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Leefbaarheid .  

Thuis is voor iedereen een plek om met plezier te 

wonen. Nu is dat natuurlijk een betrekkelijk begrip, 

want wanneer woon je nou ergens met plezier? 

Misschien moeten we voor het antwoord op deze 

vraag eens terugkijken in het verleden en daarbij 

onze stad even achter ons laten. In veel dorpen 

woonden de bewoners met zoveel plezier dat ze 

daar hun hele leven bleven wonen, tenzij ze door 

omstandigheden als werk of de liefde het dorp uit 

gingen. Waarom eigenlijk? De sfeer in zo’n 

woongemeenschap werd bepaald door de onderlinge 

verstandhoudingen. Iedereen kende iedereen en was 

op de hoogte van het lief en leed van iedereen in de 

straat, of zelfs in het dorp. Een praatje in de 

dorpswinkel of het café tegenover de kerk kwam 

vanzelf tot stand. Alles wat men aan een ander kwijt 

wilde werd besproken en als iemand om hulp 

verlegen zat, kwam daar bijna vanzelf een oplossing 

voor. Veel zaken in het dorp werden samen 

aangepakt, van het werk op de boerderij tot aan de 

hulp bij geboorte en overlijden. Er bestond een 

sociale band  waardoor het gemakkelijker was met 

elkaar iets aan te pakken. In de loop der jaren is de 

maatschappij echter veranderd door velerlei 

ontwikkelingen als de opkomst van de industrie en  

het gebruik van moderne media als televisie en 

telefoon en daarmee veranderde ook het leven op het 

platteland en ook in de grote stad. Daar ging dat een 

stuk sneller en op veel gebieden ook veel verder. Het 

gevolg daarvan was dat men vaak niet eens meer de 

mensen in de straat kende, laat staan in de wijk. Dan 

is het ook een stuk moeilijker met elkaar in gesprek 

te raken en samen zaken te regelen. Als je iemand 

niet kent,  ga je niet zo gemakkelijk praten over de 

dingen die je bezig houden. Samen iets ondernemen 

komt er dan ook niet van. Ook in onze wijk herkennen 

we die vervreemding. Veel wijkbewoners zouden best 

wat meer contact met anderen willen hebben, maar 

vinden daarvoor niet de juiste weg. Als we daar iets 

aan willen doen is de eerste stap dat we elkaar beter 

leren kennen. Stichting Leefbaarheid Mensfort heeft 

een aantal activiteiten opgezet om te zorgen dat  

wijkbewoners elkaar leren kennen, kleinschalig en 

zonder verplichtingen.  Kennen en gekend worden, 

zonder dat je alles van elkaar hoeft te weten, is 

eigenlijk een basis voor de leefbaarheid in een wijk. 

Iemand die je kent spreek je ook gemakkelijker aan 

als je je aan iets stoort. Om je woongenot en 

veiligheid te vergroten is dat dan toch wel prettiger. 



 
 
 
 

 

Maandag 

09.30-10.30 u 

10.00-12.00 u 

11.45- 12.45 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 

12.00-13.15 u  

13.00-16.00 u   

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 

Gymclub Survival 

Buurtbieb Mensfort 

Volksdansen 

Digitolk inloop 

KBO Sjoelen, biljart, rikken 

Katholieke EHBO  

Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen Jeanne Hermans 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers Muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

09.30-12.00 u 

11..00-13.00 u 

13.30-16.30 u 

13.00-16.00 u  

14.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 

19.00-20.00 u        

19.45-22.00 u        

20.00-22.00 u 

20.00-22.30 u  
 

Donderdag 

10.00-12.00 u 

10.00-16.00 u 

13.00-17.00 u  

13.30-16.00 u 

13.15 -16.00 u 

19.00-21.30 u 

19.00-22.00 u  

20.00–22.00 u 

 

