
Repro Swinkels  
Franklinplein stopt de persen
Cor Swinkels stopt na bijna 25 jaar met 

zijn drukkerij op het Franklinplein. Hij is 

dankbaar en blij voor alle goede contacten  

met veel mensen uit Woensel-West.  

De charme van de wijk zit volgens hem 

vooral in de betrokkenheid en verdraag- 

zaamheid van de mensen die er wonen. 

Omdat hij met veel mensen in de wijk 

goede contacten heeft, nodigt hij  

- om niemand te vergeten - iedereen 

uit voor zijn afscheid in zijn winkel op 

zaterdag 27 april van 15.00 tot 21.00 

uur. Cadeautjes hoeft hij niet, maar een 

bijdrage voor 360 Graden Celsiusplein 

is zeer welkom. 

Infowinkel spilcentrum Boschdijk

Wenckenbachstraat 54

5621 HB Eindhoven

040 - 244 5621

maandag, woensdag en donderdag 

09.00 uur tot en met 16.00 uur 

dinsdag en vrijdag 

09.00 uur tot en met 13.00 uur

KIDS +

facebook.com/WoenselWestkids

Plan Celsius

www.woensel-west.nl

Regiegroep

www.woensel-west.com

teksten: Jesper de Vaan

Trudo Huurdersvereniging 
Woensel-West
Het nieuwe bestuur van de Trudo 

Huurdersvereniging Woensel-West is  

op zoek naar versterking. Ben je een 

huurder van Trudo en vind je het leuk  

om mee na te denken over de wijk 

waarin je woont en hierover in gesprek 

te gaan met Trudo? Informeer dan bij 

Arie, Petra of Lodewijk. Ze zijn te 

bereiken op: 06 50 59 48 34.

Openingstijden financiële 
werkplaats Woensel-west
Gebouw 360 op Celsiusplein 18/19 Inloop 

zonder afspraak is op maandag en dinsdag 

van 13.00-15.00 uur. Dinsdag inloop 

sociale raadslieden van 13.00-15.00 uur.

Agenda

Meivakantie programma KIDS+

8 mei opening KIDS+ huis

17 mei Iftar Woensel-West

8 juni  “woenselwestwauwelt”  

bijeenkomst voor alle 

inwoners van de wijk
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Wie de Shopping guide helemaal open- 

vouwt, ziet een op een metrostelsel 

gebaseerde plattegrond met 70 nummers.  

Achterop zijn alle 70 ondernemers 

terug te vinden met foto en beknopte 

info, overzichtelijk verdeeld over 10 

categorieën als horeca, mode en 

diensten. “En dit is nog maar een 

selectie van wat hier allemaal zit”, 

vertelt ondernemerscoach Hans van 

Agt. “Anders waren het er misschien wel 

100 geweest.” Hij kan het weten. Hij 

wijst namens Trudo de nieuwe en 

vrijgekomen Westsidestores toe en 

begeleidt de ondernemers bij het 

openen van hun vaak eerste 

onderneming.

Een van hen maakte in 2017 de eerste 

editie van de gids om het winkelaanbod 

overzichtelijk te bundelen en meer 

bekendheid en bezoekers te krijgen.  

De makers hopen dat er voor iedereen, 

bezoekers van buiten én bewoners, 

verborgen pareltjes in staan. In een 

zijstraatje van de Edisonstraat zit 

bijvoorbeeld Poortman Meubels.  

Goed verstopt achter een groot hek  

zit de winkel inclusief werkplaats waar 

je tweedehands meubels koopt of laat 

opknappen. Of wat dacht je van een 

winkel met alleen maar biologische 

wijnen of de enige glutenvrije 

supermarkt van Brabant. 

