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Eind 2017 kocht woningcorporatie 
Alwel het kantoorpand De vier 
Leeuwen tegenover het station van 
Etten-Leur om meer woonruimte voor 
jongeren te creëren. Hiervoor moest 
wel het bestemmingsplan wijzigen. 
En dan duurt het minimaal 2,5 jaar 
voordat je kan beginnen met bouwen.

Het zou natuurlijk zonde zijn om zo’n 
groot pand, zo’n periode leeg te laten 
staan. Daar zag ik een mooie kans 
om het bestuur van Alwel voor te 
stellen het gebouw te gebruiken voor: 
placemaking. En zo kwam XEL tot 
leven!

 

 
Het doel van placemaking is 
helder: een troosteloze kantoor- of 
industrielocatie omtoveren tot een 
leefbare, bruisende plek. In ons 
geval moest het een plek worden 
waar jongeren willen wonen en 
omwonenden betrokken worden om 
hier langzaam aan te wennen.  

Daarnaast wilden we samen 
met de jongeren, omwonenden, 
wijkvereniging en gemeente een 
breed gedragen plan voor nieuwbouw 
op deze locatie ontwikkelen. 

Dit bruisende XEL magazine vertelt 
of we daar met z’n allen in geslaagd 
zijn. Het magazine is gemaakt door 
placemaker Naomi en mijn collega 
Kim, die de afgelopen jaren met hun 
creatieve communicatie XEL op de 
kaart zetten. En dit was ook zeker 
anders verlopen zonder de tomeloze 
inzet van Kaan, Peter en Jan.

Met pijn in mijn hart neem ik nu 
afscheid van XEL, haar enthousiaste 
bewoners en creatieve ondernemers 
en begeleiders. Gelukkig kan een 
aantal ondernemers verhuizen naar 
een volgend placemaking project van 
de gemeente op de Wipakker en hoop 
ik XEL-held Robin terug te zien in de 
nieuwbouw.

Met Vermeulen Sloopwerken uit 
Breda realiseren we een duurzame 
sloop. En daarna zorg ik er met 
aannemer Hazenberg voor dat op 
deze plek in Etten-Leur een duurzaam 
woongebouw voor jongeren komt.
 
Heel veel plezier met het lezen van 
dit magazine. Ik hoop dat het net zo 
veel inspiratie geeft, als dat het mij de 
afgelopen jaren heeft gedaan.

“Samen een 
bijzonder 

woOngebouw 
creëren 
waar de  

wijk trots 
op kan  
zijn”

“Het troOsteloze 
Stationsplein 

laten bruisen van 
creativiteit en 

verbinding maken  
met omwonenden”
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VeRWaCHTING
Ik ben op zoek naar vertrouwen in mezelf en ondernemen. Volledig ondernemen voelt nu nog eng. Ik hoop 
dat ik dat vertrouwen hier kan vinden door alles wat hier verwezelijkt kan worden. Het zou mijn droom zijn om 
volledig ondernemer te kunnen zijn. MIKE     Het saaiste en lelijkste kantoorpand van Etten-Leur tot leven 
laten komen, zodat er kansen komen om er een bruisend woongebied met vermaak van te maken. Voor en 
door de jeugd van Etten-Leur, want die is er echt wel, maar zij kunnen nu voor vermaak en passie nergens 
terecht bij gelijkgestemden. KEES KONINGS     Ik ben veel aan het sleutelen aan mijn eigen 500 en kreeg 
daardoor de gedachte om custom onderdelen te gaan maken. Ik hoop in XEL een werkplaats te ontwikkelen 
waarin ik mezelf, maar ook mijn skills op het gebied van auto's kan ontwikkelen. SEBASTIAAN     We willen 
de buurt laten kennismaken met jongeren, interesse van buurtbewoners wekken voor de locatie en jongeren 
de kans geven om een bedrijf te starten. CORRINA PISTORIUS     Tot nu toe kan ik niet heel veel 'grotere' 
projecten aannemen vanwege mijn ruimte thuis. Ik hoop in XEL te kunnen groeien en eventueel zelfs uit te 
breiden naar het buitenland! MAISA     Kansen bieden en verbinden! Placemaking in XEL geïniteerd door 
Alwel, zie ik als een veelbelovend middel om jongeren kansen te bieden. Denk bijvoorbeeld aan het starten 
van een eigen zaak of een plek waar studenten onderzoek verder uit kunnen werken. De initatieven die in 
XEL zullen landen, moeten de locatie een positieve impuls geven; het Etten-Leurse stationsplein levendiger 
maken!  KAAN KALAK     Ik zie XEL als een geweldige kans om mijn eigen onderneming te starten en veel 
inspiratie, creativiteit en kennis op te doen. Doordat je met veel andere jonge mensen in een gebouw zit kun 
je veel leren van elkaar. NAOMI     Ik zoek een goede woonplek, met een fijne sfeer en veel mogelijkheden. 
Ik ben heel benieuwd wat XEL mij kan brengen. RAEMY     Jongeren een kans bieden om in Etten-Leur 
te blijven wonen, maar met dynamiek om zich heen en een snelle verbinding naar de stad en de rest van 
de wereld. KARO VAN DONGEN     XEL is voor mij een laagdrempelige plek/ruimte om mijn ontwikkeling 
te ontwikkelen. Het geeft mij veel ruimte en mogelijkheden. JOHANNES     Ik ben heel benieuwd hoe de 
jongeren dit project oppakken en wat er allemaal uit voort gaat bloeien. JAN     Er zijn veel vragen gesteld 
aan jongeren over wat zij allemaal graag in het pand zouden zien. Deze vertaling is gemaakt in het pand 
en daardoor is feitelijk alles mogelijk gemaakt. We hopen daarom op een snelle invulling van XEL. PETER     
Voor mij is een beeld scheppen van XEL nog lastig. Samen met de dansgroep gaan we hier aan de slag en 
daarnaast ga ik hier zelf wonen. Ik ben nog geheel open minded. MIKE     Ik hoop persoonlijke ideeën uit te 
kunnen werken tot toffe evenementjes. ESMEE

Dromen | Kansen | Ideeën

Na het plaatsen van oproepen via 
social media kwamen er al snel 
geschikte kandidaten voor XEL in 
beeld. Daarbij hebben we vooral 
op gevoel gewerkt en ons laten 
overtuigen door ambitie en passie van 
jonge mensen. Kandidaten meldden 
zich als tijdelijk bewoner of zochten 
een plekkie om een bedrijfje te 
starten. De ruimte werd aangeboden 
en verder lieten we hen zelf inrichten 
en organiseren. De geboden vrijheid 
was niet oneindig. Daar waar te 
weinig initiatief werd getoond zijn 
contracten ook beëindigd. Mond 
op mondreclame en het “ons kent 
ons” principe zorgde uiteindelijk 
voor een volledig gevuld gebouw 
waarin iedereen kansen kreeg zich te 
ontplooien.  

hoe het begon..

PLaCeMaKING

5



Van 'verwaarloosd' naar unieke, 
creatief ingerichte woon-, werk- en 

hobbyplekken. Met een klein budget 
hebben alle xel'lers hun ruimtes 
geheel op eigen wijze ingericht. 
Daarin hebben we alle vrijheid 

gekregen qua inrichting. We hebben 
samen laminaat en vloerbedekking 
gelegd in verschillende gezamelijke 

ruimtes, elkaar geholpen met het 
sjouwen van spullen en noem 

zo maar op. Het begin ging 
voornamelijk om samen knallen 
en de bedrijven opbouwen. Toen 
alles 'stond' kon het echt gaan 

beginnen! En dat hebben we goed 
afgetrapt met een hele gezellige 

nieuwjaarsborrel!

alLe vrijheid 
voOr inrichting

eerste XeL’LeRS
Bram was de eerste ondernemer op 
nummer 25. Daarna kwam Wiebbe 
als eerste bewoner van nummer 23. 
Wiebbe kreeg ook in een werkplek, 
waar hij als hobby aan fietsen kon 
sleutelen en mensen vrijwillig kon 

helpen. Johannes kwam als derde in 
het pand en daarna volgden er snel 

meer.  
 

