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Braderie Wijkfeest  7 juli 2019 

Nog ruim een maand en dan hopen we weer een 

gezellig wijkfeest te kunnen houden in onze wijk voor 

wijkbewoners, maar uiteraard ook voor de bewoners 

van de aangrenzende wijken. Evenals voorgaande 

jaren zal dat plaatsvinden in het hart van onze wijk, 

op en rond het Judas Taddeusplein, de Jan Heynslaan 

en de Hendrik Staetslaan. Op dit moment lopen de 

inschrijvingen voor de braderiekramen al goed en er 

zullen er ongetwijfeld nog veel volgen.  Veel 

handelaren staan er met leuke, nieuwe spullen, maar 

ook is er plaats voor gebruikte spullen. Ook zijn er 

kraampjes met lekkernijen, want ook de inwendige 

mens wordt niet vergeten. Voor wijkbewoners die nog 

een kraam willen huren is dat mogelijk bij Coiffure 

Mensfort. U kunt daar zelf een plaats kiezen uit de 

nog vrijstaande kramen. Is een kraam te duur (€ 

35,00) of hebt u te weinig spulletjes  voor een hele 

kraam, dan kunt u proberen samen met een ander. 

een plaats te reserveren.  Op deze dag zullen enkele 

straten worden afgesloten en we hopen, dat de 

bewoners van de huizen aan het feestterrein ook dit 

jaar weer hun auto voor één dag elders willen 

neerzetten, zodat ze niet in de weg staan bij het 

plaatsen van de kramen. Ook op het Judas 

Taddeusplein zal niet geparkeerd kunnen worden, 

want daar komen de attracties voor de kinderen, een 

barretje en het terras om gezellig wat te drinken en 

bij te praten en. het podium, waar onze DJ voor 

gezellige muziek zorgt en regelmatig ook zelf een lied 

ten gehore zal brengen.  De braderie en rommelmarkt 

zijn open van 10.00 uur tot 17.00 uur, dus alle 

gelegenheid om een keer rond te wandelen. Uiteraard 

wordt de dag afgesloten met de trekking van de 

winnende loten van de loterij die door S.L.M. is 

opgezet om het wijkfeest te kunnen betalen. We 

hopen veel wijkbewoners te treffen op deze dag. 
 

Sfeerimpressie  wijkfeest 2018 



 

 

 

 

 

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 

BiebMensfort 

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 

10.00-16.00 u  

13.00-15.30 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 

BiebMensfort 

Symphonisch Ensemble 

Schaken/Spelinstuif 

Toneelvereniging Basta 
 

 

Digitolk Computerclub 

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 

 

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  

 

 

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 

Woensdag 

13.00 uur 

20.00 uur 

20.00 uur 

Jeu de Boules 

Schaken 

Spelinstuif  

 

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 
 

Van de redactie 

Gedurende de vakantietijd is het aantal activiteiten, 

ook in onze wijk aanmerkelijk minder. Dat is voor de 

redactie dan ook de reden in de maand juli geen 

Mensfort Info uit te brengen. Nu echter het wijk-

feest in juli valt en we graag daarvan een verslagje 

publiceren, samen met de trekkingslijst van de loterij, 

hebben we besloten een gecombineerd juli-augustus 

uitgave uit te brengen. Dit blad zal omstreeks 15 juli 

bij u in de bus vallen. Uiterlijk 5 juli zien we ook graag 

uw berichten voor dit nummer, met de activiteiten in 

augustus, tegemoet. Voor diegenen die dan al op 

vakantie zijn: een prettige vakantie! 