Na het stoppen van Huzur market op 

het Franklinplein zat Woensel-West 

enige tijd zonder eenvoudige buurt-

winkel. “Het is belangrijk dat ook de 

buurt hier terecht kan voor de 

dagelijkse boodschappen”, zegt Van 

Agt. Op aandringen van de bewoners 

opende daarom onlangs Oost-West 

Bazaar, een nieuwe Turkse supermarkt 

met inpandige slager aan het einde van 

de Edisonstraat. Hier kun je zeven dagen  

per week terecht voor verse broodjes, 

vlees en vitamines. Van Agt verklapt dat 

binnenkort meer kleine kruidenierszaken  

hun deuren openen in de Edisonstraat. 

Ook in de nieuwbouw van Celsius 

Snellius en rondom het Celsiusplein is 

straks volop ruimte voor nieuwe 

Woensel WestSide Stores. En daarna is 

het vast tijd voor weer een nieuwe 

Shopping guide. Met nog meer stipjes.

Heb jij ondernemers ambitie en ben je 

benieuwd naar de mogelijkheden om 

te ondernemen in de wijk? Neem dan 

via Trudo contact op met Hans van Agt 

om je ideeën te bespreken.

Net als in de Shoppingguide zelf staan verschillende ondernemers uit de Edisonstraat samen bijeen om trots te poseren  

met de nieuwe gids, die zit bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 

Nog nooit telde onze wijk zoveel verschillende zaakjes, hoog tijd dus voor een tweede editie van de Woensel WestSide 

Stores Shopping guide. Het compacte maar complete boekje wordt door de hele stad verspreid zodat iedereen straks 

kan zien dat deze wijk van alles te bieden heeft! 

Shopping guide zet winkels Woensel-West op de kaart
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In een kart over een circuit scheuren is al cool. Hoe cool is het dan als je die 

kart ook nog eens eigenhandig in elkaar hebt gezet. In de nieuwe techniek-

werkplaats in Woensel-West krijgen jongeren binnenkort deze kans. 

De techniekwerkplaats gaat eruitzien 

als een moderne autogarage en is 

bedoeld om de plaatselijke jeugd 

enthousiast te maken voor techniek. 

“We willen ze de kans geven om op een 

leuke manier in aanraking te komen 

met de toekomst”, vertelt initiatiefnemer 

Wilco Brands. Hij kwam een jaar 

geleden in de wijk te wonen en ging 

vervolgens als aan de slag als kok en 

activiteitenbegeleider bij Kids+. Brands 

werkte een tijd als ambulant begeleider 

maar heeft ook een technische 

achtergrond. Hij kwam met het idee om 

een techniek-werkplaats voor jongeren 

uit de buurt op te zetten. Via Trudo, van 

wie hij veel hulp kreeg, hoorde hij over 

de ASML Foundation, een stichting die 

educatieve techniek-projecten voor 

jongeren financieel ondersteunt. Het 

was het personeel van ASML dat er 

uiteindelijk voor zorgde dat de 

werkplaats er ook echt komt. Alle 

medewerkers mochten hun stem 

uitbrengen op één van de 

geselecteerde initiatieven en zo de 

winnaar bepalen. Uiteindelijk behaalde 

de techniekwerkplaats bijna de helft 

van de Europese stemmen. Toen de 

financiering rond was, was het tijd voor 

een volgende uitdaging: waar laten we 

de kinderen aan sleutelen in de 

techniekwerkplaats? Na enige tijd 

zoeken, kwam Brands bij het bedrijf 

Combikart uit Schijndel uit. Samen met 

jongeren uit de eerste klassen van de 

middelbare school – tussen de 12 en de 

15 - gaat hij aan de slag om oude karts 

weer rijklaar te maken. “En als de eerste 

kart klaar is, gaan we naar de kartbaan 

in Landsard om hem uit te testen. 

Daarna wil ik hem aanbieden aan de 

gemeente.” Hij verwacht dat de 

kinderen glimmen van trots als ze voor 

het eerst een rondje in hun eigen 

zelfgebouwde kart rijden. “Het mooie 

aan dit traject is dat ze direct resultaat 

zien.” 1 of 2 avonden in de week gaat de 

techniekwerkplaats voorlopig open 

voor de jeugd tussen de 12 en 15. 

