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Zeker bewegen!  

De dames van Senioren gymgroep de Werf  zijn de 

afgelopen maanden pilot groep geweest van de 

cursus “In Balans”. Zij hebben de cursus met 13 

trainingen met goed gevolg afgerond. In de laatste 

les was in de zaal een circuit uitgezet, om situaties 

uit het dagelijkse leven na te bootsen, waarbij het 

moeilijker is om in balans te blijven. De deelnemers 

konden zo zelf ervaren dat ze deze bewegingen nu 

met meer gemak kunnen doen en beter hun even-

wicht kunnen bewaren en daardoor vallen voorkomen.. 

Je zekerder op de benen voelen, kortom zeker 

bewegen, dat is tevens de nieuwe naam voor deze 

cursus.  De  nieuwe cursus :“Zeker Bewegen”  start 

met een informatiebijeenkomst op woensdag 13 

september a.s., aanvang 11:00 uur in wijkgebouw de 

Werf en duurt tot 12:00 uur .  

Zeker bewegen is een groepscursus en bestaat uit: 3 

cursusbijeenkomsten en 10  trainingsbijeenkomsten 

De cursusbijeenkomsten bestaan uit handige 

oefeningen, tests en informatie over bewegen en 

evenwicht. Tijdens de trainingsweken voert u 

praktische oefeningen uit op uw eigen niveau. Deze 

oefeningen zijn gebaseerd  op aandacht voor balans, 

het contact met de grond en het verplaatsen van 

het lichaamsgewicht, we oefenen de “de Balans 

dans” op muziek. U leert om in balans te blijven en 

steviger op de benen te staan wel, kortom zeker 

bewegen, waardoor minder kans bestaat dat u valt. 

De cursus  “Zeker bewegen” wordt in De Werf 

gegeven door een gediplomeerde docent die 

rekening houdt met wat u kunt. In het cursusboek 

kunt u de behandelde onderwerpen rustig nalezen. 

Alle oefeningen staan hierin duidelijk beschreven en 

worden in beeld gebracht met foto’s om ze thuis te 

oefenen en te herhalen.  

Wilt u ook deelnemen aan deze cursus, kom dan 

naar de gratis informatie bijeenkomst. De cursus 

zelf begint op woensdag 20 september van 10:45 

tot 12:15 uur wekelijks t/m 13 december 2017. 

 Let op maximaal 15 deelnemers  vol is vol!   

Voor meer informatie : 06-12055140. 
 

Zeker bewegen 



 
 
 
 

 

Maandag 

09.00-13.00 u   

09.30-10.30 u   

10.45-12.00 u   

13.00-16.00 u   

13.30-17.00 u  

18.30-21.30 u  

20.00-22.00 u 

 

Dinsdag 

09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 

09.00-16.00 u 

10.00-12.00 u 

12.00-13.30 u  

10.00-16.00 u   

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 

Werktuin 040  

Gymclub Survival 

Volksdansen 

Digitolk computerclub 

KBO Sjoelen ,biljart, rikken 

EHBO  

 Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Seniorenontmoetingspunt 

Bibliotheek  

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

09.30-11.30 u    

09.30-12.00 u 

11.00-13.00 u 

13.30-16.30 u  

14.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 

19..00-20.00 u        

19.45-22.00 u        

20.00-22.30 u  

 

Donderdag 

09.00-13.00 u 

10.00-12.00 u 

10.0-16.00 u 

13.00-17.00 u  

13.30-16.00 u 

13.15-16.00 u  

20.00–22.00 u 

 

Gym en beweging  

Nederlandse les  

Crea-club 

Vrijwilligerspunt 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

Bibliotheek  

Symphonisch Ensemble 

 Toneelvereniging Basta 

 

 

 Werktuin 040 

Zangvereniging Levensvreugd 

Digitolk 

Biljartvereniging De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

9.30 -12.00 u 

10.00-12.00 u 

13.00-16.30 u 

  

19.30-22.00 u 

20.00-23.00u  
 

Zaterdag 
 

Zondag 

18.00–21.00  u     

 

 

Digitolk  

Bibliotheek  

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Naailes  

Kaartclub  
 

op aanvraag geopend  

 
 

Dansgroep van Cleef 

 

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen : 

Wijkcentrum de Werf via 

 (040) - 243 11 54 of  

info-werf@lumenswerkt.nl  of 

vrijwdewerf@lumenswerkt.nl 
 

  

  

Maandag 

18.00 – 21.00 u  

Dinsdag 

19.00 – 23.00 u 

Woensdag 
13.30 – 15.00 u 

18.00 – 21.00 u 

17.00 – 23.00 u  

 

 

Get fit 

 