Gym en beweging 

Crea-club 

Eindhoven Doet 

Bridgen Slem Hunters 

Digitolk Computerclub 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

Buurtbieb Mensfort 

Symphonisch Ensemble 

Schaken 

Toneelvereniging Basta 
 

 

Zangvereniging Levensvreugd 

Digitolk Computerclub 

Biljartclub De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Reiki 

Meditatie 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 

13.00-16.30 u 

 

13.00-16.00 u 

19.30-22.30 u  

Zaterdag 

15.00-17.00 u 

Zondag 

9.30-12.30 u 

12.30-14.30 u 

14.30-18.30 u 

15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 

BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Digitolk inloop 

Kaartclub De Werf 

 

MCID 
 

 

GMI 

Kerkdienst Faith Arena 

MCID 

Stichting  Ohaneze 

Dansgroep van Cleef 

 

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op met Wijkcentrum de Werf 

via  (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl  of r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

Richard Heijdenrijk 

Zakelijk leider De Werf 
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Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  

Dinsdag 

13.00 uur 

13.00 uur 

Fietsen 

Wandelen 

 

Donderdag 

Woensdag 

13.30 uur 

20.00 uur 

Jeu de Boules 

Schaken 

 

 

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 

Elke vrijdag 

10.00 uur 

10.00 -12.00 u 

Koffiedrinken 

Open huis Financiën 

Elke zondag 

 

10.00 uur Kerkdienst 

Bewaar deze bladzijde 
Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  

  2 nov 

3 nov 

  7 nov 

11 nov 

 14 nov 

 20 nov 

21 nov 

 28 nov 

 28 nov 

 28 nov 

Heropening Biebmensfort 

Gospel Event 

Kienen KBO 

Koffieconcert Da Capo 

Kienen 

Samen eten 

Kienen KBO 

Sinterklaas 

Kienen 

Krijg de kleertjes 

De Werf 

Emmauskerk 

De Werf  

De Werf 

Eikenhof 

Emmaüskerk 

De Werf  

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 
* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Heropening BiebMensfort 

Vorige maand maakten we er een melding van: De 

wijkbibliotheek BiebMensfort is verplaatst en zal 

feestelijk worden heropend. Dat zal plaatsvinden 

op vrijdagmiddag 2 november.  Alle vrijwilligers van 

de Bieb zouden het fantastisch vinden als iedereen 

vanuit onze wijk daar bij wil zijn. Tenslotte is de 

bieb voor ons allemaal. Daarom willen de vrijwilligers 

graag aan iedereen laten zien hoe  fraai en over-

zichtelijk de boeken er bij staan. Iedereen in onze 

wijk zal dan ook nog een flyer in de bus krijgen om 

er voor te zorgen dat de opening met een hapje en 

een drankje voorbijgaat zonder dat alle wijk-

bewoners daarvan op de hoogte zijn. Noteer dus 

deze datum dan ook met grote letters in uw 

agenda! 
 

Fietsen met Mensfort 

Nadat we twee jaar lang één keer per maand gingen 

fietsen gaan we nu al vijf jaar lang wekelijks een 

leuke fietstocht maken. We fietsen vanaf De Werf 

een leuke tocht van ongeveer 35 km. Om dit feit te 

vieren zijn de fietsers die dag eerst gaan fietsen, dit 

keer naar de Venbergse Molen in Valkenswaard voor 

de koffiestop. Daar ging de groep op de foto en bij 

terugkomst hadden zij een gezellige barbecue 

georganiseerd  in De Werf. Wilt u ook met deze 

gezellige groep meefietsen? Dat kan zonder 

afspraak! Kom op dinsdag om 13.00 uur naar De Werf. 

040-projects 

Sinds begin september wordt de ruimte in De Werf 

die eerder door de BiebMensfort werd gebruikt 

benut door 040-projects. Een groep studenten die 

op het Summa-college  een MBO- studie volgen 

loopt stage bij deze instelling. Zij doen ervaring op 

door te ondersteunen bij de meest uiteenlopende 

maatschappelijke en culturele activiteiten, zowel 

binnen als buiten Eindhoven. De Werf wordt door 

hen gezien als een ruimte waar zij hun plannen 

bespreken, uitwerken en evalueren onder leiding van 

de projectleiders. Volgende maand kunnen we u 

uitgebreider informeren. 
 