Andere activiteiten in de eerste helft van juli 

1 juli 

3 juli 

7 juli 

10 juli 

16 juli  

Samen eten 

Kienen KBO 

Wijkfeest Braderie 

Kienen  

Samen eten 

Emmauskerk 

De Werf 

Taddeusplein 

e.o. Eikenhof 

Emmauskerk 
* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  

3 juni 

5 juni 

12 juni 

18 juni 

19 juni 

19 juni 

26 juni 

26 juni 

Samen eten 

Kienen KBO 

Kienen 

Samen eten 

kienen KBO  

Zomerspektakel 

Kienen 

Krijg de kleertjes 

Emmaüskerk 

De Werf  

Eikenhof  

Emmaüskerk 

De Werf 

Grasveld De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

 

 

Wandelgroep Mensfort op excursie. 

Op dinsdag 23 april was voor de 

Wandelgroep Mensfort een 

Natuur- en Poëziewandeling op het 

terrein van de Grote Beek. We 

hadden prachtig weer en Tonja en 

Peter hebben ons door dit 

prachtige landgoed geleid. Op het 

terrein zijn op diverse plekken de 

gedichten van cliënten geplaatst. 

Tonja las veel gedichten voor.  

nog een zwembad geweest te zijn 

compleet met duikplank en 

kleedhokjes. En hij vertelde over de 

geschiedenis van het landgoed: In 1918 

werd in Woensel het Rijkskrank-

zinnigengesticht gebouwd, waarna in 

1947 de naam veranderde in RPI. In 

1985 kreeg het de  naam Ziekenhuis 

de Grote Beek en in 1996 GGzE. Deze 

naamsveranderingen geven aan hoe de 

Ze had zelf ook twee gedichten geschreven die daar 

ook geplaatst zijn. De gedichten waren zo geplaatst 

dat de plek eer deed aan de titel van het gedicht. Zo 

was het gedicht: "Onder een dak" onder een boom met 

heel veel takken geplaatst, het gedicht: "Orchideeën" 

waar de orchideeëntuin komt en het gedicht: 

"Ouderdom" bij de huisjes waar de ouderen wonen. 

Peter vertelde over de natuur en over de gebouwen en 

je kon hem allerlei vragen stellen. Dat was heel 

interessant. Zo schijnt daar vroeger op dat terrein 

visie op de patiënten is veranderd en hoe het 

aanvankelijk van gesloten karakter steeds opener is 

geworden. Na afloop hebben we bij Restaurant de 

Trefhove nog even lekker een drankje genoten en 

nagepraat. Iedereen was het erover eens dat het 

een hele interessante en gezellige middag was 

geweest. Voor herhaling vatbaar!!! De volgende 

Natuur- en Poëziewandeling is op woensdag 17 juli. 

We hopen dan weer veel wijkgenoten te zien. 
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Buurtpreventie Mensfort 

Spontaan kregen we naar aanleiding van de oproep in 

de vorige Mensfort Info een aanmelding van een 

nieuwe buurtprevent. Een welkome aanvulling van de 

groep. Maar met nog meer mensen zal de preventieve 

werking van buurtpreventie nog groter zijn. Wie volgt? 

Email: buurtpreventie@mensfort.eu of tel 2449938 
 

 

Schaken, dammen en de “Spelinstuif” 

Woensdagavond vanaf 19.30 uur In de Werf 

Al enkele maanden wordt er op woensdagavond (behalve in de 

schoolvakanties) in de Werf geschaakt en worden er ook 

gezelschapsspellen gespeeld. We beginnen om 19.30 uur, maar als u 

later komt is dat ook geen probleem. We kijken gewoon elke woens- 

dag wie wat wil spelen. Meestal wordt er geschaakt door 2 tot 4 personen. Dan beslissen de anderen die er 

zijn, welk spel ze die avond willen spelen. Sinds kort hebben we ook een sjoelbak en die wordt dan ook 

gebruikt. Scrabble en/of de Kolonisten van Catan spelen de huidige bezoekers graag maar pas geleden was er 

iemand die graag Stratego wil spelen en gelukkig… dat hebben we ook! Natuurlijk hebben we ook Mens Erger 

je Niet, Rummikub en een spel kaarten. De keuze is aan U! Dus loop eens binnen en speel mee, hoe meer 

spelers, hoe meer spelen er gespeeld kunnen worden! Er zijn geen onkosten aan verbonden alleen… uw 

consumptie moet u zelf betalen. We spelen voor de gezelligheid en voor geld spelen is en blijft verboden. 