Jongerengroep 
 

Mensfort Kids 

Get fit 

Studio/Muziekactiviteiten 

 

 

 
 

Vrijdag 

19.00 – 23.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 

 

Zaterdag  

16.00 – 17.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 
 

Zondag 

09.00 – 14.00 u 

 

19.00 – 23.00 u 

 

Energy Moves mini 
       (2e vrijdag) 

Energy Moves 
       (2e vrijdag) 

Energy Movies 
       (laatste  vrijdag) 

 

Free runnen  

(gymzaal Atalanta) 

Jongerengroep 
 

 

Vadercomité 

       El Mostakbel  

Jongerengroep 
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

      Weekprogramma in Jongerencentrum De Energy 

MENSFORT AGENDA 
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen?? 

 

Bij vragen over het programma 

in het jongerencentrum kun je 

terecht bij  

Jimmy v.d. Schoor 

 06-52634977 

 
 

 

 De programmaraad is elke 

maandag en woensdag aanwezig  

van 13.00 uur tot 16.00 uur 
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Andere activiteiten deze maand:  

16 aug Kienen De Werf  * 
* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze 

Mensfort Info 

Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  13.00 uur Fietsen  

Donderdag 13.30 uur Jeu de Boules  

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 10.00 uur Koffiedrinken 

 

 

 

 Bewaar deze bladzijde 

Vakantie in De Werf. 

In de periode van 24 juli tot en met 20 augustus is 

het wijkcentrum geopend afhankelijk van de 

activiteiten. Het team van wijkcentrum de Werf 

wenst U een hele fijne zomerperiode toe. 
 

Afvalscheiding 

Op het Judas Taddeusplein staan al enige tijd twee 

containers om plastic afval in te werpen. Eén van 

deze containers is voor gewoon plastic, maar de 

andere is speciaal voor bijzondere verpakkingen, 

zoals o.a. melk- en frisdrankpakken, blikjes e.d. Op 

de bak kunt u zelf zien welke reststoffen u in 

welke bak kunt deponeren. Door zelf al een 

scheiding te maken kunnen we nog beter voor de 

verwerking zorgen, want de slogan is ”afval bestaat 

niet”. Steeds meer kan op deze manier opnieuw 

worden gebruikt en u helpt daarmee met een kleine 

moeite om ons milieu ter sparen. Doet u ook mee? 
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Vanaf nu voortaan in Mensfort te vinden: 

 
Bekijk de nieuwe advertentie hieronder. 

Pleinverkoop 

Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 2 sept. weer 

een 2e hands spullen verkoop gehouden worden van 

10:30 uur tot 14:30 uur op het Judas Taddeusplein aan 

de Hendrik Staetslaan. Spullen die door wijkbewoners 

bij de Stichting Leefbaarheid Mensfort zijn 

afgegeven worden te koop aangeboden aan iedereen 

die daar iets mee kan doen. Op donderdag 31 aug. kunt 

u bij de garage van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur 

 

verkoopbare artikelen aanbieden wat voor u 

overbodig is geworden. Meubels, koelkasten, 

wasmachines en kleding kunnen we niet innemen. 

Onze S.L.M. garage (Nr. 208G01), staat in de 

Waghemakerstraat, herkenbaar door ons groene 

logo-schild op de buitenmuur.  De opbrengst komt 

helemaal ten goede voor de leefbaarheid in 

Mensfort. (o.a.  bloembakken).  
 

 

KroMeRaloop, 

De samenwerkende bewoners-

organisaties  van de wijken 

Mensfort, Rapenland-Zuid en 

Kronehoef-Oost laten zich op 17 

september voor de eerste keer 
zien in de wijken. Gekozen is   

groep ouder dan 12 jaar om 13.00 uur van start voor de 

ultieme uitdaging: 4 rondjes. Ook hier gaat het om het 

deelnemen, niet om de snelste tijd. Iemand die alleen 

kan lopen met een rollator kan die gewoon gebruiken. 

Het is wel een stratenloop, dus is het niet toegestaan 

deel te nemen op rollerskates, steps en dergelijke. 
Tijdens en na  de loop zal er voor alle deelnemers een 

kleine, gezonde versnapering zijn en natuurlijk zal er 

wat te drink en zijn.  

Let goed op de flyer die in de bus gestopt wordt, want 

daarop zit het inschrijfstrookje. Lever dit op tijd in, 

zodat de organisatie ongeveer het aantal deelnemers 

weet. Als er nog plaats over is kan er ook nog op 

zondag worden ingeschreven. We hopen dat iedereen, 

jong en oud aanwezig is bij dit sportieve evenement als 

deelnemer of als toeschouwer.  Vergeet niet  mee te 

doen aan de activiteiten op het grasveld. En o ja, de 

deelname is helemaal gratis! 