Pleinverkoop  

Hebt u ons ook zo gemist? De pleinverkoop van de 

S.L.M. kon de afgelopen maanden geen doorgang 

vinden omdat de vrijwilligersgroep door blessures te 

klein was geworden. Voor na de winter zoeken we dan 

ook enkele vrijwilligers die hieraan willen meehelpen. 

Dan kunnen we hier weer mee doorgaan. 
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Groep 8-leerlingen kunnen nu 

al kennismaken met het Frits!! 
 

Voor groep 8-leerlingen organiseert Frits Philips lyceum-mavo 

diverse activiteiten om alvast kennis te kunnen maken met 

het voortgezet onderwijs in het algemeen het Frits in het 

bijzonder. De eerste in de reeks van activiteiten is de 

jaarlijkse informatieavond met minilessen op dinsdag 20 

november. Voor ouders zijn er die avond informatierondes en 

voor leerlingen lessen in diverse vakken. De deuren gaan om 

18:00 uur open, het officiële programma start om 18:45 uur 

en duurt tot plm. 21:00 uur. Nieuwsgierig naar wat wij nog 

meer organiseren voor groep 8-leerlingen? Bezoek dan onze 

website : http://www.fritsphilips.eu/naar-het-frits 

Van onze wijkagent 
 Bij de aanhouding van een inbreker zijn onder- 

staande sierraden aangetroffen. Mocht iemand iets herkennen dan 

is de vraag om zich te melden bij de politie (0900-8844) en het 

registratienummer te noemen dat op onderstaande foto staat 

   
 

 

Voor wie steek jij een kaarsje op? 

Traditiegetrouw is Allerzielen op 2 november de dag waarop we 

onze doden herdenken. We denken terug naar hen die ons dier-

baar zijn, maar ons helaas zijn ontvallen. Ook in de Emmaüskerk 

is er gelegenheid om hier bij stil te staan. Om even de stilte te 

zoeken en te denken aan geliefden en vrienden die recent of al 

wat langer geleden zijn gestorven. U kunt een kaarsje voor hen 

opsteken in onze stilteruimte. Als u wilt kunt u daar ook voor hen 

bidden. Op vrijdag 2 november bent u hiervoor tussen 10 en 12 

uur van harte welkom! 
 

Wandelen met Mensfort 

Gezellig kletsend kwamen we ze tegen: 

een groep wandelaars die om 13.00 uur 

bij De Werf waren vertrokken. Samen 

hadden ze besproken om dit keer te gaan 

wandelen naar het Henri Dunantpark. 

Daar werd kort gepauzeerd en kon een 

lekker kopje koffie worden genuttigd. 

Langs een andere weg kwamen de wijk-

bewoners weer terug bij De Werf. De 

groep blijkt steeds groter te worden, 

want er sluiten steeds meer mensen aan. 

Dat is niet zo moeilijk, want je komt om 

13.00 uur bij De Werf en kunt meelopen! 
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Kerstmiddag 

Op vrijdag 21 december organiseert de werk-

groep actieve vrijwilligers van S.L.M. net als vorig 

jaar weer een gezellige kerstviering in De Werf 

voor wijkbewoners vanaf 60 jaar. Als uw gegevens 

bekend zijn ontvangt u een uitnodiging, maar 

inschrijven kan ook via de inschrijfformulieren die 

binnenkort in De Werf liggen. In de volgende 

Mensfort Info volgt meer informatie! Als u daar 

bij wilt zijn, noteer dan al vast deze datum in uw 

agenda! 
 