 "In het begin was het erg stil en 
rustig, ik weet nog dat ik 's avonds 

een keer bij Bram ging kijken, omdat 
ik in mijn slaapkamer allemaal 
geluiden hoorde komen vanuit 

nummer 25. Achteraf bleek het Naomi 
te zijn die op de muur bonsde om 
te kijken wat voor soort muren het 
waren. Haar werkruimte grensde 

precies aan mijn slaapkamer. 
Daar hebben we achteraf hard om 

gelachen." - Wiebbe

eerste xel-borRel

sport & art area

In de ruimte die later zou uitgroeien tot Robin's keuken en vergaderruimte

xel funfact
De hippe werkplekken zijn gebouwd van 

allemaal tweedehands spullen, die de xel'lers 
hebben opgehaald in een bakwagen samen 

met Jan. 

Daarnaast zijn de hippe werkplekken onder 
andere veel gebruikt door de ambtenaren 
van de Gemeente Etten-Leur in de tijd dat 

het Gemeentehuis verbouwd werd!
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cvDe spin in het web. De man die 
overal een oplossing voor weet, altijd  
bereid is ons met onze 'problemen' te 
helpen en waar je gewoon ook een 

lekker praatje mee kunt maken.  
Jan: de duizendpoot en een zeer 
belangrijk persoon in onze XEL 

periode.

De sociaal beheerder van XEL
jan

Ik geloof dat het half mei 2018 was, 
dat ik een gesprek had met de  
vestigingsmanager Alwel Etten-Leur, 
Rob van Son, over mijn functioneren 
bij de corporatie.
Alles liep uitstekend, maar ik was 
op zoek naar een nieuwe uitdaging 
vertelde ik hem. Hij vertelde me over 
‘placemaking’ in het leegstaande pand 
de Vier Leeuwen aan het  
Stationsplein 23-25 te Etten-Leur. 
Of dat misschien wat voor mij was? 
Jonge ondernemers begeleiden, 
samen met sportconsulent van de 
gemeente Etten-Leur, Peter van 
Dorst. Het was een schot in de roos.

Samen met Kaan Kalak, stagiair bij 
Alwel, bedachten we een plan om 
zoveel mogelijk jonge ondernemers 
in Etten-Leur te kunnen bereiken, via 
een oproep op internet. Er kwamen 
bijna 1000 reacties op binnen. Daarna 
werd er op de info avond het een 
en ander uitgelegd en konden de 
jongvolwassenen samen een naam 
voor het gebouw bedenken, het werd 
XEL.

Binnen korte tijd was het pand gevuld met enthousiaste, startende 
ondernemers en bewoners. Tot mijn verbazing waren alle jongeren samen 
met elkaar hun bedrijven aan het inrichten. Ze gingen op zoek naar materialen 
en hebben samen de meubels gesjouwd, het laminaat gelegd, de wifi 
aangesloten, geschilderd et cetera. Iedereen bood elkaar hulp waar nodig en 
je zag hen en hun ondernemingen groeien met de dag.

Ik denk ook dat dat de kracht is geweest van dit project. Iedereen samen, zoals 
Mike het zegt; Er is geen ik, alleen wij. Dankzij onze enthousiaste jongeren 
is XEL een geslaagd project geworden. Zonder hun inzet, saamhorigheid en 
enthousiasme was het nooit zo'n groot succes geweest.

Kijkende als sociaal beheerder is dat natuurlijk wat je heel graag ziet. Dat 
iedereen met elkaar overweg kan en zijn problemen samen oplost. Ik bood 
hulp aan wanneer zij mij nodig hadden en heb ervoor gezorgd dat zij ervan op 
de hoogte waren als er bijvoorbeeld (externe)mensen door het pand liepen. 
Zoals bijvoorbeeld loodgieters, brandbeveiliging en ook de slopers.

voOrafgaand

terugblikKend

“Zonder hun inzet, 
saamhorigheid en 

enthousiasme was  
het noOit zo'n groOt 

sucCes geweest”

eeN BuuRT DIe BRuIST 
centrum oOst komt tot leven!

ve
rb

in
di

ngDe deuren van XEL stonden wagenwijd open voor verbinding. Op verschillende momenten. 
Met verschillende activiteiten. Door verschillende jongeren. Een ding is zeker: er borrelden 
heel wat ideeën om de buurt te laten bruisen!  
 

  
 Hippe werkplekken, waar –wie wil- kon neerstrijken, met gratis gebruik van wifi 
 
 Lenti & Contenti: gezellige ontmoetingsplek, met het lekkerste kopje koffie van de buurt 
 
 Heerlijk zo’n plek voor creatieve bijeenkomsten, leerzame trainingen, bingo of muzikale  
 sessies: De Huiskamer 
 
 Mabuhay: Je door Mike laten bijspijkeren in zelfverdediging of jezelf gewoon even lekker  
 laten gaan op een boksbal 
 
 De duurzaamheidspubquiz: waar jong en oud, xel'lers en omwonenden samen streden  
 voor eeuwige roem en duurzame prijzen 
 
 Uitgelaten gezichten, volop creativiteit en verfspetters all over the place. Graffiti workshops  
 tijdens een kinderfeestje bij Kijk naar Mike 
 
 Je stem uitbrengen. Ook dat gebeurde natuurlijk gewoon bij XEL!

"de omwonenden  hebBen ons vanaf het 
begin welkom laten voelen en deden 

de moeite om ons te leren kenNen. 
echt Top!"

“Wij hebBen geen last van de jongeren gehad. Het 
was voOral leuk  om zoveel bedrijvigheid te zien”  

- bewoners dijkmanstraat
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cvSAKURAFLOR | XEL heeft mij de kans gegeven om mezelf echt te 
ontwikkelen. Door een ruimte te hebben waar ik echt aan het werk kon, 
was het voor mij mogelijk om grotere en betere projecten aan te nemen. 
Daardoor kon ik ontzettend groeien en uitbreiden naar het buitenland! 
Ik kijk met heel veel plezier terug op de XEL periode. Het heeft mij 
niet alleen geholpen in mijn ontwikkeling, maar ik heb er ook echt veel 
vriendschappen aan over gehouden!

cvBEAUTY BY SUNSEEREE | Door XEL heb ik samen met mijn man 
Mike (Mabuhay) de gelegenheid gekregen om verder te groeien en te 
ontwikkelen in onze bedrijven. Een mooie kans om laagdrempelig te 
kunnen groeien en te netwerken met andere ondernemers. Het was 
geweldig! Van een leeg pand, hebben we het met z'n allen levendig 
gemaakt en vorm gegeven. Je voelt de creativiteit en de gezellige sfeer. 
Zeker inspirerend om zoveel verschillende ondernemers bij elkaar te zien. 
Je leeft ook met elkaar mee en we hebben nieuwe vrienden gemaakt. 

cvESMEE KROON | Ik kwam binnen om te helpen bij Elkander en kreeg 
van Peter de kans om hele toffe dingen neer te zetten. Daar heb ik het 
erg naar mijn zin mee gehad, hoewel het ook stressvol en druk was 
(naast een studie en baan). Het meest toffe was wel House of Salvia, 
waar we echt een show van hebben gemaakt en mensen vanuit heel het 
land kwamen om te kijken. Dat was echt heel gaaf! XEL was een hele 
mooie proefperiode voor mij en is nog niet van me af. Ik zou namelijk 
heel graag in de nieuwbouw gaan wonen! 