Voor een goed en veilig verloop van deze activiteit zijn 

we nog naarstig op zoek naar vrijwilligers die enkele 

uurtjes willen helpen. Aanmelden graag vóór 10 
september via email: informatie@mensfort.eu 

voor een sportief treffen voor alle wijkbewoners in de 

vorm van een recreatieve stratenloop. Vanaf De Energy 

aan de v.d. Werffstraat start de jongste groep om 

12.00 uur. Deze kinderen tot 8 jaar lopen samen met 

een volwassen begeleider één rondje van 1250 meter 

en kunnen dan een fraaie medaille in ontvangst nemen. 

Het gaat er dus niet om wie het snelst is, maar 

meedoen is het belangrijkste. Na afloop zijn er op het 

grasveld bij De Energy nog een aantal sportieve 

uitdagingen waar de kinderen en volwassenen aan 

kunnen deelnemen, zoals freerunnen, hiphopdansen e.d.. 

De tweede groep, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar start 

om 12.30 uur. Voor hen liggen dan twee rondjes, dus2,5 

km, waarna ook voor hen de fraaie medaille lonkt en 
natuurlijk ook het spellencircuit. Als laatste gaat de 

 

 

Spreuk van de maand 

Verander wat je niet accepteren kunt, 

en accepteer wat je niet veranderen kunt. 
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Openingstijden BiebMensfort: 
Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 uur 

 

Het is al een hele tijd geleden dat we ‘elkaar 

gesproken’ hebben, maar nu is het dan toch eindelijk  

zo ver: er wordt gelukkig weer  een boordevolle 

aflevering van Mensfort Info bij u thuis bezorgd in 

deze maand. Op het moment dat ik dit stukje zit te 

schrijven is de laatste dag van het schooljaar 2016-

2017 van het basisonderwijs hier in onze regio op z’n 

eindje aan het lopen en begint, als de schoolbel straks 

voor de laatste keer gaat, de ‘grote vakantie’! Voor 

heel veel gezinnen begint tegelijk met die grote 

vakantie ook de grote uittocht naar alle mogelijke 

vakantiebestemmingen: in ons eigen mooie landje of 

ergens in Europa of zelfs ergens in een ander 

werelddeel. Al degenen die een dezer dagen aan hun 

vakantie gaan beginnen wensen wij, de vrijwilligers van 

BiebMensfort, een heel mooi en zorgeloos verblijf toe, 

waar dat ook moge zijn!! Het allerbelangrijkste van 

een vakantie is het tot rust komen en dan niet zozeer 

in lichamelijk, maar vooral in geestelijk opzicht. 

Dikwijls worden in vakanties allerlei activiteiten 

gepland die volop lichamelijke inspanning vragen maar 

die tegelijkertijd het hoofd leeg maken, d.w.z. de 

zorgen van alledag doen vergeten. Een van de 

activiteiten tijdens een vakantie kan natuurlijk het 

lezen van een goed, spannend, informatief boek zijn!! 

Hiermee is dan natuurlijk meteen een bruggetje 

geslagen naar BiebMensfort want als het over boeken 

gaat, moet u uiteraard bij ons zijn…!! Wij hebben een 

schitterend mooie collectie boeken die u ‘zo maar’ 

kunt komen halen om vervolgens 4 weken bij u te 

houden. Zo’n periode moet toch voor een 

gemiddelde vakantie meer dan genoeg zijn. Per 

persoon mogen er 3 (officieel) boeken meegenomen 

worden dus tel uit je winst. We hebben trouwens 

weer enkele mooie, spiksplinternieuwe boeken voor 

u ingekocht bij de boekhandel. U vindt die boeken 

meteen bij binnenkomst in ons lokaal aan de 

rechterkant op het werkblad met het bordje 

‘Nieuwste aanwinsten’ erboven. Het zijn 

voornamelijk romans en thrillers want dat zijn toch 

wel de meest gelezen genres bij onze trouwe 

klanten. Schroom niet en loop eens binnen op de 

momenten waarop we open zijn. Overigens is het 

wel zo dat we in augustus een aangepast rooster 

draaien: we zijn dan alléén open op de dinsdagen 1 – 

8 – 15 en 22 augustus. Vanaf 29 augustus zijn we 

weer 3 dagen in de week open!  

Allez, tot de volgende keer!   

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 

 

Buurtpreventie Mensfort. 

Om nog meer preventief aanwezig 

te kunnen zijn in onze wijk is er een 

dringende behoefte aan enkele  

vrijwilligers. We zoeken mensen die één of enkele 

keren per maand ongeveer een uurtje kunnen 

meelopen door onze wijk. Iets voor u? Geef u op 

via buurtpreventie@mensfort.eu en wij nemen 

contact met u op voor verdere toelichting. 
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Samen eten is pas fijn. 