Brands verwacht zowel jongens als 

meisjes te begroeten. “Bij Kids+ legde ik 

wel eens wat motor-spullen op de tafel 

en dan zijn het juist de meiden die dat 

altijd heel interessant vonden.”

Alleen maar euroknallers bij de Boeitiek

Na een grondige verbouwing was het in 

december zo ver. Met wethouder van 

o.a. armoede, Renate Richters, achter 

de ouderwetse kassa opende de 

kledingwinkel Boeitiek onder grote 

belangstelling. Zoveel mensen hebben 

ze sindsdien niet meer gelijktijdig binnen  

gehad, verkoopsters Chérie de Waal en 

wijkbewoonster Rita Dukino merken wel  

dat het langzaam drukker wordt. Toch 

zijn de twee ervan overtuigd dat er nog 

veel meer bewoners zijn voor wie hun 

winkel een uitkomst kan bieden. “Zodra 

het weer het toelaat, gaan we daarom 

een aantal kledingrekken buiten neer- 

zetten”, vertelt Rita Dukino. Zo willen ze 

meer de aandacht trekken in de buurt 

en tegelijkertijd de drempel verlagen 

om binnen te stappen. “Vaak zie je 

mensen eerst een paar keer langslopen 

voor ze binnen durven te komen.”

Terwijl dat nergens voor nodig is. 

Bovenal vinden ze het leuk om klanten 

te helpen met het uitzoeken van kleding 

inclusief gratis kledingadvies, daarnaast 

zijn alle vrijwilligers ook zelf ervarings-

deskundigen. Hetze lfde geldt voor 

stagiaire Chérie de Waal, voor wie dit 

haar afstudeerproject is. Ook zij weet 

als studente maar al te goed hoe het is 

om nog een stukje maand over te houden  

aan het einde van je geld. 

Bovendien, er is kleding genoeg!  

Vooral dankzij fanatiek ‘hamsteren’  

en verschillende inzamelingsacties 

georganiseerd vanuit sociale 

ontmoetingsplaats De Tulp. Hier ontstond  

het idee voor een tweedehandskleding-

winkel. Niet alleen de rekken zijn hierdoor  

goedgevuld, ook het ‘magazijn’ en de 

complete bovenverdieping liggen bomvol  

met heren- en dameskleding. En niet 

onbelangrijk om te vermelden: met 

alleen kleding van goede kwaliteit. 

“Goei spul”, constateerde wijkbewoner 

Harry van Rooy ook toen hij bij de 

opening de eer kreeg de eerste klant te 

worden. Zijn keus viel op een gewatteerde  

blouse. “Ik had verwacht dat er meer oude  

zooi tussen zat omdat alles gedoneerd 

is. Dat is niet het geval.“ Niet zelden is 

de binnengekomen kleding nog niet of 

nauwelijks gedragen. 

Tot de volgende sloopfase kan de 

Boeitiek op de huidige locatie blijven. 

Daarna hopen ze te verhuizen naar een 

volgende locatie in de wijk waar ze het 

aanbod kunnen uitbreiden met kinder-

kleding. Hier bleek de afgelopen 

maanden veel vraag naar maar door 

ruimtegebrek in het huidige pand is  

dit vooralsnog niet mogelijk.

De Boeitiek is gevestigd op Fahren- 

heitstraat 16 en geopend op woensdag 

van 9.00 tot 12.00 uur en donderdag 

van 12.00 tot 15.00 uur. Per klant geldt 

een maximum van 8 stuks per bezoek.
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Suma studente Chérie de Waal (links) en wijkbewoonster Rita Dukino zijn de vaste verkopers van de tweedehandskledingwinkel.  

Tussen de kleding die al verkocht is zitten trouwens ook miskopen van de dames zelf.

Sinds enkele maanden heeft Woensel-West een kledingwinkel speciaal voor bewoners met een kleine beurs.  

Alle kleding in de rekken kost een euro per item en het advies krijg je er zelfs helemaal gratis bij. 