Maak gebruik van een waardebon 

Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid iets te 

organiseren in je straat of appartementengebouw om 

elkaar te leren kennen Het is dan mogelijk een 

bijdrage in de kosten te krijgen als u via S.L.M een z.g. 

waardebon 2019 aanvraagt. Kom met een idee en kijk 

wat de mogelijkheden zijn om hiervoor een financiële 

tegemoetkoming te krijgen uit de gemeentesubsidie.   
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Heronthulling “Vogels” 

Onder grote belangstelling werd op 9 mei 

het beeld “Vogels” van Gerard Bruning op 

zijn nieuwe plaats aan de Willem de 

Bruynstraat opnieuw onthuld. Nadat 

namens S.L.M  J.v. Peer aangaf dat het 

beeld voor verbinding in de wijk staat, de 

kinderen van BS Atalanta een lied 

hadden gezongen en Linda het gedicht 

“Vogels”  had voorgelezen bedankte Cees 

van Rooij allen die hebben bijgedragen 

aan het verplaatsen van dit beeld. Ook  

wethouder Yasin Torunoglu roemde het initiatief en 

gaf aan dat cultuur voor onze samenleving van groot 

belang is. Met het loslaten van een vijftal duiven, 

samen met enkele kinderen van BS Atalanta, was de 

onthulling een feit.  
 

 
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. 

Loterij S.L.M. 

Ook dit jaar organiseert S.L.M. weer de jaarlijkse loterij, 

waarvan de trekking zal plaatsvinden aan het einde van het 

wijkfeest op 7 juli. Ook dit jaar is de hoofdprijs weer een 

reischeque t.w.v. € 400,00. Verder zijn er nog veel prijzen 

die o.a. beschikbaar worden gesteld door winkeliers en 

bedrijven. In de loop van de komende weken zullen de loten 

te koop worden aangeboden in onze wijk aan de deur door 

vrijwilligers om het werk van S.L.M te steunen. De kosten 

per lot zijn € 0,50. Koopt u ook een of meer loten ? 
 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in de ontmoetingsruimte 

van De Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Van 19.30 uur 

tot 22.30 uur, gezellig een avondje uit en kennis 

maken met andere kaarters. Iedereen is welkom. 

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 

in De Werf. Aanvang  14.00 uur. Deze maand dus op 

3 juni en 17 juni. U bent welkom, ook als u geen lid 

bent van de K.B.O. of niet in Mensfort woont! 

Openbare wijkbijeenkomst 6 mei 

Nadat enkele lopende zaken ter tafel waren 

gekomen, zoals  het “Coppie Koffie” van de politie, 

de Community Court, de rechtbank voor Woensel 

Zuid en de onthulling van de “Vogels” was  het tijd 

voor een toelichting van Peter Engels om een toe-

lichting te geven over het “Ommetje Mensfort. Om 

meer mensen in beweging te krijgen heeft de 

Gemeente een route uitgezet binnen onze wijk, die 

door iedereen kan worden gewandeld of gerend. In 

deze route zijn een aantal beeldbepalende punten 

uit onze wijk opgenomen. Daarnaast komen er een 

aantal bewegingsoefeningen, die gedaan kunnen 

worden als iemand dat leuk vindt. Het Ommetje 

heeft nu ook een naam gekregen “Eindhje Om 

Mensfort”. Voordat alles klaar is zal nog even duren. 

Aansluitend was het woord aan Laura Bulten, de 

diëtiste van Menszorg. Zij benadrukte de individuele 

aanpak voor mensen die problemen hebben met eten. 