Op de derde dinsdag in juni hebben we met z’n 36-

en gezellig samen in de Emmaüskerk gegeten. Als 

afsluiting van het seizoen werd er een extra 

lekkere buffet maaltijd geserveerd. Komende 

maand geniet het kookteam 

nog van hun welverdiende 

vakantie. In augustus wordt er 

dus niet samen gegeten. Op de 

derde dinsdag in september, 

dat is de 19e, bent u weer van harte welkom. Graag 

aanmelden uiterlijk zondag 17 september via 

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl  

  

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk  

Ook tijdens de zomerperiode bent u  elke 

woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 

12.00 uur van harte welkom om een kopje koffie te 

komen drinken in de Emmaüskerk. Openhuis . Loop 

gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en 

een praatje.  

Nextdoor Mensfort. 

Nextdoor Mensfort is het besloten sociale 

netwerk voor onze buurt.  Nextdoor is de beste 

manier om op de hoogte te blijven van wat er in je 

buurt gebeurt, of het nu gaat om het vinden van 

een babysitter, de laatste details over het 

buurtfeestje of die reeks auto-inbraken van de 

laatste tijd. En het is gratis. Er zijn zoveel 

manieren waarop onze buren ons kunnen helpen. 

We hebben alleen een gemakkelijkere manier 

nodig om contact te leggen met onze buren. 

Buurten in heel Nederland gebruiken Nextdoor al 

om: Buurtpreventie op te zetten,  een 

betrouwbare oppas te vinden, tips te vragen voor 

de beste schilder in de buurt, aandacht te vragen 

voor een weggelopen huisdier, een nieuwe eigenaar 

te vinden voor een kinderfiets die te klein is 

geworden of gewoon om die man uit de straat 

eindelijk eens met zijn voornaam gedag te zeggen. 

Wil je ook meedoen?  Stuur dan een mailtje met 

je naam en adres naar het redactieadres 

(mensfort.info@mensfort,eu) . Dan kunnen we 

ervoor zorgen dat je een uitnodiging krijgt om je 

aan te sluiten. Zo blij je op de hoogte en kun je 

anderen informeren. 

Parkiet gevonden. 

Begin juni is in het 

appartementencomplex Judas 

Taddeus een blauwe parkiet 

komen aanvliegen. Een van de   
bewoners heeft zich daarover ontfermt. Als 

iemand dit vogeltje mist, neem dan contact op met 

de redactie: mensfort.info@mensfort.nl. 

Dan kunnen we de vondeling weer terugbezorgen. 

Van de redactie. 

We hopen er ook deze keer weer in geslaagd te zijn 

een blad boordevol informatie samen te stellen en 

dankzij onze vrijwilligers weer bij u te bezorgen. Dat 

de Mensfort Info door veel wijkbewoners wordt 

gelezen is duidelijk. Het drukken van het blad is een 

grote kostenpost, die in de toekomst het organiseren 

van andere activiteiten in de weg kan staan. Daarom 

zijn we blij met de vrijwillige bijdragen die we van 

enkele mensen in Mensfort mochten ontvangen. Als u 

ons ook wilt steunen: het nummer van de bankrekening 

vindt u op de achterzijde. Ook met een advertentie 

kunt u een bijdrage leveren. Weet u nog iemand? 
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  Concert Kupaljegroep 

Dinsdag 26 september is de Russische  

vriendengroep , de Russiche vriendengroep 

Kupalje weer te gast bij  het seniorenkoor 

Zanglust. Voor de laatste keer zijn zij in 

Nederland en treden van 9.30 uur tot 11,00 uur 

op in De Werf. Zij zingen geweldige opera-

liederen en Russische volkssongs. Echt een 

streling voor het oor.  

Deze vier kanjers maken elk jaar op eigen 

kosten een toer om geld in te zamelen voor dove 

en blinde kinderen, die bij hen in Wit Rusland 

wonen. De ouders hebben geen =of te weinig 

geld om de dokterskosten en hun opleiding te 

betalen. Deze KUPALJEGROEP  wil daarvoor het 

geld bij elkaar proberen te verzamelen. Wij, van 

seniorenkoor Zanglust zouden het geweldig 

vinden als het een druk bezochte ochtend zou 

worden. Zet het allemaal op de kalender en dan 

tot 26 september. 

 

Kerkproeverij 

In het weekend van 9 en 10 

september wordt er voor het 

eerst in Nederland een 

‘Kerkproeverij’ georganiseerd.  

van het leven en de betekenis van 

het christelijk geloof. Dat is Alpha. 