Sleutelen aan je eigen kart

De techniekwerkplaats is gevestigd in een verplaatsbare keet die  

voorlopig in de Celsiusstraat komt te staan.

De kinderen waren in 

groepen verdeeld naar 

leeftijdscategorieën. 

1 t/m 4 , 5 t/m 8 en 9 t/m 12.  

Voor de oudste kinderen 

was het paaseieren 

zoeken een stuk moeilijker,  

met z’n tweeën met de 

benen en armen aan elkaar op zoek 

naar de eieren! Zowel de kinderen als 

de ouders vonden het een geslaagde 

activiteit, een hapje en drankje waren 

aanwezig en uiteraard het prachtige 

weer.Met dank aan de Stichting 

Woensel-West en haar vrijwilligers  

voor de organisatie.

Het was weer een groot succes, het paaseieren zoeken aan  

de Groenewoudseweg. 60 kinderen deden weer mee in de leeftijd 

van 1 t/m 12 jaar.

Paasactiviteit 20 april



De wereld rond in Woensel-West Wie de Griekse, Turkse of Afghaanse keuken wil ontdekken, hoeft niet in het 

vliegtuig te stappen maar wandelt gewoon de Edisonstraat in. Drie nieuwe  

horecazaken stellen zich voor.

De Gulle Griek

Even waan je je niet meer in Eindhoven 

maar in Kos of Kreta. Bijna alles ademt 

de sfeer van Griekenland bij de Gulle 

Griek. Van de blauwwitte inrichting en 

producten in schappen tot aan de 

afhaalmaaltijden dagelijks vers bereid 

door de eigenaresse. Daarmee zijn we 

meteen aangekomen bij het enige niet 

Griekse in de zaak, eigenaresse Sancha 

Schuurs. 

In haar eentje runt de Eindhovense 

voorlopig het winkeltje met Griekse 

producten en verse maaltijden, waarbij 

er altijd de keus is tussen vlees of vega. 

Aanvankelijk zou er wel een ‘echte’ 

Griek bij betrokken zijn. Samen met een 

vriend zou Sancha de winkel starten, 

maar net toen ze de winkelruimte kon 

huren, had hij een nieuwe baan en 

twijfelde. Sancha niet. Ze besloot het 

alleen te doen.

Al riep ze wel de hulp in van zo’n 

tweeduizend Grieken uit deze regio via 

een facebookgroep. “Ik heb ze gevraagd  

wat zij hier missen.” Veel van die producten  
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staan nu bij haar in de schappen. Ze koopt  

het in bij groothandels in Nederland en 

Duitsland. Sommige producten komen 

zelfs rechtstreeks uit Griekenland, zoals 

de geurige kruiden die vrienden voor 

haar meenamen. Zelf is ze zo’n 30 keer 

die kant op geweest. “Ook mijn man wil 

nergens anders meer heen. Wat het 

land zo bijzonder maakt, is de 

ongekende gastvrijheid.”

Met de Gulle Griek wil Sancha ook 

Woensel-West kennis laten maken met 

de Griekse gastvrijheid. Zowel buurt-

bewoners als Grieken uit de wijde omtrek  

weten haar al te vinden. Een oude 

Griekse man komt zelfs standaard twee 

keer per week langs. “Ik vroeg hem of  

hij het niet raar vond eten te halen bij 

een Nederlandse kok. Ja, antwoordde 

hij, maar het smaakt wel precies zoals 

mijn moeder het maakte. ”

Hasan Usta

Hasan Usta is een Turks eethuis, maar 

verwacht hier geen draaiende kebabrol  

en spuitflessen knoflooksaus op plastic  

tafels. In de stijlvol ingerichte zaak aan  

de Edisonstraat sist het vlees op een 

speciale grill en serveren ze gerechten 

die je maar zelden ergens anders ziet.

Hasan Usta zit op de plek waar eerst 

lunchzaak Sini was gevestigd. Haar 

broodjes Köfte waren beroemd in de 

buurt net als haar hartelijkheid waarmee  

ze iedere klant ontving. Vanwege 

familieomstandigheden moest Nazli 

Göktas in januari de deuren van haar 

lunchroom sluiten.