cvTATTOO JANTIN | Dit project was voor mij vooral een leerzame ervaring. 
Ik kijk terug naar een periode van succes en falen (persoonlijke situaties 
en een wereldwijde pandemie). Ik zal de mensen binnen XEL waar je 
regelmatig een praatje mee hield, zeker niet vergeten. Voor nu ga ik 
opnieuw starten, een klantenkring opbouwen en doen wat ik leuk vind en 
waar mijn ambities liggen. W

eR
Ke

Nde jongeren van xel

cvTHEATERGROEP DE JOSJES | Voor ons was 
XEL een hele mooie plek om onze voorstellingen 
voor te bereiden. Op onze 'theaterzolder'  
hebben we heel wat uren gespendeerd. Het 
was een goede, toffe locatie en alles was prima 
geregeld. De ondersteuning vanuit Alwel en de 
samenwerking met de jonge ondernemers in 
het pand waren top! Het was een inspirerende 
omgeving waardoor wij als groep zijn gegroeid 
en ons hebben ontwikkeld.

cvMUZIKANT MARDI VAN GROESSEN | Ik 
mocht de ruimte van de Josjes gebruiken als 
oefenruimte en dat is voor mij van ontzettend 
grote betekenis geweest. Een plek waar ik 
naartoe kon, wanneer ik maar wilde en ik mijn 
creatieve ei kwijt kon op mijn akoestische set. 
Het bracht mij rust en ik heb mijn muzikale 
vaardigheden kunnen verbeteren. Ik ben erg 
dankbaar voor de mogelijkheid die ik kreeg 
van Peter. Ik kwam binnen met stress en 
frustratie en ga weg met mooie herinneringen, 
gave mijlpalen en rust in mijn lijf. 

cvBRIAN'S CREATIVE DESIGNS | Ik was de 
eerste in het pand & heb iedereen als eerste 
leren kennen. Wat een ontzettend leuke ervaring 
was dit, waarin ik mijn hobby (cosplay) heb 
kunnen combineren met mijn werk (fullservice 
reclamebureau). Het bood mij de mogelijkheid 
tot een eigen plek waar ik lekker mijn gang kon 
gaan. Ik heb goed met mijn 3D-printers en plotter 
kunnen testen en een hoop uren, samen met mijn 
vriendin Evi, gespendeerd aan het maken van 
onze kostuums.  
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creativiteit  
& evenementen

xel bingo

Alwel bedankte haar vrijwilligers en 
trakteerde op een gezellige middag 

met XEL bingo.

c
Ochtenden, middagen, 
avonden en soms zelfs 

hele dagen vol activiteiten. 
Door samenwerking en 
saamhorigheid groeide 

de creativiteit en kwamen 
er steeds unieke dingen 
op de agenda te staan. 

Nieuwe dingen proberen 
en organiseren, dat kon 

gewoon bij XEL.

elkander

Elke donderdagavond kwam de groep 
Elkander bij Robin bijeen om 

activiteiten te doen of om bij te 
kletsen, ontzettend gezellig!

house of salvia

De (cosplay)karaokeavonden en 
drag-show's vanuit de Huiskamer 
in samenwerking met Sakuraflor. 

Er kwamen heel veel mensen op af 
vanuit alle hoeken van het land!

bedankavond

In samenwerking met Surplus werd in 
XEL de bedankavond voor vrijwilligers 

georganiseerd, waar zij leuke 
acitiveiten mochten doen.

reanimatie & ehbo cursus

breakdance 
 event

bijeenkomsten 
gemeente 

etTen-leur

trainingen van 
alwel

STICHTING ziel in xel

BNI NeTWeRK ONTBIJT

De bewoners van XeL hebBen alLemaal een woOn- en  
werkruimte gehad in het gebouw wonen &

W
eR

Ke
N

cvSETH | Het XEL project 
heeft mij gebracht wat ik er 
vooraf van gehoopt had. ik 
heb mezelf verder kunnen 
ontwikkelen qua dansen, 
samen met de breakdance 
crew (in het werkgedeelte). 
Daarnaast was het 
wonen ook fijn, gezellig 
samen met de andere 
bewoners. Het geeft je 
de ruimte om je kunst of 
skills te ontwikkelen en 
in deze omgeving ook 
andere, nieuwe skills te 
leren. Ik zou het iedereen 
aanraden.

cvRAEMY | Ik kwam binnen 
als startende ondernemer 
en voor september ga ik 
eruit met een goedlopend 
bedrijf. Ik ben het meest 
trots op deze en mijn 
persoonlijke ontwikkeling. 
XEL gaf mij de vrijheid om 
projecten te realiseren en 
om mijn bedrijven uit te 
breiden. Ik heb alle ruimtes 
mogen gebruiken om mijn 
projecten te realiseren en 
XEL heeft mij daardoor 
laten groeien.

cvJULATARANTULA | De periode dat ik hier 
gewoon heb als positief ervaren, het heeft mij de 
mogelijkheid gegeven om te groeien en meer uit 
te zoeken wat ik wil. Daardoor heb ik nu bepaalde 
keuzes voor mezelf durven maken, die ik anders 
misschien niet gedurfd had. Daar ben ik erg trots 
op. Ontzettend bedankt voor de fijne tijd hier! 
XEL en de betrokkenen hebben mij veel dingen 
geleerd die ik zeker mee zal nemen. Ik stond niet 
sterk in mijn schoenen, maar voel me nu veel 
zelfverzekerder!

cvKIJK NAAR MIKE | Ik ben heel dankbaar voor deze 
toffe periode. Ik voel me een beetje een prijswinnaar. 
Het meest trots ben ik op: mijn eigen onderneming 
starten als workshopdocent en leuke graffiti 
kinderfeestjes heb mogen organiseren in XEL! Ik was 
een rups die langzaam, ontdekkend richting mijn doel 
kroop. Mijn cocon is de XEL liefde en hulp geweest 
die ik heb mogen ontvangen van alle XEL'lers. De 
woon-werk combinatie heeft mij laten bloeien.

cvWIEBBE | XEL heeft mij in contact laten komen met 
veel mensen die mij konden helpen of ik hun met hun 
fietsen. Daarom kijk ik terug op deze periode met een 
grote glimlach. Het is mooi om te zien wat we in een 
korte periode met iedereen weggezet hebben, zeker 
gezien de staat van het pand. De gezelligheid onder 
ons was een groot pluspunt voor mij! XEL heeft mij 

100% laten omdraaien met veel meer 
verantwoordelijkheid. 13



eerste alwel nieuwbouw 
in etTen-Leur, speciaal 
voOr jongeren

Als je er naar vraagt, kent iedereen 
in Etten-Leur het 4 Leeuwen kan-
toorgebouw tegenover het station 
wel. En over het algemeen zijn de 

meningen ook niet zo verdeeld over het ui-
terlijk: het is lelijk. Maar veel belangrijker… 
transformeren naar appartementen  is  
geen haalbare kaart, omdat de constructie 
zich hier niet voor leent. En daarom sloopt 
eigenaar woningcorporatie Alwel het pand, 
vanaf september 2020. In de tijd van de 
voorbereiding heeft placemaking er wel 
gezorgd dat de plek van het lelijke gebouw 
is gaan bruisen met jonge tijdelijke onder-
nemers en bewoners.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junior projectleider Kaan Kalak: “Als een 
gebouw uitstraling mist en geen juiste 
functie heeft, kan het lelijk worden.” Er is 
grote behoefte aan woonruimte voor jon-
geren. En daarom komt er hier een nieuw, 
trendy woongebouw voor jongeren tussen 
de 18 en 30 jaar voor terug. Eentje die 
verjonging in de wijk moet brengen. Maar 
zo’n groot gebouw vervangen, middenin 
een woonwijk, doe je niet zomaar even. 
Daar gaat een zorgvuldige voorbereiding 
aan vooraf. 
 