De van TV bekende avonturier Bear 

Grylls typeerde de cursus als “Mijn 

grootste avontuur”. Bent u nieuws-  

Heel veel kerken zetten dan hun deuren open en 

gasten zijn meer dan welkom! De  Emmaüskerk doet 

ook mee aan deze campagne. Op zaterdagochtend 9 

september is iedereen tussen 10-12u van harte 

welkom. We schenken een kopje koffie met iets 

lekkers en u kunt eens rond kijken in de mooie 

gerestaureerde kerkzaal. Heeft u vragen, dan gaan 

we graag met u in gesprek. Tevens is er een stand 

met informatie over wie wij zijn, wat we geloven en 

wat we doen. Bijvoorbeeld de Alpha cursus, die 

gezamenlijk door vijf kerken uit Eindhoven wordt 

georganiseerd. Met anderen op zoek gaan naar de zin  

gierig geworden, kom gezellig langs. Wij zijn ook 

nieuwsgierig naar u en uw verhaal. 

Op zondagmorgen 10 september van 10-11 uur is er 

een speciale kerkdienst met. Inloop vanaf 9.15 uur. 

Wilt u eens iets proeven van het christelijk geloof en 

heeft u zin om met ons een dienst mee te vieren? 

Wij nodigen u van harte uit. Na afloop van de dienst 

is er nog meer te proeven, ook in letterlijke zin. 

Verschillende groepen en clubs bieden iets lekkers 

aan. Zo kunt u tijdens een ‘walking lunch’ kennismaken 

met ons en onze activiteiten. Komt u langs? Wij 

zouden dat heel fijn vinden. 
 

Adverteren in Mensfort Info? 
Meer informatie bij de redactie. 

 (mensfort.info@mensfort.eu ) 

Energy Moves XL 

Vrijdag 7 juli is Woensel kleurrijker geworden 

tijdens Energy Moves XL. Samen met alle 

vrijwilligers, artiesten, jeugdwerkers van Dynamo 

Jeugdwerk, Scouting Hopman Latour , ouders en 

vooral toffe jeugd hebben we er een supergeslaagd 

festijn van gemaakt. Bedankt allemaal. 

Energy Moves XL 
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Zoek je een leuke locatie of 

ruimte om iets te organiseren 

of zoek je een activiteit of iets leuks om te gaan 

doen bij jou in de buurt van Eindhoven bij elkaar 

komen.? Kijk dan op buurtruimte040, een platform 

waar alle activiteiten en ruimten Hier vind je alle 

ruimten en zalen in BUURTRUIMTE 040. Bij vragen 

of reserveringen kun je direct contact opnemen met 

de beheerder van de betreffende ruimte. 

Kienen 

Op woensdag 16 augustus  gaan we in De Werf weer 

gezellig kienen met de KBO afd. Judas Taddeus.   

Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. Er zijn alleen 

geldprijzen. Ook niet-leden of kieners buiten de wijk zijn van harte 

welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.  Daarna is het weer 

steeds op de eerste en de derde woensdag van de maand kienen . 

 

 
Vanaf 5 september is er weer elke dinsdag van 12.00 

uur tot 13.30 uur de “Daghap van De Werf” 

gepresenteerd door Lumens en buurtruimte040 in 

De Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage van 

€ 3,50 en eet met ons mee. Iedereen is welkom en je 

hoeft je niet aan te melden. Hou de poster in De 

Werf in de gaten, want we eten elke week wat 

anders. 

Daghap 

in de Werf 

 

 

Najaars-modeshow 

KBO-afdeling Judas 

Taddeus nodigt u van 

harte uit voor onze  

najaars modeshow. Die wordt 

gehouden in  De Werf  op 

maandagmiddag 4 september. 

Aanvang: 13.45 uur. 

Zowel leden als niet-leden zijn van 

harte welkom. Een kopje koffie 

staat voor u klaar. 

 

Wijkfeest 2017 

De glijbaan 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in De 

Werf. Aanvang 20.00 uur, einde 

omstreeks 22.30 uur. 

Iedereen is welkom om aan dit 

kaartspel mee te doen en er zijn 

elke avond leuke geldprijzen te 

winnen. Voor meer informatie: tel. 

2510952. 

Fietsen met Mensfort. 

Elke dinsdag vertrekt de groep 

fietsers vanaf De Werf voor een 

gezellige fietstocht van ongeveer 35 

km. Iedereen mag meefietsen. 

Onderweg drinken we een lekker 

kopje koffie. Ook in de zomer-

maanden gaat deze groep gewoon 

elke week door, behalve als het 

regent. Fiets  gezellig een keer mee!! 