Busreis Kerstmarkt 2018 

Reserveer alvast de datum als u dit jaar mee wilt 

met de bus vanuit Mensfort naar de Kerstmarkt in 

Düsseldorf/Duitsland. We  gaan op donderdag 13 

december en zaterdag 15 december. In de volgende 

Mensfort Info meer informatie en aanwijzingen 

voor de inschrijvingen. 
 

Spreuk van de maand 

Alleen met je hart kun je goed zien.  

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. 

 

Sinterklaas in De Werf 

Op Woensdag 28 november zal Sinterklaas 

met enkele Pieten naar De Werf komen om 

de kinderen van onze wijk te ontmoeten. 

Met de kinderen van 0 tot en met 8 jaar 

gaan we vanaf 14.00 uur knutselen en zingen 

voordat de Sint komt. Om 14.30 uur 

verwachten we dan Sinterklaas en de Pieten 

en hij blijft dan tot 15.30 uur. Samen met 

de kinderen, de ouders en de Zwarte Pieten 

zal hij er weer een leuke en gezellige middag 

van maken. Om er bij te kunnen zijn hoeven 

de kinderen alleen de kleurplaat hiernaast 

mooi in te kleuren en in te leveren bij 

Coiffure Mensfort of in de brievenbus bij 

Judas Taddeusplein 27. Als papa of mama 

dan duidelijk de naam invullen weet Zwarte 

Piet ook welke cadeautjes hij van de 

Pakjesboot moet meenemen, want natuurlijk 

brengt de Sint ook cadeautjes mee De 

kleurplaat moet wel uiterlijk 21 november 

worden ingeleverd.  (Broertjes en zusjes 

kunnen de kleurplaat ook vinden op de site 

www.leefbaarheidmensfort.nl.). Iedereen 

weet dat Sinterklaas het leuk vindt als de 

kinderen in De Werf een liedje kunnen 

zingen of een dansje kunnen doen en 

natuurlijk leuk meezingen met de sinter-

klaasliedjes. We hopen dat veel kinderen van 

0 tot en met 8 jaar met hun ouders naar De 

Werf komen om de Sint te ontmoeten. 

 

Naam: …………………………… …………………….………. Leeftijd ……………..jaar 
 

Adres:…………………………………………………………..…………  jongen / meisje 
 

Emailadres ouders:  ………………………………………………….…………….. 

 
    Knip de kleurplaat uit en lever die in vóór 21 november.     
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Foto Wij Eindhoven 

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 

Openingstijden BiebMensfort: 
Maandagochtend 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 

Dit stukje rolt uit de computer op de jaarlijkse 

marathonzondag, een zondag met prachtig weer 

waarvan heel veel mensen volop zullen genieten! 

Misschien is het voor een deel van die zwoegende 

marathonlopers (die heel veel bewondering verdienen) 

zelfs wel té warm!? Maar… tijdens de voorbije dagen is 

door weermannen en -vrouwen al het wijsvingertje 

geheven: het weer gáát veranderen. Zou dat 

betekenen dat de herfst er aan begint te komen? Er is 

natuurlijk dat bekende gezegde dat ons wil doen 

geloven dat niets zo veranderlijk is als het weer. Nu 

schijnt dat ‘veranderlijk zijn’ niet alleen voorbehouden 

te zijn aan het weer; je komt ook andere 

vergelijkingen tegen. Was het niet de Romeinse 

dichter Vergilius (vóór onze jaartelling) die vond dat 

de vrouw erg veranderlijk is: “De vrouw blijft een 

wispelturig en veranderlijk wezen” (“Varium et 

mutabile semper femina”, voor de latinisten onder ons). 

Otto von Bismarck (19e eeuw) vond zelfs álles 

veranderlijk: “Er zijn tijden waarin men liberaal moet 

regeren en tijden waarin men dictatoriaal moet 

regeren. Alles is veranderlijk”. Om over na te denken!?!  