Deze klus is in geen betere handen, dan 
die van Alwel projectleider Marieke Keyzer. 
Aan haar de taak om hier 75 appartemen-
ten, studio’s en woonwerkwoningen van 
ongeveer 25 tot 65m2 te bouwen. Zij koos 
ervoor om gemeente, jongeren, tijdelijke 
bewoners, omwonenden en ondernemers 
van XEL te betrekken bij de invulling van 
de nieuwbouw. Marieke: “Dat kost extra 
tijd en zorgvuldige communicatie. Maar het 
levert zoveel meer op.” 

Ook junior projectleider Kaan Kalak werd 
al vroeg bij het project betrokken: “Ik was 
ooit stagiaire bij Alwel en had zo mijn eigen 
gedachten over de nieuwbouwlocatie aan 
het Stationsplein.” Kaan leidde het onder-
zoek onder jongeren. “Want, wat willen zij 
nu eigenlijk als het gaat om woonruimte?” 
En dat deed ie goed. Het leverde maar 
liefst 1000 reacties op. Kaan: “600 jonge-
ren gaven al aan interesse te hebben om 
hier te wonen!” 
 
Wonen in duurzame legoblokjes 
De jongeren zijn duidelijk in hun antwoord. 
Ze willen elkaar ontmoeten, eigen woon-
ruimte, maar ook dingen delen. Kaan: 
“Dat moesten we combineren met een 
duurzame aanpak.” Al snel ontstond het 
idee van een bouwsysteem met woonmo-
dules. “Een soort legoblokjes die in elkaar 
passen en ook weer uit elkaar te halen 
zijn. Duurzaam bouwen, zonder afval voor 
de toekomst”, legt Kaan uit. Het delen zou 
terugkomen in het gezamenlijk gebruik van 
een auto, wasruimte, gezellige buitenruim-
te en leenfietsen.

 

isabelLe borghout, voOrzitTer 
wijkbelang centrum oOst

IsabelLe Borghout: 
“We moeten snel voOr 

jongeren bouwen, 
anders verlaten ze 

etTen-Leur. Onze wijk 
heeft verjonging nodig.” 
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30 september 2018:  
aftrap met open dag 

Gezellige drukte kenmerkte de 
open dag; het eerste moment om 
mee te praten over nieuwbouw. 

“Waar we op hoopten, is 
gebeurd. Er was verbinding. 

Je zag het gewoon gebeuren”, 
zegt placemaker projectleider 

Peter van Dorst. "Tussen 
wijkbewoners, huurders, toevallige 

voorbijgangers en betrokken 
partijen."

"Ik ben blij met de komst van 
de jongeren: onze wijk telt 

zo’n 1800 huizen, waar vooral 
ouderen wonen. Wij willen 
graag dat er een gezellige 

mix in de buurt komt en 
hopen op interactie met de 

buurtbewoners.” 

isabelLe borghout 
wijkbelang centrum oOst

6 december 2018: 
sharing = caring

Marieke en Kaan legden hun ideeën 
over het woongebouw voor aan 

jongeren en omwonenden. Hoe het 
pand eruit komt te zien, is dan nog 
niet bekend. Iedereen werd hartelijk 

ontvangen met een bijzondere, 
sharing = caring tompouce. En 
zo moest elke bezoeker iemand 

anders zoeken om de lekkernij mee 
te delen. Goed bedacht door de 

nieuwste ondernemer in XEL: Robin. 
Alle reacties werden meegenomen 
voor een verdere uitwerking. Ook 

de gemeente gaf toelichting over de 
plannen voor de nieuwe stadsentree 
van Etten-Leur, waar de nieuwbouw 

deel vanuit maakt. 

1 april 2019: 
 bruisend wonen  

krijgt vorm
Omwonenden en jongeren 

reageerden enthousiast op het 
planidee: een woongebouw met 

binnentuin. Vooral de hoogte was 
gespreksonderwerp. In het planidee 

ligt het hoogste appartement namelijk 
op de zevende woonlaag; aan de 
kopse kant, tegenover het station. 

Marieke: “Dit stellen we alleen voor, 
omdat het op een verantwoorde 

manier kan. De toekomstige 
bewoners krijgen zo een mooi uitzicht 
op het plein en het plein krijgt meer 
vorm en Etten-leur krijgt een entree 

met een gezicht. Omwonenden 
hoeven geen zonlicht of privacy 

in te leveren. Dat is allemaal goed 
onderzocht. Ook de gemeente staat 

achter dit planidee." “De omwonenden waren kritisch, nieuwsgierig, maar 
vooral positief! Ze vonden het fijn dat ze mochten 

reageren.”

alwel projectleider marieke:

Leeftijd: 18-30 jaar
 

75 appartementen, 
woonwerkwoningen en studio’s 

25-65m2
 

Huurprijsindicatie: 425 – 695 
euro, met recht op huurtoeslag, 

exclusief servicekosten
 

Met gemeenschappelijke ruimte, 
sfeervolle buitenruimten en 

deelauto 
 

Inschrijven via klikvoorwonen.nl
 

Start verhuur: verwachting  
medio 2021, op basis  

van loting
 

Oplevering: verwachting  
februari 2022

betaalbaar 
wonen en delen 
voOr jongeren:

nieuwbouw

3 oktober 2019: 
nieuwbouwinformatie 

met pubquiz

wWw.xelalwel.nl

20 februari 2020:  
publieke bekendmaking 

winNende ontwerp
De avond voor jongeren en 

omwonenden staat in het teken van 
duurzaamheid. Marieke en Kaan laten 
de schetsplannen van de nieuwbouw 

zien. Hier mogen aannemers 
zich straks over buigen, voor een 
definitieve invulling. De sociale 

verbinding is te vinden in de afsluiting 
van de avond: een pubquiz. Vijf 

groepen strijden om eeuwige roem en  
duurzame prijzen.

Alwel schreef eind 2019 een design & 
build prijsvraag uit. Marieke:  

"In totaal deden er vier aannemers 
mee. Samen met de gemeente, 

wijkvereniging en jongeren van XEL 
kozen wij het winnende ontwerp. We 
vinden dat dit gebouw mag afwijken 

van andere gebouwen en dat het een 
blikvanger mag zijn. Dat is gelukt!" 
Aannemer Hazenberg en architect 

LEVS strijken met de eer. Bewoners 
en omwonenden kregen een sneak 
preview van het winnende ontwerp.
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Duurzaamheid
Denken aan de toekomst

Wist je dat in de nieuwbouw...
De appartementen zeer energiezuinig zijn
 
Wonincorporatie Alwel gasloos bouwt (verplicht bij nieuwbouw sinds 1 juli 2018)
 
Er zonnepanelen op het dak komen 
 
De bouwmaterialen duurzaam en zeer isolerend zijn
 
In de gevel nestkastjes komen voor beschermde dieren, zoals huismussen en vleermuizen
 
Er groene klimplanten langs de gevels komen, voor biodiversiteit en klimaatadoptatie 
 
De jongeren straks een appartement huren met elektrische deelauto 

De elektriciteit van de zonnepanelen ook gebruikt wordt voor de deelauto’s
 
De jongeren een ontmoetingsruimte en daktuinen delen 
 
Deelauto’s ervoor zorgen dat er meer ruimte is voor groen 
 
De jongeren samen gebruik maken van wasmachines en drogers

ROBIN

cvRobin | Lenti & Contenti 
Wie XEL (doordeweeks) binnenliep zag 
deze kerel als eerste. De altijd drukke, 
enthousiaste Robin is eigenlijk toch wel 
het gezicht van XEL. Aanspreekpunt, 
gastheer, organisator, luisterend oor 

en noem maar op. Daarnaast voorzag 
hij iedereeen met zijn heerlijke koffie & 
broodjes altijd van een glimlach. Het is 
bijna zeker, dat iedereen in XEL Robin 

& zijn lekkernijen gaat missen.
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XEL heeft mij een groeiend bedrijf in 
de horeca gebracht en een visie op 
mijn ondernemende toekomst. Het 
was een hele toffe tijd waarin ik veel 
contacten heb opgedaan, vrienden 
heb gemaakt, het ondernemerschap 
heb geproefd en van een stukje 
levensvrijheid heb mogen genieten. 
Ik ben dan ook erg trots op wat ik heb 
neergezet de afgelopen periode. Ik 
heb zelfvoorzienend kunnen zijn in 
inkomen en stabiliteit door middel van 
deze kans met placemaking.