 
Reparatiecafé De Werf. 

Vanaf 23 augustus zijn weer twee 

keer in de maand, en wel op de 

tweede en vierde woensdag van elke 

maand enkele handige vrijwilligers 

aanwezig voor het reparatiecafé.  

Van 14.00 uur tot 16.00 uur kunt u 

dan terecht om samen met hen te 

proberen gebruiksartikelen, kleine 

huishoudelijke apparaten,  kleding en 

textiel te repareren. Kosten zijn er 

niet aan verbonden, Het gaat vooral 

om het samen herstellen van de 

mankementen. Een vrijwillige 

bijdrage is altijd welkom. 
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Basisschool Atalanta 

De leerlingen van basisschool Atalanta aan de 

Barrierweg hebben bovengemiddeld gepresteerd 

tijdens de eindtoets van groep 8. Ze behaalden dit 

jaar een IEP score  die  staat gelijk aan het 

schooladvies VMBO-T/HAVO. Het team en de 

directie zijn oprecht trots: “Het is een prachtige 

score.” Volgens Rebecca Gelens, die sinds juli 2016 

directeur is op basisschool Atalanta, zijn deze goede 

resultaten te danken aan kwaliteit van het onderwijs 

op school: die is al jaren goed. “We hebben een goed 

team aan boord, dat heel gestructureerd en 

planmatig werkt. We hebben hoge verwachtingen van 

de kinderen en dat zie je terug in de resultaten van 

de eindtoets. Aan het begin van het schooljaar 

spreken we leerdoelen af met onze leerlingen en 

daar houden we hen ook aan”.  

Basisschool Atalanta maakte een bewuste keuze voor 

IEP voor de eindtoets, waar veel scholen kiezen voor 

de standaard Cito toets. IEP meet op een eerlijke en 

motiverende manier de vaardigheden van kinderen. 

De prestaties van leerlingen worden vergeleken met  

een onafhankelijke meetlat op het gebied van 

rekenen, taal en lezen. De oefeningen beginnen 

gemakkelijk en worden gaandeweg steeds moeilijke r. 

Ook de structuur is anders dan bij de Centrale 

Eindtoets van Cito. "Kinderen krijgen behalve 

meerkeuze vragen ook open vragen. Daardoor kunnen 

ze hun talent veel beter kwijt", legt Rebecca Gelens 

uit. Basisschool Atalanta is een kleinschalige, 

interconfessionele school in Mensfort, gelegen in 

stadsdeel Woensel in Eindhoven. Veel ouders kiezen 

bewust voor deze school omdat er op deze school 

veel aandacht is voor het individu en er veel tijd 

besteed wordt aan basisvakken zoals taal en rekenen. 

Er is veel rust en structuur in de klas en op het 

schoolplein en dat zorgt voor een goede kwaliteit 

onderwijs en dat alles lekker dichtbij huis. 

 

Reanimeren red levens 

Reanimeren red levens. Elk jaar worden in 

Nederland 16.000 mensen getroffen door een 

hartstilstand, zo’n 200 per week worden er 

gereanimeerd. Door hartmassage en mond-op-

mondbeademing wordt de zuurstoftoevoer naar 

het hart en de hersenen op gang gehouden, met 

een AED wordt een schok toegediend.  Het is 

belangrijk binnen zes minuten te beginnen, maar 

de ambulances doen er langer over om op de 

juiste plaats te komen. Burgerhulpverleners 

kunnen intussen de noodzakelijke handelingen 

verrichten. Daarvoor is “Hartslag Nu” in het  

leven geroepen.  Zodra de ambulance wordt  

 

opgeroepen wordt een aantal ingeschreven vrij-

willige hulpverleners gealarmeerd via een app of 

sms op de telefoon.  Zo komen ze snel bij het 

slachtoffer en kunnen snel beginnen met de 

hulpverlening.  Wil je burgerhulpverlener 

worden? Dat kan als je daarvoor opgeleid bent 

volgens de richtlijnen van de Nederlandse 

Reanimatie Raad, (bijv. een EHBO-diploma), 18 

jaar of ouder bent en zelf gezond bent. 

Aanmelden kan via de app van “hartslag nu”. Als 

vrijwilliger kun je, als je tijd en mogelijkheden 

hebt, zelf bepalen of je aan de oproep gevolg 

geeft en zo snel mogelijk naar het adres gaat.   
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 Van de redactie kreeg ik deze keer de 

pen aangereikt met de vraag om iets 

over mijzelf en mijn relatie met onze 

wijk te vertellen. Dat doe ik graag en 

stel mijzelf voor: Cees van Rooij (1945) 

geboren en getogen Woenselnaar en 

sinds 14 jaar inwoner van onze mooie 

wijk Mensfort. Mijn werkzame leven 

speelde zich af in de grafische- en 

verpakkingswereld.  