De Engelse dichter Lord George Byron hield het 

dichter bij huis door te verkondigen: “I am so 

changeable, being erverything by turns and 

nothing long – I am such a strange melange of 

good and evil” (“Ik ben zo veranderlijk, alles op z’n 

beurt  en niets langdurig – ik ben zo’n vreemde 

mengeling van goed en kwaad”) Vrouwen zijn 

kennelijk veranderlijk, mannen idem dito dus 

houden we het maar op “Niets zo veranderlijk als 

een mens”.  Alle gekheid op ’n stokje: de herfst en 

daarna de winter komen er hoe dan ook aan: bij 

uitstek de jaargetijden om te lezen… ! En waar kun 

je dan beter terecht dan bij BiebMensfort? Die 

heeft een prachtige collectie boeken die he-le-

maal gratis geleend mogen worden. We zitten 

voortaan in Lokaal 4 van ‘De Werf’: elke maandag- 

en vrijdagochtend van 9 tot 12 en op woensdag van 

19 tot 20 uur. Op 2 november bouwen we een 

feestje t.g.v. de heropening na de interne 

verhuizing: kom dat meevieren! Hou de brievenbus 

in de gaten. Allez, tot de volgende keer!     
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Nieuwe cursussen bij Digitolk. 

In samenwerking met buurtwerk, stichting Ik Wil en 

de bibliotheek Eindhoven zijn er nu twee nieuwe 

cursussen voor erg schappelijke prijzen beschikbaar. 

“DigiD en de (rijks)overheid” en de basiscursus “Klik 

en Tik” voor startende computergebruikers. Digitolk 

zit vlakbij uw wijk. Ons lokaal bevindt zich in buurt-

huis de Werf in de Werfstraat 14. Wij bieden laag-

drempelig computeronderwijs aan. Leer op een 

ongedwongen manier omgaan met computers of 

tablets. Loop eens binnen op maandagmiddag tussen 

13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Computer 

defect of andere problemen? kom naar de helpdesk 

op vrijdagmiddag tussen 13.30 uur en 15.30 uur. 

Meer info op www.digitolk.nl of informeer bij het 

personeel van de Werf. 

 

 

 

Schaken  
 Elke woensdag van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 

wordt er in De Werf geschaakt door een aantal 

enthousiaste schakers. Op welk niveau u ook speelt, 

kom en kijk of het iets voor u is ! U bent van harte 

welkom om mee te schaken. Als er meer schakers 

zijn kunnen we op meer borden op een aangepast 

niveau schaken. Gezelligheid komt wel op de eerste 

plaats maar winnen is natuurlijk leuk en daar hoort 

verliezen dan ook automatisch bij. Al doende leert 

men… Niet iedereen komt elke week schaken maar  

gewoonlijk zijn er vier of vijf 

personen aanwezig. Borden hebben 

we nu voldoende maar als de groep 

groeit hebben we er wel meer 

nodig, dus wij houden ons, nog 

steeds  aanbevolen voor een spel 

als u dat toch niet meer gebruikt.  
 

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk 

In de Emmaüskerk bent u elke 

woensdag- en vrijdagochtend 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 

harte welkom om een kopje koffie   

te komen drinken en een praatje te maken. Loop 

gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en 

een gezellige ontmoeting.  

 

Samen eten is pas fijn. 

Op dinsdag 20 november, de derde dinsdag van 

deze maand, heeft het kookteam van de 

Emmaüskerk weer een lekkere maaltijd bereid.  Dan 

kunnen we op weer samen genieten van het eten en 

daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten 

bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte 

welkom.  Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 18 

november via een emailtje aan  

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.   

 
Durf te vragen…Durf aan te bieden 

In onze vorige uitgave deden we een beroep op 

wijkbewoners zich te melden als men ergens hulp bij 

kan gebruiken of tijd heeft om anderen te helpen. Op 

deze oproep is helaas niet gereageerd, terwijl we 

toch bij S.L.M. signalen krijgen dat hulp welkom is. 