De afgelopen weken is het pand 

onherkenbaar verbouwd. Wie op een 

van de tafeltjes in de hoek plaatsneemt, 

kijkt zo de halfopen keuken in: het werk- 

terrein van eigenaar en kok Hasan Sayan  

uit Geldrop. Hier is hij van ’s ochtends 

tot ’s avonds te vinden. Vanaf 10 uur 

schuif je aan voor het ontbijtbuffet met 

huisgemaakte jam, daarna volgt een 

kleine lunchkaart met broodjes en deeg- 

gerechten. Om 4 uur begint het echte 

werk als de houtskoolgrill wordt aan- 

gestoken. Dan bestel je bijvoorbeeld de 

lamshaas, het lekkerste stukje van schaap.  

“Dat gerecht ga je nergens anders in 

Eindhoven tegenkomen”, zegt Hasan. 

Waarom hebben de andere Turkse 

restaurants dit niet op de kaart? Te 

arbeidsintensief, denkt hij. Er zijn 

gerechten die mij alleen aan voorbereiding  

twee uur kosten. Alles doet hij zelf. Zelfs 

het gehakt maalt hij zelf met mes. “Niks 

komt hier kant-en-klaar binnen.” 

 

L’Afghan EHV

Helemaal nieuw kun je L’Afghan EHV 

niet meer noemen. Op Thuisbezorgd 

lieten sinds eind 2017 al zo’n 500 

Eindhovenaren hun overwegend 

positieve ervaringen achter. Toch zal 

bij veel wijkbewoners de naam geen 

belletje doen rinkelen.

Niet zo gek. Voor de zaak staan geen 

borden buiten of reclame op de gevel. 

Ramen en deuren zijn al tijden afgeplakt 

Op het naambordje na verraadt niks dat 

er op Edisonstraat 101 een Afghaans 

restaurant zit. Behalve dan als voor een 

paar seconden de deur openzwaait en 

een bezorger naar buiten komt. Want 

de curry’s met lamsvlees en andere 

traditionele Afghaanse en Indiase 

gerechten worden tot nu toe alleen nog 

thuisbezorgd. 

Daar komt binnenkort verandering in. 

Deze zomer kun je ook op het terras 

voor de zaak of binnen in het eetgedeelte  

aanschuiven. Op de gevarieerde menu- 

kaart staan ook diverse pastagerechten, 

de nadruk ligt op de Afghaanse keuken. 

Logischerwijs gezien de naam, die 

trouwens eerst iets anders luidde: 

L’afghani. Die naam moest worden 

aangepast onder druk van een ander 

Oosters restaurant in de stad met 

ongeveer dezelfde naam: Afghani&Zo. 

Eigenaar Hamid Yousoufy, zelf voormalig  

medewerker van dat restaurant, stelde 

zich welwillend op en koos een andere 

naam voor zijn zaak. “Die naam moest 

worden aangepast onder druk van een 

ander Oosters restaurant in de stad met 

ongeveer dezelfde naam: Afghani&Zo. 

Dus bestel je tegenwoordig niet meer 

bij l’Afghani maar bij L’ Afghan 040. 

Al proef je daar niks van.“

Buurmannen Sayd Hamid (l’Afghan Ehv) en Hasan Sayan (Hasan Usta) poseren voor hun zaak.



Boven het Edisonplein torent sinds 

enige tijd een houten huis hoog 

boven de andere gevels uit. Het is  

het project ‘De verheven huisjes’ van 

ontwerpers, winnaar van de wedstrijd 

die Trudo uitschreef voor een spraak-

makend hoekpand. Ook rondom het 

voormalige Snelliushof wordt hard 

gewerkt.

Met vier metershoge gevels op een 

sokkel, die qua vorm en kleurgebruik 

aansluiten bij de oude bebouwing in de 

wijk, brengen ‘de Verheven Huisjes’ in 

Woensel-West een ode aan de Edison 

en zijn karakteristieke arbeidershuisjes. 