Mijn jongensdroom werd waar. Als 

ongeveer tienjarige kreeg ik voor 

Sinterklaas van mijn oma een drukdoos.  

Toen mijn pensioen in zicht 

kwam kregen wij de tip van 

nieuwbouw op de plaats van 

A&P, naast de Koens: 

“Frankrijk Staete”.Een 

gouden tip want de locatie, 

een paar honderd meter 

van de geboorteplaats van   
mijn vrouw Marie-Louise,  de Woenselsestraat en 

mijn geboorteplek de Pastorie-straat, dat was voor 

ons thuiskomen!  Vanaf de eerste dag was Marie-

Louise secretaris van de Vereniging van Eigenaars 

een taak die ik na zo’n acht jaren overnam en 

inmiddels ben ik al weer ruim een paar jaar 

voorzitter van een actief clubje vrijwilligers aan de 

Willem de Bruynstraat. Het is goed leven in 

Mensfort.  Een mooie schakering aan inwoners in 

een groene en gezellige wijk dichtbij alle voor-

zieningen en uitvalswegen. Een dynamische wijk 

waarin ook veel vrijwilligers steeds bezig zijn met 

het verbeteren van het woon-  en leefklimaat. Ik 

ben dan ook trots op onze wijk en hoop er nog lang 

te mogen wonen. De pen geef ik graag door aan  

Nellie van Zwet,  de secretaresse van de KBO in 

Mensfort. 

Je kent ze wel met van die losse rubberen lettertjes 

die je dan in een regel zet en die je vervolgens 

afdrukt. Ik wist het toen al, ik wil de drukkerij in. 

Ook maakte ik in die periode linoleumsneden die ik 

afdrukte met de wringer van mijn moeders 

wasmachine. Dat ging dan achteraf meestal gepaard 

met gemopper en wat oorvijgen omdat de lakens vol 

drukinkt zaten. Enfin de liefde voor het vak ging 

nooit over. Zo bracht mijn werk mij ook naar Weert. 

Zo’n kleine 20 jaar werkte ik daar en woonden wij 

daarvan ook zo’n zestal jaren in het Limburgse.  

 

 De pen 
 In “De Pen” stelt elke maand een andere  wijkbewoner  zich voor aan de wijk en geeft dan de pen door aan een 

ander. Een mooie manier dus om meer te weten te komen over de buurt en over elkaar. Dus iedere maand een 

andere persoon. Dit keer Cees van Rooij, de voorzitter van de VvE van de Frankrijkstaete. 
 

Kruispunt  Huizingalaan/Lieven de Keylaan  

Het heeft wat tijd gekost, maar de vernieuwing 

van dit kruispunt nadert zijn voltooiing. Niet 

alleen is de asfaltlaag vernieuwd en de vrije 

busbaan gerealiseerd, maar ook de afstemming 

van de verkeerslichten is verbeterd, de te volgen 

rijstroken zijn duidelijker aangegeven en alles 

lijkt veel overzichtelijker. Dat alles moet nu 

leiden tot een betere doorstroming  en natuurlijk 

tot een veiliger gebruik van de drukke wegen hier.  
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Basisschool Atalanta start ouderinitiatief 

 
Basisschool Atalanta aan de Barrierweg heeft een 

paar weken geleden de basis gelegd voor een nieuw 

ouderinitiatief, waarin ouders en school zich samen 

hard maken voor een gemengde buurtschool. De school 

is momenteel geen afspiegeling van de wijk en dat wil 

het ouderinitiatief graag veranderen.  Ouderinitiatief 

Atalanta gaat ouders uit de buurt stimuleren om hun 

kinderen gezamenlijk aan te melden op deze school. 

Op deze manier wordt de school meer gemengd en 

uiteindelijk wel  een afspiegeling van de buurt. 

Ouderinitiatief Atalanta is het eerste gemengde 

ouderinitiatief in Eindhoven en  wordt gevormd door 

Nederlandse, Turks Nederlandse en Marokkaans 

Nederlandse ouders. Ze wonen allemaal in het 

voedingsgebied van de school. Eén van de ouders 

aanwezig op deze avond zei: “Ik heb bewust gekozen 

voor basisschool Atalanta. Het is een kleinschalige 

school met veel aandacht voor het individu”. Een 

andere ouder zei: “Ik vind het erg belangrijk dat de 

school op loopafstand ligt van ons huis. Zo kan mijn 

zoon samen lopen met vriendjes uit de buurt”. Weer 

een andere ouder zei: “Ik was meteen overtuigd toen 

ik de school van binnen zag. Er heerst zoveel rust op 

Atalanta”. 