Maar als u niet aangeeft waarmee iemand u kan 

helpen kunnen we ook niemand oproepen voor de klus. 

Het gaat er om elkaar te helpen, zonder dat daar 

hoge kosten aan verbonden zijn. Om iedereen te laten 

weten wie hulp vraagt of aanbiedt (bijvoorbeeld in de 

tuin, bij het boodschappen doen,  de hond uitlaten of 

een avondje oppassen) zou dat een rubriek kunnen 

zijn in dit blad. Stuur een mailtje naar de redactie en 

wij publiceren vraag en aanbod (zonder naam of 

adres) en S.L.M. probeert het contact te leggen. 

 

ELIENE, UW KAPPER AAN HUIS 

Of u komt bij mij thuis 
** Speciale aanbieding ** 

Bij de tweede afspraak wordt u gratis geknipt 

Volwassenen 

Kinderen tot 12 jaar 

Wenkbrauwen epileren met touw 

Gelaat epileren met touw 

Wenkbrauwen verven 

Wimpers verven 

€ 12,50 

€  9,00 

€ 7,50 

€ 5,50 

€ 9,50 

€ 9,50 

Keratinebehandeling    vanaf € 70,00 

Betreft verven en al uw andere vragen kunt u 

mij bereiken op telefoonnummer 0641363340 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

   

8 

 
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 ? Kijk dan op 

buurtruimte040, een platform waar 

alle activiteiten en ruimten te 

vinden zijn. 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 de woensdagen 14 en 28 

november is er in de ontmoetings-

ruimte van de Eikenhof aan de 

Bleyslaan 73  een gezellige kien-

middag met leuke prijzen. De zaal is 

open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 

14.00 uur  Iedereen is van harte 

welkom. 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in De 

Werf. Aanvang 19.30 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. 

Kienen 

Elke  eerste en derde woensdag van de 

maand bent u van harte welkom bij de 

kienmiddagen van de KBO Mensfort in 

De Werf. Aanvang  14.00 u.  

Deze maand dus op 7 en 21 november. Ook niet-leden 

van de KBO zijn van harte welkom ! 

 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 

Maandag      08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Dinsdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Woensdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 

Donderdag 08.30 - 17.00 uur    19.00 - 22.30 uur 

Vrijdag 12.30 - 16.30 uur   19.00 - 22.30 uur 

Zaterdag en Zondag alleen op aanvraag 
 

Daghap in de Werf 

Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur 

wordt de “Daghap van De Werf” 

geserveerd door Lumens en buurt-

ruimte040 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. 

Wist u dat u bij De Werf  tijdens 

openingstijden altijd binnen kunt 

lopen om een kopje koffie of thee 

te drinken. Bijna nooit bent u er 

alleen, dus een praatje maken lukt 

meestal wel. 
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Huisartsenpraktijk Hoefnagel en Myhina  
 

Hierbij willen wij ons kort 

voorstellen. Wij zijn huisartsen D. 

Hoefnagel en O. Malyhina wij hebben 

druk, het verzorgen van wonden en het maken van 

uitstrijkjes. Om te zorgen dat er steeds nieuwe 

huisartsen ervaring hebben opgedaan in een zieken- 

 

 