“Stop  
maar in de 
bus voOr 

seb”

Door deze periode heb onderlig-
gende kwaliteiten ontwikkelend en 
daardoor een visie voor de toekomst 
gecreeerd. Ik wil graag de rol blijven 
vervullen van het 'warme plekje' in het 
nieuwe XEL pand, als gastheer, als 
aanspreekpunt, maar ook als horeca-
ondernemer. 

XEL was een tof initiatief, maar voor 
mij voldoende om het hiermee af te 
sluiten en verder te gaan in regulier 
ondernemen. Ik ben heel dankbaar 
voor de afgelopen periode en de kan-
sen die ik gekregen heb. Een periode 
die ik nooit meer zal vergeten!

hele tofFe tijd toekomst

robin's favorietje: bruschetTa
1 (stok)brood (8 sneetjes), 4 tomaten van goede kwaliteit, 1 teen knoflook, 
verse basilicum, peper en zout
 
Vul een kom met kokend heet water. Snijd met een mes een kruis aan de onderkant van de 
tomaten. Leg de tomaten een minuutje in het water en spoel ze af moet koud water. Als het 
goed is moet nu het velletje makkelijk te verwijderen zijn. Snijd ook het waterige gedeelte 
met de zaadjes er uit en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Doe de stukjes tomaat in een 
kom en voeg een klein beetje olijfolie toe. 
 
Hak de basilicum fijn en schep door de tomaten. Breng het tomatenmengsel op smaak met 
een snufje peper en zout. Je kunt het bruschetta mengsel meteen gebruiken. 
 
Snijd het brood in plakken en bestrijk aan beide kanten met een beetje olijfolie. Grill het 
brood aan beide kanten in een grillpan (of oven) knapperig. Wrijf met een teentje knoflook 
over de bovenkant van de knapperige broodjes. Leg ze op een bord, schep de bruschetta 
topping eroverheen en klaar is kees!

Lekker makkelijk, maar overheerlijk: de bruschetta
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cvJohannes | Johnny Bee Good 
Hoe omschrijf je Johannes? Bijen, 

bijen en nog eens bijen. De man die 
van iedereen de meeste uren heeft 

doorgebracht binnen de muren van het 
XEL pand. Ongeveer 80 uur per week 
telt bij Johannes ook mee. Altijd bereid 

anderen te helpen met zijn brede kennis 
over werkelijk bijna alles.

cvSebastiaan | 500 Customs 
Voor alles wat met Fiat en Abarth 500's 

te maken heeft ben je bij Sebastiaan 
aan het goede adres. Maar ook voor 
alles wat met elektra te maken heeft 
draait hij zijn hand niet om. Met zijn 
kritische blik, krijg je van hem altijd 

eerlijk advies.

Toen ik binnen kwam was ik bezig met het ontwikkelen van een meetinstrument dat telt 
hoeveel bijen er in en uit een bijenkast gaan. Hiervan print ik de behuizing via mijn 3D-prin-
ters. Al deze data verwerk ik en geef aan het einde van de dag inzicht in de gezondheid en 
prestaties van de honingbijvolken. Ik ga weg bij XEL terwijl ik bezig ben met het ontwikkelen 
van een meetinstrument dat telt hoeveel bijen er in en uit een bijenkast gaan haha. Voor een 
buitenstaander lijkt dat zonder vooruitgang, maar door XEL heb ik veel tijd kunnen steken in 
mijn project en ik ben ook erg trots op de voortgangen die er binnen het project geboekt zijn.  

voOrtgang

groei

kansen
Binnen XEL waren er geen 
problemen, alleen kansen. 

En omdat de enige kostbare 
factor de tijd was, heb ik veel 

kansen gekregen. Zonder 
XEL, had het onder andere 
een hoop geld gekost om 
een eigen werkplaats te 

maken. 

XEL heeft mij een unieke kans geboden om mezelf zowel op persoonlijk als zakelijk vlak te kunnen ontwikkelen. In het 
gebouw heb ik een werkplaats gerealiseerd waar ik rustig en overzichtelijk te werk kon gaan. De kennis binnen XEL is 
zeer nuttig geweest voor mijn ontwikkeling. Iedereen heeft zijn eigen specialiteiten en de drempel om hulp te vragen is 
daardoor veel kleiner. Allemaal startende, enthousiaste en jonge ondernemers in één “verzamelgebouw”. Het heeft mij 

onder andere laten inzien dat je iemand soms op hele simpele manieren een hele hoop hulp kunt bieden. 

hoOgtepunten
Onvergetelijk | Gezellig | Bijzonder

maisa (sakuraflor)

Er zijn zoveel hoogtepunten! De vele 
goeie en gezellige tijden met mijn 

mede XEL'lers, maar ook de Karaoke 
avonden die ik zelf daar organiseerde 
samen met mijn community (waar ze 
het overigens nog steeds constant 

over hebben haha!)

jan

Bij het bezoek met mensen van Alwel 
stond delen centraal: symbolisch door 
het delen van een ijsje met een colle-
ga. We hadden ook een wedstrijd met 
verschillende teams: hoeveel mensen 
er in een deelauto (Berlingo) passen. 
Collega’s moesten hier een selfie van 
maken. Geloof het of niet: er passen 

maarliefst 17 personen in!

karo van dongen

Het bezoek met mensen van Alwel, 
van de gemeente, van Welzijn en een 

enthousiaste groep jongeren naar 
Stek Breda, Spoorzone Tilburg en 
het Gele Huis in Zundert. Wat een 

inspiratie!! 

kaan kalak

De open dag: het moment waarop we 
Etten-Leur lieten zien wat er speelde 
in XEL en wat de ideeën waren voor 
de tijd daarna. Hoe bezoekers rea-

geerden op de geïnitieerde activiteiten 
van de jongeren, als de plannen 

voor de toekomst, vond ik erg mooi! 
Samen hebben we het voor 

elkaar gekregen!karo van dongen

De eerste keer dat de omwonenden 
en belangstellenden konden komen 
kijken naar de placemaking en de 
eerste nieuwbouwplannen met de 
aanpasbare maquette. Opnieuw 

enorm veel positieve energie.