Ook gaf ze aan welke voedingsstoffen  noodzakelijk 

zijn om gezond te leven.  Het is jammer dat deze 

bijeenkomst maar matig bezocht werd . We  willen u 

er nogmaals op wijzen dat deze openbare wijk-

bijeenkomsten, steeds met een ander thema,  voor 

alle bewoners van Mensfort vrijblijvend te 

bezoeken zijn! Ook u bent volgende keer van harte 

welkom ! 

Gezellige nazit op de salademiddag 
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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 

Op donderdag 9 mei mochten we met velen getuige 

zijn van de originele onthulling van het prachtige 

kunstwerk ‘De Puttertjes’ in de tuin van de Frankrijk 

Staete’ d.m.v. het loslaten van enkele postduiven in het 

bijzijn van kleutertjes van Basisschool Atalanta. Wat 

mogen we toch blij zijn dat het fraaie kunstwerk 

behouden is gebleven voor onze wijk! Volgend op die 

onthulling hebben wij, van BiebMensfort, de wethou-

er die hierbij aanwezig was en die een woordje ge-

sproken heeft, Yasin Torunoglu, in onze bibliotheek 

ontvangen. Hij had immers de nieuwe situatie in Lokaal 

4 nog niet eerder gezien...!!! Hij was bijna met stom-

heid geslagen (iets wat deze welbespraakte wethou-

der niet zo gauw overkomt) toen hij binnenkwam, zó 

mooi en zó keurig ingericht vond hij ons onderkomen. 

Wij glommen natuurlijk van trots en konden hem 

daarnaast vertellen dat we nog altijd heel goed en 

naar volle tevredenheid van onze trouwe, maar even-

eens van nieuwe, klanten functioneren, óók iets om 

trots op te zijn natuurlijk! Zeker omdat we nog altijd 

met (ongeveer) de groep vrijwilligers werken met wie 

we in 2014 begonnen zijn. Was het toen niet zó, dat de 

wijkfilialen van de Openbare Bibliotheek zo nodig 

gesloten moesten worden? Was het toen niet zó, dat 

 

de buurtbibliotheken door enthousiaste en hard 

werkende vrijwilligers tot leven zijn gebracht? Is het 

dan niet, op z’n zachtst gezegd, vreemd dat er nu 

plotseling vanuit het niets in Winkelcentrum Woensel 

weer een filiaal van de Openbare Bibliotheek opgedo-

ken is? Weliswaar een filiaal met een ‘experimenteel’ 

karakter, maar tóch!! Met de 3 coördinatoren van onze 

BiebMensfort, Ad Verduin, Els Sloot en schrijver 

dezes, hebben we daarom binnenkort een gesprek met 

Albert Kivits, de directeur van de Bibliotheek 

Eindhoven. Omdat we het op z’n zachtst gezegd 

‘vreemd’ vinden, omdat we het (nog) niet zo goed 

snappen, omdat we dat ‘experimenteel’ graag uitgelegd 

willen hebben, dáárom dus! Dat prachtige kunstwerk 

‘Vogels’ is met het loslaten van enkele brave duiven 

onthuld; wij voelen ons eigenlijk door het handelen van 

dhr. Kivits onder onze duiven geschoten. Toegegeven, 

het een heeft weinig tot niets met het ander te maken 

maar die duiven vormden toch een mooi en welkom 

bruggetje. We houden u op de hoogte. Allez, tot de 

volgende keer! 

 

 

Spreuk van de maand 
  Een vriend is iemand die alles van je afweet 

en desalniettemin van je houdt. 
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Het verleden van Mensfort…. 

Aan de bomen in de Hendrik Staetslaan is te zien  

dat Mensfort nog een jonge wijk is. 
   

 
Foto: Eindhoven in beeld. 

Salademiddag in De Werf 

Op initiatief van een aantal 

vrijwilligers werd op 10 mei in De 

Werf een gezellige salademiddag 

gehouden. Na een lekker kopje koffie gingen alle 

aanwezigen aan de slag. Alle ingrediënten werden, al 

keuvelend, gesneden en samengevoegd tot een 

verschillende gezonde salades. Nadat op deze wijze 

diverse salades waren bereid kon iedereen genieten 

van een gezonde en lekkere salademaaltijd. 