Ook het witte hekwerk is een knipoog 

naar de entree van veel voortuinen, 

vertellen de ontwerpers Tim Kouthoofd 

en Piotr Szczesniak van Bygg Architecture.  

Szczesniak woonde zelf jarenlang in 

één van die huisjes. Met hun ontwerp 

wisten ze in 2016 de Woensel-West 

Wedstrijd voor beeldbepalend hoek-

pand te winnen. Het duurde lang 

voordat het project echt van de grond 

kwam. Een aannemer vinden bleek 

lastig, net als binnen het vooraf gestelde  

budget van 250.000 blijven. De oplevering  

is deze zomer. De komende jaren wil 

Trudo meer bijzondere hoekpanden 

bouwen om zo de wijk nieuw elan te 

geven. Op de begane grond moet 

telkens een bijzondere publieksfunctie 

te komen, zoals een galerie of bed & 

breakfest. Wat er op de begane grond 

Woensel-West bouwt verder aan
Celsius Snellius en ‘wolkenkrabber’ 
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Tussen het feesten door werd er aandachtig naar het optreden van een goochelende clown gekeken.

 Hossen in Woensel-West

Ook in Woensel-West werd carnaval dit jaar weer uitbundig gevierd. In het 

tot feestpaleis omgetoverde Spilcentrum kwamen op carnavalszondag 

tientallen verklede kinderen samen. Om te hossen, zich te laten schminken 

en voor een spectaculair optreden van een clown die ook nog bleek te 

kunnen goochelen.

Ook dit jaar kon er in Woensel-West 

met carnaval een feestje gebouwd 

worden tijdens het jaarlijkse kinder-

carnaval voor alle kinderen tot 12 jaar 

op zondag 3 maart. Aan de hoge 

opkomst en uitgelaten stemming te 

merken, was het ook dit jaar weer een 

geslaagd feestje. Ook bijzonder is dat 

Gino een van de kartrekkers van de 

organisatie ook een van de jongste 

vrijwilligers is die actief is in de wijk. 

Dus hoe oud of jong je ook bent, 

iedereen is welkom om zich in te 

zetten voor ons Woensel-West!

Waardebonnen
Heb je een leuk idee voor een 

buurt-activiteit en heb je hier een 

financiële bijdrage voor nodig? 

Vraag het aan bij de regiegroep 

van Woensel-West. Voor 2019 is 

in totaal € 22.794,00 beschikbaar. 

Let op: het moet een nieuwe 

activiteit zijn. Terugkerende 

activiteiten kunnen aangevraagd 

worden via het budget van de 

bewonersorganisatie SWW.

van de Verheven Huisjes komt, is nog 

niet bekend.

Wel zijn een groot deel van de 129 

huurders bekend van Celsius Snellius, 

het tweede deel van Plan Celsius 

waarbij in totaal 400 woningen vervangen  

worden door nieuwbouw. Deze zomer 

krijgen de eerste bewoners de sleutels 

van hun nieuwe woning overhandigd. 

Celsius Snellius wordt een hip, levendig 

stukje Woensel-West en en sluit qua 

vorm en kleurgebruik aan bij de al 

eerder opgeleverde bouw-projecten. 

Wel wordt het een stuk groener. Op het 

voormalige Snelliushof komt een intiem 

parkje. Daaromheen kleine woningen met  

één slaapkamer, ruime gezinswoningen 

met drie slaapkamers en huizen met 

nog een extra (derde) verdieping, 

allemaal voorzien van tuintje. Aan de 

Edisonstraat liggen de appartementen 

boven een winkelstrip. Enkele huurders 

van de winkels zijn al bekend. Zo komt 

er een koffietentje met lunchroom en 

terras, een levensmiddelenzaak en een 

bakker.

De start van de bouw werd in oktober 

gevierd met de nieuwe bewoners.  

Deze zomer ontvangen de eerste  

bewoners de sleutels.