vanaf januari 2016 de huisartsenpraktijk voortgezet 

van onze collega huisarts J. de Paepe. Hij is met zijn 

gezin terug naar België gegaan om daar als huisarts 

verder te werken. De praktijk is in het mooie 

gezondheidscentrum Menszorg aan de Barrierweg, 

met het Catharinaziekenhuis om de hoek. In dit 

centrum werken wij nauw samen met de andere 

disciplines. Laagdrempelige en kwalitatief goede zorg 

kunnen wij uiteraard niet alleen verlenen. Ons team 

wordt o.a. versterkt door collega huisarts N.Akyuz, 

onze ervaren assistenten en de praktijkondersteuners 

C. Appelhof en A. Buikema, die de patiënten met 

chronische ziekten als diabetes, long-,  hart- en 

vaatziekten helpen, maar ook patiënten met 

psychische klachten en ouderen met problemen met 

het geheugen. De assistenten beantwoorden de 

telefoon en maken afspraken voor u, maar u kunt ook 

bij hen terecht voor o.a. het met stikstof aanstippen 

van wratten, de urinecontrole, het meten van bloed- 

huis of verpleeghuis, vaak ook in het buitenland. Dit 

jaar mogen wij dokter Voorhout begeleiden via de 

Radboud Universiteit. Om haar te helpen een goede 

huisarts te worden is het belangrijk dat patiënten 

bereid zijn om bij haar op consult te gaan. Met ons 

team zijn we ook steeds bezig met het verbeteren 

van de zorg en het uitbreiden van de diensten via het 

internet. Zo kan de patiënt via de website 

herhaalrecepten voor medicijnen bestellen.  De 

zomer is voorbij en dat betekent dat de huisartsen in 

oktober en november de patiënten boven de 60 jaar 

en patiënten met hart- of longproblemen de griepprik 

geven. De griep is voor de meeste mensen een 

vervelende ziekte die vanzelf overgaat. Nuttige en 

betrouwbare informatie over de griep en andere 

gezondheidsvragen vindt u op thuisarts.nl. 

Informatie over de praktijk vindt u op 

huisartsenpraktijkhoefnagelmyhina.praktijkinfo.nl. 

 

Open huis Financiën 

Vind jij die financiële administratie ook zo lastig? Ben je niet zo 

thuis in de wettelijke regelingen, ken je je recht op uitkeringen of 

toeslagen? Kun je die formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij 

of verwijzen je naar instanties die verder kunnen helpen. Onze hulp 

is geheel kosteloos!   

WAAR KUN JE TERECHT? 

- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur  

       in het parochiecentrum van de Petruskerk,  Kloosterdreef 31  

- elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  

           bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A 

- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

          in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2 

 
 

Krijg de kleertjes  

Kleding en speelgoed ruilen in De Werf 

 Woensdag 28 november zijn we er weer van 19:30 uur  

tot 21:00 uur. Er is kinderkleding in de maten 50 tot en met 80. Ook 

hebben we 2 dozen met kinderspeelgoed. De entree is gratis! 
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Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan onze redactie! 
 

Basisschool Atalanta groeit !!!! 

 

Basisschool Atalanta in Eindhoven groeit weer na een 

periode van krimp. Per 1 oktober 2018 telt de school 

ouderraad (OR) en een 

medezeggenschapsraad MR) 

204 leerlingen. Vorig jaar telde de school nog 193 

leerlingen; nu is er weer voorzichtige groei. 

Directeur Rebecca Gelens: “We zijn erg blij met de 

groei van de school. We merken dat de school meer 

zichtbaar is in de wijk en dat de ouders van school 

zorgen voor goede mond tot mond reclame in de 

buurt. De ouders van de nieuwe leerlingen kiezen 

bewust voor de kleinschaligheid en de goede 

kwaliteit van Atalanta. Daarnaast werken we nauw 

samen met onze Spilpartner peuteropvang Korein 

Barrierweg en we werken ook samen met kinderdag-

verblijf Parelbosch en ook dat bevordert de 

doorstroom van vierjarigen naar onze school.” De 

ouderbetrokkenheid op Atalanta is groot. Naast een 

heeft de school ook een ouderinitiatief. In juni 2017 

is dit Ouderinitiatief Atalanta opgericht en is het 

eerste gemengde ouderinitiatief in Eindhoven. Ouder-

initiatief Atalanta wordt gevormd door Nederlandse, 

Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse 

ouders. Ze wonen allemaal in het voedingsgebied van 

de school. Samen maken ze zich sterk voor een 

gemengde buurtschool. Samen met de andere 

betrokken ouders van Atalanta zijn ze afgelopen tijd 

bezig geweest om ouders uit de buurt te wijzen op de 

voordelen van de buurtschool. En dat heeft gewerkt: 

steeds meer ouders uit de buurt kiezen voor 

Atalanta. Op deze manier wordt de school meer 

gemengd en uiteindelijk een afspiegeling van de buurt  
 

Wilt u ook adverteren in deze Mensfort Info? Neem dan contact op met de redactie.  
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Groep 8 op kamp. 
De beide groepen 8 van basisschool Atalanta zijn op  kamp geweest. 