 Wat is een ouderinitiatief? 

Nadat in 2002 een groep ouders in Amsterdam het 

initiatief nam  om hun kinderen gezamenlijk aan te 

melden bij de “zwarte school” in hun buurt volgden  

vele andere ouderinitiatieven in deze stad, maar 

ook Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. Inmiddels 

zijn, dankzij deze ouderinitiatieven, vele zwarte 

buurtscholen een afspiegeling van de wijk 

geworden. Voorbeelden van geslaagde ouder-

initiatieven in Eindhoven zijn ouderinitiatief 

Woensel-West en Boschakker. Deze Eindhovense 

initiatieven werden tijdens hun proces om de school 

te laten mengen ondersteund door Stienke de 

Jager van SchoolWerk, een netwerkorganisatie, 

die basisscholen helpt om meer leerlingen uit de 

directe omgeving te trekken. Dankzij deze 

professionele hulp zijn al tientallen scholen 

gemengd en gegroeid in Amsterdam, Utrecht en 

Eindhoven. 

Basisschool Atalanta is de kleinschalige, 

interconfessionele school in Mensfort. Ouders 

kiezen bewust voor deze school omdat er ruime 

aandacht is voor het individu en er veel tijd 

besteed wordt aan basisvakken zoals taal en 

rekenen. Er is rust en structuur in de klas en op 

het schoolplein en dat zorgt voor een goede 

kwaliteit onderwijs en dat alles lekker dichtbij 

huis.  

Contactpersoon: Rebecca Gelens, directeur 

basisschool Atalanta, Tel.: 040-8489221 

 E-Mail:atalanta@skpo.nl  

Website:www.bs-atalanta.nl 

 

Adopteer een straat. 

Vind je het ook zo fijn om in een mooie, schone en 

groene straat te wonen? Naast het onderhoud van de 

gemeente kun je daar zelf ook een bijdrage aan 

leveren. Meld je dan aan, zoals al veel anderen in 

Eindhoven hebben gedaan.  Zo kun je bijvoorbeeld af 

en toe in je straat het zwerfafval opruimen of een 

stukje groen bijhouden. Natuurlijk blijft de gemeente 

het gewone onderhoud gewoon doen, dus wat jij   

doet is extra voor de leefbaarheid in jouw straat. 

Via “adopteer een straat” kun je geholpen worden. 

Zij stellen grijpers, handschoenen, afvalzakken en 

stickers beschikbaar, ondersteunen bio-diversiteit 

en zorgen voor plantjes of bloembollen en 

promoten een positieve mentaliteit in de 

samenleving. Op eindhoven.nl/adopteereenstraat 

vind je meer informatie op. Je kunt je dan meteen 

ook aanmelden.  “Doen maakt blij !” 
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Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van september aanleveren 

uiterlijk op 15 augustus per email 

mensfort.info@mensfort.eu of schriftelijk op het 

redactieadres. 

Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners 

van Mensfort worden kosteloos geplaatst.  

De redactie behoudt zich het recht voor 

mededelingen in te korten als het artikel te lang is of 

te weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden 

ervaren.  

Advertenties zijn mogelijk.  

Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie. 

MENSFORT INFO  is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven  

Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz 
 Website S.L.M. www.leefbaarheidmensfort.nl 

informatie@mensfort.eu 

 

Buurthuis De Werf,  

Beheerder:  Richard Heijdenrijk, 

 van der Werffstraat 14, 

 r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 

2431154 

Buurtpreventie Mensfort buurtpreventie@mensfort.eu 084-869 30 76 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder: Jimmy v.d. Schoor 

van der Werffstraat 14, 

 j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl 

06-52634977 

Gebiedscoördinator Mensfort 

Erika Overink 

 e.overink@eindhoven.nl 2385029 

Wijkagent 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@politie.nl  

0900-8844 

Janneke Lopata j.lopata@lumenswerkt.nl 06-52740942 

Jongerenwerk Mensfort 

 Gijs v. Dijsseldonk 

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Algemeen Klachtennummer 

Gemeente Eindhoven 

gemeente@eindhoven.nl 14040 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 269 75 61 

Emmaüskerk  

Jan Dorr 

 j.dorr@upcmail.nl, 2133194 

Redactieadres Mensfort Info v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 

2449938 

Bankrekening S.L.M. t.n.v. Penningmeester S.L.M. NL27rabo0150070985 

Colofon 

 

 Bij overlijden:                   Acheron uitvaarten     1e Lieven de Keylaan 88 2029815 

 
Energy Moves XL 

Mensfort op zijn mooist. 