Het klinkt wellicht raar om te zeggen, 
maar het gezamenlijk afscheid was 

feitelijk het hoogtepunt. De getoonde 
dankbaarheid, de mooie woorden en 

de creatieve attenties van de jongeren 
hebben mij overtuigd van het belang 

van dit soort projecten. 

sebastiaan

Een hoogtepunt is eigenlijk gewoon 
de gezelligheid en de bereidheid 

om elkaar overal mee te helpen. We 
hebben een super tijd achter de rug! 
Daarnaast hebben we natuurlijk nog 
de memorabele momenten, bijvoor-

beeld de Asian Roulette met de spicy 
chicken van mike haha! 

corRina pistorius

Een hoogtepunt: de avond waarop 
we de plannen aan de omwonenden 

presenteerden en zij direct  
enthousiast waren.

naomi

Het zijn eigenlijk alleen maar hoog-
tepunten! Hoewel de open dag, de 
nieuwjaarsborrel & ons afscheids-
feestje (inclusief lekkers van Robin 

& de stralende gezichten van Jan en 
Peter) wel in de top 3 staan!

sunseeree

De gezellige sfeer en natuurlijk de 
lekkere lunch en smakelijke coccocino 
bij Robin! Wat ik bijzonder vind, is hoe 

iedereen verbonden is met elkaar. 
Genoeg fijne herinneringen in ieder 

geval!

wiebBe

Ik ben het meest trots op het feit dat ik 
ontzettend veel mensen heb kunnen 
helpen om zo goedkoop mogelijk hun 
fietsen te repareren! Het hoogtepunt 

van XEL vond ik de open dag!

Peter
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Samen 'n auto delen. Is daar 
interesse voor? Alwel deed een 
jaar lang onderzoek met twee 
deelauto’s bij XEL voor de deur. Alwel 
projectleider Marieke Keyzer: "Door 
autodelen te stimuleren, houd je meer 
ruimte over voor groen en wonen. 
En dat is precies wat we straks bij de 
nieuwbouw op deze locatie willen. 
Met de pilot gaven we bekendheid 
aan autodelen. De ervaringen nemen 
we mee in de nieuwbouw." 
 
In de praktijk bleek het aantal 
deelautogebruikers niet zo heel 
groot. Maar degenen die de auto’s 
deelden, waren zeker positief. Zoals, 
Peter van Dorst (foto rechts): “Voor 
werkafspraken naar Roosendaal 
pakte ik een deelauto. Maar ook 
voor privégebruik leende ik wel eens 
het bestelbusje, bijvoorbeeld toen ik 
bij Ikea spullen moest ophalen. En 
we hebben de auto een keer een 
weekendje meegenomen naar ons 

sharing is caring

“Sinds ik gebruik 
maak van een 

deelauto, ben ik me 
meer bewust van 

welke invloed mijn 
keuzes hebBen op 

het milieu”

vakantiehuisje. Onder aan de streep 
is het voor ons gezin voordeliger om 
gebruik te maken van een deelauto, 
dan een extra auto aan te schaffen."
 
Anne de Leeuw (foto boven), 
buurtbewoner, maakte ook vanaf het 
begin gebruik van de deelauto's. "Ik 
woon om de hoek van XEL. Toen ik 
een keer naar het station ging, zag 
ik de deelauto's staan. Eén van de 
creatieve mensen die gebruikmaakt 
van een ruimte van XEL, vertelde 
mij over het proefproject. Dat klonk 
als muziek in mijn oren. Ik had 
een hoop spullen die naar de stort 
moesten, maar had zelf geen auto. 
Door het deelbusje te huren, bleef ik 
onafhankelijk van anderen. En bracht 
ik de spullen weg op een moment dat 
het mij het beste uitkwam."

Speciale app
"Sindsdien maakte ik vaker gebruik 
van één van de deelauto's, gaat Anne 

verder."Ideaal! Je kunt inloggen met 
je persoonlijke login op een speciale 
app. Alles regel je via deze app: 
reserveren van de auto, afrekenen en 
de auto openen. In de auto liggen de 
sleutels klaar. Dus starten en rijden 
maar." 

"1 op de 5 Nederlanders 
geeft aan te wilLen 

delen. Ruim 35% van de 
huishoudens heeft 2 of 
meer auto's. 98% van de 

tijd staan deze stil. als 
we het minder belangrijk 

vinden om te hebBen, 
gaan we delen. en een 
deelauto biedt daarin 

mogelijkheden" 
- igor quick, deeloOtoO

Persoonlijk contact
Zo'n app werkt snel en makkelijk, maar in sommige situaties 
is het toch prettig om iemand persoonlijk te spreken, 
ondervond Anne. "Laatst zat ik tijdens het rijden bijna aan 
mijn limiet. Ik wilde bijboeken, maar omdat de betaling 
wat langer duurde, zou ik stil komen te staan. Daarvan 
raakte ik een beetje in paniek. Ik belde de helpdesk en ik 
werd gelukkig meteen geholpen. Doordat ze de bijboeking 
meteen handmatig toevoegden, kon ik gewoon blijven 
rijden. Erg fijn zo'n snelle service."
 
Lage kosten, toegankelijk voor iedereen
Juist voor mensen met een laag inkomen, kan het deelauto-
concept uitkomst bieden, denkt Anne. "Zes euro voor een 
uur gebruikmaken van de deelauto inclusief benzine, vind 
ik te overzien. En heb je meer tijd nodig? Dan koop je 
bijvoorbeeld tien minuten erbij. Als de kosten veel hoger 
zouden zijn, zou ik zelf niet meedoen. Simpelweg, omdat 
mijn budget dat niet toelaat. Ik hoop dan ook dat we gebruik 
kunnen blijven maken van de deelauto's. Ik maak er graag 
gebruik van."
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Duurzaamheid
nog een ronde 
Naast de Huiskamer is ook de Sport 
& Art Area op de eerste verdieping 
volledig ingericht met hergebruikte 
materialen. Platen die fungeerde als 
omkleedruimtes in een zwembad, 
oude stalen tonnen en stijgerdelen 
zijn gebruikt voor het maken van 
deze ruimte. Zo zie je maar, ook met 
oude materialen kun je iets heel tofs 
weg zetten. Het enige wat er voor 
nodig is: een goede dosis creativiteit!

Slopen met toekomstvisie
Vermeulen & Zonen sloopt vanaf 
september 2020 het pand. Nemen 
we hiermee voorgoed afscheid 
van XEL? Nee, natuurlijk niet! Alle 
leermomenten, uitdagingen en groei 
draagt iedereen persoonlijk bij zich. 
Maar ook het pand zelf leeft voort. 
Op verschillende plaatsen. Alle 
sloopmaterialen worden namelijk 
opnieuw gebruikt!

Kopen voOr kleine prijsjes
Tijdens de XEL openbare verkoop 

(zaterdag 12 juli 2020) is het 
behoorlijk druk. Voor een prikkie kon 

je iets leuks scoren. De opbrengst van 
365 euro ging naar het goede doel: 
E-Lkander. De groep met lichtelijk 
verstandelijke beperking gebruikt 
het geld voor het organiseren van 

activiteiten vanuit een nieuwe locatie. 

Scan de QR code en 
volg de sloop van XEL 

in de bouwapp!

Patrick van Vermeulen & Zn SloOpwerken Breda:  
“We verkopen gebruikte materialen, waarvoOr ze in eerste instantie 

gemaakt zijn. een kozijn als kozijn, een deur als een deur.”