Ze hebben er heel veel plezier in gehad en leuke herinneringen aan. 

Dit verhaal gaat over het kamp 2018.  Veel leesplezier!  

Op kamp. Iedereen had er veel zin in. De kinderen 

van de hele school hadden zich verzameld op het plein 

om de tieners uit te zwaaien. Het grote moment was 

aangebroken. We vertrokken in groepjes. Uiteindelijk  

waren we na lang fietsen door de bossen en een stop 

bij de Hazenwinkel, aangekomen bij De Stevert in 

Steensel. Het  feest was gelijk begonnen met het 

versieren van de slaapkamer en het  uitpakken van de 

spullen. Na de bingo hadden we vrije tijd. Veel 

kinderen gingen een hut bouwen in het bos. Naar de 

slaapkamer mochten we niet.  Na het smokkelspel 
gingen we tanden poetsen en daarna naar de 

slaapkamers. Na het tweede fluitje moest het licht uit 

en mochten we alleen nog maar fluisteren. Elke ochtend 

optreden op de bonte avond, survival, levend 

Catan, bingo, barbecue, zwemmen in Aqua Mundo, 

het spel jongens tegen de meiden, een 

spooktocht en de disco. Op de bonte avond traden 

wel 12 groepen op. We hebben veel leuke 

activiteiten gehad en gedaan.  We hadden een 

lekkere barbecue en aten ook dönner. De laatste 

ochtend werden we wakker gemaakt met 

waterpistolen. Na het ontbijt moesten we spullen 

inpakken en gingen we weer op de fiets terug naar 

school. Daar stond iedereen op ons te wachten. Het 

was een geweldige week. Dat is te danken aan de 

juffen en meesters , de studenten van meester Rick 

en natuurlijk onze directrice.         

werden we door de meesters en juffen wakker 

gemaakt met een liedje en kwamen ze springend onze 

kamer op. In de vier dagen dat we er waren, hebben 

we veel gedaan zoals het smokkelspel, voorbereiden en 

 

Doet u ook mee?? 

De redactie is erg benieuwd naar uw kijk op de wijk 

Mensfort. Dat kunt u aan ons doorgeven in de vorm 

van een kort verhaal, maar ook door mooie foto’s 

die genomen zijn binnen de wijk. Stuur uw bijdrage 

naar mensfort.info@mensfort.eu. De redactie zal 

dankbaar gebruik maken van uw inzendingen! 
 

 

"Een nieuwe Balans" 
 

Yoga en massage  
in jouw eigen wijk 

 

 

Barrierweg 192a  
Tel: 06-48071853 
www.balans-yoga.com 
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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         084-8693076 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder:Vernon Ridderstaat 

van der Werffstraat 14, 

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl 
06-12324551 

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 

WIJEindhoven Trudy el Boujaddaini  06-11325392 

Jongerenwerk  Gijs v. Dijsseldonk g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Klachtennummer Gemeente Eindhoven gemeente@eindhoven.nl 14040 

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

Emmaüskerk  Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 0638062395 

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 

 
 
 

Deze bloemenbak is perfect bijgehouden door  een 

naburige bewoner tijdens  de afgelopen tropische 

zomer. 

Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van december aanleveren 

uiterlijk op 15 november schriftelijk op het 

redactieadres of via  mensfort.info@mensfort.eu  

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 zonder opgaaf van redenen te weigeren indien 

deze als kwetsend kunnen worden ervaren.  

Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden 

in overleg met de redactie. 
 


