse Watermolen, 

Hemelrijken, Gildebuurt, Limbeek 

Noord, Limbeek Zuid

Begeijnenbroek: Oude Toren, Oude 

Gracht Oost, Oude Gracht West, 

Generalenbuurt, Hondsheuvels, 

Eckartdal

Erp: Woensel-West, Kronehoef, 

Mensfort, Rapenland, Vredeoord, Barrier

Samen bouwen aan een 
Pact Woensel Zuid 

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

Interviews

Dennis van Gulik