Gebruiken en hergebruiken

mike

cvMike | Mabuhay Self-Defense
De altijd lachende, positief ingestelde 
Mike is een van de grootst gegroeide 
ondernemers in XEL. Begonnen als 

startende ondernemer met een baan in 
loondienst naar fulltime ondernemer in 

zijn passie. 
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XEL heeft mij meer vertrouwen in 
mezelf gebracht. Ondernemen vond 
ik heel erg eng. Kan ik het wel? Wat 
als het niet lukt? Hoe moet ik dingen 
aanpakken als ze niet lopen zoals 
ze moeten lopen? Zit het wel in mij? 
Door de fijne community die wij bij 
XEL hebben, heb ik geleerd dat ik 
meer in mijn mars heb dan dat ik door 
heb. Ik vond het erg fijn om op mijn 
mede xel'lers terug te kunnen vallen 
en dat we over bepaalde dingen 
konden sparren. Helemaal in het 
begin van mijn onderneming trainde 
ik met vier man in het Oderkerkpark. 
Toen ik merkte dat er best veel animo 
was in mijn trainingen ben ik een 
aantal gymzalen gaan huren om 
daarin les te kunnen geven. En moet 
je kijken waar ik nu sta! Doordat ik 
deel heb genomen bij XEL heb ik nu 
een aantal jaar mogen skippen. Ik 
had nooit durven dromen om binnen 
3 jaar al een eigen Dojo te kunnen 
realiseren, en zie nu! Door de ruimte 
die ik heb gekregen ben ik nog 
explosiever gaan groeien en heb ik 
(dankzij veel gesprekken met een 
hele wijze "oude" man) veel valkuilen 
kunnen triggeren. Ondernemen is 
durven, en soms is dit makkelijk 
gezegd dan gedaan. XEL was 
hetgene dat je een steuntje in de rug 
gaf zodat jij je eerste stap maakte 
waarna de tweede stap en de rest van 
de stappen volgden. Zonder XEL zou 
dit misschien nooit gelukt zijn. Samen 

 Ik ben het meest trots op dat ik samen met andere ondernemers dingen terug 
heb kunnen doen aan de gemeenschap van Etten-Leur. Ondanks dat wij 
ondernemers zijn, lag onze focus ook op het maatschappelijke aspect en dit 
maakte ons als XEL wel uniek, denk ik. Ik heb een hoop herinneringen die 
ik nooit zal vergeten maar de herinnering die mij het meest raakt is de 1ste 
vrijwilligersavond van XEL. Wat was dat gaaf zeg! Zoveel animo en zoveel 
positiviteit in een gebouw. Ik heb daar maar 1 woord voor; WAUW! De XEL 
periode moeten wij wel afsluiten maar toch voelt voor mij nu niet als weggaan. 
Ik ben sowieso van plan om in contact te blijven met de rest van XEL-lers. 
Sommigen als zakenrelatie en met anderen meer vriendschappelijk.

"ik blijf doOrgaan met mijn visie. 
er is geen ik, alLeen maar wij"

groei

weet je hoeveel bomen er in nederland staan?

wauw!

zijn wij en staan wij sterk. Dankzij XEL heb ik nu 
vrienden bij en heb ik geleerd om meer op mezelf te 
vertrouwen. Ik kijk met heel veel positiviteit terug op de 
XEL periode. De tijd die wij hier met zijn allen hebben 
doorgebracht zal mij altijd bij staan en de gesprekken 
met een aantal van ons zal ik nooit meer vergeten. 

Het antwoord vind je op pagina 17.
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cvJeffrey | FLOW Tuinarchitectuur 
De man van de tapijten in zijn kantoor, 
de creativiteit & vriendelijkheid. Altijd 

druk in de weer voor zijn onderneming 
en nooit te beroerd om een handje te 

helpen. 

cvNaomi | B-PRESS 
Van grafische vormgeving tot aan 
websitebouw en social media. Bij 
Naomi kun je terecht voor alles 

wat met communicatie te maken 
heeft. De gehele XEL-periode heeft 
zij de Facebookpagina & website 

onderhouden en voorzien van leuk 
nieuws. Altijd bereid om een praatje te 
maken met anderen & te helpen waar 

nodig.

XEL was een mooie periode die ik niet had willen missen, en ik ben erg dankbaar voor 
de kans die we hebben gekregen als eerste pilot in Etten-Leur op deze manier. Ik ben het 
meest trots op de groei van mijn bedrijf, wat we allemaal wel niet mogen realiseren en in 
welke mate, grootte, kwaliteit en creativiteit we dat kunnen doen. Wat ik niet ga vergeten: ff 
een 'uurtje' met Mike, wat altijd een hele avond werd. En uiteraard de lekkere bakjes koffie 
en broodjes van Robin! Mijn volgende stappen zullen zich vooral richten op het ontwikkelen 
van expertises, minder massawerk, meer focus op tuinontwerp en maatwerk overkappingen. 
Daarbij ga ik proberen om creatieve zijstromen op te zetten en te ontwikkelen zodat ik mij 
nog meer bezig kan houden met dat waar mijn passie ligt, creëren!

De XEL periode bracht mij heel veel: ontwikkeling, groei, nieuwe vriendschappen en vooral ook 
heel veel inspiratie & creativiteit. Het allerleukst van een project als dit is dat je met veel startende 
ondernemers in hetzelfde schuitje zit. Je wilt groeien, kennis op doen en een netwerk opbouwen. 

XEL gaf mij de mogelijkheid 
te groeien en mezelf 
te ontwikkelen in het 
communicatie vakgebied. 
En wat is er in twee jaar tijd 
ontzettend veel gebeurd! 
Ik heb de ambitie om mijn 
onderneming uit te bouwen tot 
een fulltime baan. Daarnaast 
wil ik mezelf nog graag 
ontwikkelen op videografie 
& videobewerking. Dit komt 
steeds dichterbij, nu ik 
B-PRESS verder uit mag gaan 
bouwen in de Wipakker! 

trots

inspiratie & creativiteit

toekomst

dat vraagt nieuwe creativiteit

Horeca & corona. Niet zo'n goede match, 
maar voor mij geen probleem. Dan verzinnen 
we wel wat anders! Zo heb ik de afgelopen 
periode elke week een heerlijk menu gemaakt 
in samenwerking met Ouwe Jongens 
Krentenbrood en Frank van Gils Catering. 
Online bestellen & daarna gratis thuisbezorgd 
door mij en mijn oude Volkswagenbus.

In de corona-periode heb ik mijn 3D-printers 
op volle toeren laten draaien om faceshields 
en clips voor mondmaskers te maken voor 
zorgpersoneel. Dit doe ik samen met 275 
makers, verspreid over heel Nederland. Door 
middel van sponsoring heb ik inmiddels zelfs 
een lading kunnen versturen naar Suriname.

Wat niemand had kunnen voorspellen, gebeurde. Precies tijdens het einde van de XEL periode. Daarmee werd 
het afscheid anders dan gepland. Maar corona gaf ook kansen. En de jonge ondernemers, zouden geen echte 

xel'lers zijn, als ze daar niet op in zouden spelen.

Sportscholen dicht tot 1 juli. 'Shiiiiiiiit', dacht 
ik. Samen met mijn team hebben we naar een 
positieve oplossing gezocht. 'Dan trainen we 
wel buiten op afstand!' Dus zodoende hingen 
de bokszakken binnen mum van tijd buiten 
aan een stijgerpijp onder de overkapping en 
trainden we ook in het Oderkerkpark in Etten-
Leur. Ook heb ik een nieuw klasje opgericht in 
deze periode 'de mini-ninja's'!

robin

bram

mike

en toen kwam corona
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Godfather en projectleider
peter

We hebben in de beginfase vooral de 
wensen opgehaald bij jonge mensen zelf. 
Muziek, dans, kansen op ondernemen, 
sport, een hippe horecazaak, hippe 
werkplekken. Die vertaling hebben we 
gemaakt in het pand en feitelijk alles 
mogelijk gemaakt wat werd gevraagd. 
Daarbij hebben wij goed rekening 
gehouden met de omgeving omdat 
we geen overlast wilden veroorzaken. 
We hoopten op een snelle invulling die 
uiteindelijk zelfs sneller werd gerealiseerd 
dan vooraf bedacht. Dat zegt dus blijkbaar 
iets over de behoeften. Ging alles 
goed? Nee hoor. Maar ook dat hoort bij 
experimenteren met tijdelijk gebruik en 
bijstellen zodra dat nodig was.

In mijn 36 jarige (ambtelijke) loopbaan vond ik dit project echt het 
allerleukste project dat ik mee mocht realiseren. Wat een humor, wat 
een inspiratie en wat een toffe mensen heb ik in XEL  mogen ontmoeten. 
Als ik hulp nodig had dan kreeg ik die. Ik voorspel een aantal mooie 
ondernemingen waar ik blij om ben dat die voor Etten-Leur behouden 
blijven. Deze jonge generatie werkt keihard en is zeer sociaal.

Toen ik ruim 2 jaar geleden als projectleider voor dit project werd gevraagd 
had ik niet kunnen bedenken wat er in de twee jaar daarna allemaal zou 
gebeuren. Van een pand dat op dat moment verpauperd leek en letterlijk 
verstopt was achter grote bossages, hebben we er samen met jonge 
enthousiaste mensen een kleurrijk, inspirerend en bruisend pand gemaakt. 
Een pand dat de deuren openstelde voor iedereen, jong, oud met en zonder 
beperkingen. In XEL was iedereen welkom.
 
De naam XEL zal bij veel inwoners van Etten-Leur nog lang blijven 
hangen. Ik hoop dat we samen met jongeren en andere gebruikers hebben 
aangetoond dat door het bieden van kansen er mooie bedrijven en goede 
verbindingen zijn ontstaan.

experimenteren xel tof

terugblikKend

"Ik hoOp dat alwel 
en gemeente zeker 
oOk in de toekomst 

de behaalde 
resultaten van 

XeL onderkenNen. 
Tijdelijk gebruik 
van leegstaande 

panden biedt 
kansen, versterkt 
de relatie naar de 
omgeving en zorgt 
voOr “openheid” en 
geen verpauperde 

gebouwen"

tips & tricks  
voOr placemaking

tips & tricks  
voOr placemaking

Ger de Weert (Wethouder)

In 2018 maakte ik voor de eerste keer kennis met XEL in het pand 'De Vier Leeuwen' bij het 
Station. Ik was onder de indruk van de energie en de creativiteit van de groep jonge mensen 
die de eerste stappen zetten in ondernemerschap. Zij waren niet veeleisend maar hadden wel 
duidelijke wensen. Zij vroegen om betaalbare fysieke ruimte om te ondernemen, kansen en 
vertrouwen. In XEL bewezen zij het vertrouwen niet te beschamen en pakten zij hun kansen.
Enkele XEL ondernemers vonden hun weg al naar een volgende fase in hun onderneming 

wipakKer

en hebben elders een nieuwe 
plaats gevonden. Prachtig! Als 
gemeentebestuur pakken wij nu het 
“placemaking” stokje van Alwel graag 
over. Daarom bieden wij de anderen 
nog een tijdje de ruimte om door 
te ontwikkelen. In de leegstaande 
gebouwen aan de Wipakker 6 mogen 
zij toewerken naar de volgende fase 
in hun onderneming. Succes daarbij!

xel to be continued...
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waarmaken
XEL heeft ons kansen gegeven om een bedrijf op te starten, zonder dat daar (financieel) veel risico's aan 
zaten. Daardoor kon iedereen gaan doen wat hij of zij leuk vond; ondernemen, groeien en dingen bereiken.  
ROBIN   Ja, en meer dan dat! Het Stationsplein in Etten-Leur staat op de kaart als een plek waar je als 
jonge Etten-Leurenaar wilt wonen! We hadden een geweldige projectleider voor de placemaking, twee enorm 
gedreven projectleiders voor de nieuwbouw en, niet te vergeten geweldige bewoners en omwonenden. We 
hebben met diverse nieuwe concepten kunnen oefenen, zoals met de deelauto’s en het proces is met enorm 
veel positiviteit verlopen. KARO VAN DONGEN    Het XEL project is zeer geslaagd. Het ambitieuze plan 
voor het jongerencomplex heeft hierdoor een warm onthaal gekregen aan het Stationsplein. Het concept 
‘placemaking’ is door de gemeenteraad omarmd. Via een motie gaf de Raad het College de opdracht om dit 
concept ook op andere plakken in Etten-Leur terug te laten komen. ROB VAN SON     Zonder deze mogelijkheid 
had ik mezelf nooit zo ver kunnen ontwikkelen en mijn werkzaamheden als zelfstandig ondernemer kunnen 
uitbreiden. Het heeft een enorme boost gegeven aan mijn bedrijf. SEBASTIAAN   XEL heeft mij de kans 
geboden mijn bedrijf verder te ontwikkelen, ruimte en een eigen plek waren hierin voor mij erg belangrijk. Ook 
zijn er nieuwe vriendschappen en zakelijke contacten uit voort gebloeid! Het bracht me ook de mogelijkheid 
tot sparren met andere ondernemers over algemene zaken. JEFFREY   Door te sparren met elkaar en gebruik 
te maken van elkaars sterke punten kun je samen tot iets heeeel moois komen. En dat is de reden waarom ik 
het project XEL echt geslaagd vind en de Gemeente Etten-Leur & Alwel meer jonge, startende ondernemers 
de mogelijkheid moeten geven voor zulke projecten. NAOMI    Mijn verwachting is meer dan waargemaakt! Je 
ziet als je een aantal bevlogen mensen bij elkaar hebt, dat er prachtige dingen uit kunnen komen. Dit krijgen 
we elders niet zomaar nog eens voor elkaar! CORRINA PISTORIUS    Van tevoren had ik niet verwacht dat het 
doel in zo'n rap tempo behaald zou worden. Daarnaast hoopte ik op een sterkere verbinding tussen gebouw 
en buurt. Nu kan ik zeggen dat dit 100% is gelukt en hoop dat dit initiatief zijn sporen in Etten-Leur zal nalaten 
om nog meer jongeren eenzelfde kans te bieden!  KAAN KALAK   Persoonlijk heb ik ontzettend genoten van 
de tijd binnen XEL. Het bood mij de uitdaging die ik zocht, maar gaf me veel meer dan dat. Ik ga deze periode 
en 'onze' xel'lers zeker niet vergeten en neem alle ervaringen met me mee. Jongens, bedankt! JAN       Heel 
leuk initiatief. Super dat jongeren zo de kans krijgen om te starten  OMWONENDE        XEL bracht mij wat ik 
er vooraf van had gehoopt; namelijk een laagdrempelige plek/ruimte om mijn ontwikkeling en mezelf verder 
te ontwikkelen. Ik ben er voorstander van om aan een breed publiek goedkope, functionele ruimtes aan te 
bieden. Placemaking zouden ze eigenlijk beleidsmatig vast moeten leggen voor toekomstige ontwikkelingen! 
Juist de onverwachte contacten binnen dit project hebben mij veel opgeleverd, zoals open dagen, events en 
Lenti & Contenti. JOHANNES   Ze hebben placemaking tot een volwaardig Etten-Leurs instrument gemaakt; 
zelfs in het voor jongeren saaie Etten-Leur is het mogelijk…dit verdient en moet navolging krijgen. Durf te 
dromen en geef vrijheid aan de toekomst, onze jeugd. KEES KONINGS    XEL heeft mij samen met mijn 
man van Mabuhay Self-defense de gelegenheid gegeven om verder te groeien en te ontwikkelen met ons 
bedrijf. Een mooie kans om laagdrempelig te kunnen groeien en te netwerken met andere ondernemers. 
SUNSEEREE    Ik heb in de Coronatijd 30 coronacovers gemaakt, voor mensen die direct of indirect door het 
virus getroffen waren. zonder XEL had ik dit nooit kunnen realiseren. MARDI     Onze theaterzolder was een 
enorm toffe plek om te repeteren. XEL is een goede locatie geweest en heeft ons geinspireerd door de creatieve 
omgeving met alle jonge ondernemers. Het was top. THEATERGROEP DE JOSJES   Samen nieuwbouw 
invullen. Dat past helemaal in de nieuwe omgevingswet en wat mij betreft is het trendsetter voor de toekomst  

MARIEKE KEYZER

Dromen | Kansen | Ideeën