 

Kienen Eikenhof 
Op woensdagmiddag 12 en 26 juni zijn er in de 

ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de Bleyslaan 73  

gezellige kienmiddagen met leuke prijzen. De zaal is open 

vanaf 13.00 uur. Aanvang om 14.00 uur   

Vrijwilligers gezocht voor het wijkfeest 

Nog een goede maand en dan zal ons wijkfeest weer 

gaan plaatsvinden. Gelukkig beginnen de aanmeldingen 

voor vrijwilligers voor deze dag langzaam binnen te 

komen. Voldoende is het nog niet, waardoor we 

sommige vrijwilligers een hele dag moeten inroos-

teren. Mocht u op deze dag een paar uurtjes willen 

meehelpen, dan horen we dat graag. U mag zelf 

aangeven tussen welke tijdstippen u de organisatie 

wilt helpen. Die taak kan zijn over het toezicht bij de 

attracties en de toegangswegen of verkoop van loten. 

We hopen dat we  voldoende wijkbewoners bereid 

vinden, zodat we een indeling kunnen maken waarbij 

iedereen enkele uren actief is. De rest van de dag 

blijft er dan voldoende tijd over om gezellig over de 

braderie te wandelen en te genieten van de 

activiteiten. Wilt u zich aanmelden kan dat via tel. 

2449938 of door een mailtje te sturen naar 

braderie.wijkfeest@mensfort.eu. U ontvangt dan 

enkele dagen voor het wijkfeest de indeling en uw 

taak voor de door u opgegeven uren.  
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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 door vrijwilligers in 

samenwerking met Lumens en  

buurtruimte040 de “Daghap van De Werf” het menu, 

dus kijk op de poster in De Werf Kom gewoon 

geserveerd in De Werf. Elke week staat er wat 

anders op binnen, betaal je bijdrage van €3,50 en 

schuif gezellig aan voor een lekkere hap en een 

praatje. Iedereen is welkom en je hoeft je niet aan te 

melden.. Het is mogelijk om af en toe te komen, maar 

ook mag je elke week aanschuiven. Dat is veel 

gezelliger dan thuis in je eentje een hapje eten! 
 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00 

repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke 

apparaten als koffiezetters en strijkijzers. 

 

 

Seniorenonderzoek door studenten 

Op 25 april jl. hebben studenten van de opleiding 

toegepaste gerontologie (Fontys Hogescholen) een 

samenwerkingsbijeenkomst georganiseerd. Hierbij 

werd een concept product gepresenteerd en 

besproken. Dit product is tot stand gekomen door 

onderzoek in samenwerking met een aantal senioren 

uit de wijk, de service apotheek en apotheek BENU. 

Tijdens de samenwerkingsbijeenkomst hebben we 

gebrainstormd met afgevaardigden van de PVGE, GGD 

(opdrachtgever), Fontys, de gebieds-coördinator van 

de wijk Mensfort en mede-studenten. Graag willen wij 

deze betrokken partijen heel erg bedanken!   

De afgelopen  weken hebben we met veel plezier 

gewerkt in wijkcentrum de Werf, wij willen in het 

bijzonder Richard Heijdenrijk bedanken voor de 

prettige samenwerking en het faciliteren van onze 

samenwerkingsbijeenkomst.   
 

  Digitolk in De Werf 

Digitolk zit vlakbij in uw wijk. Ons lokaal bevindt zich 

in buurthuis de Werf in de Werfstraat 14. Wij 

bieden laagdrempelig 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. Is uw 

computer defect of hebt u andere problemen met 

uw computer of tablet? Kom dan naar de helpdesk op 

vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur.  Ook 

worden er gerichte cursussen gegeven voor het 

gebruik van de computer.   

Bloembaskets op het plein 

 

Om de leefbaarheid en het woon-

genot in onze wijk te bevorderen 

heeft S.L.M. ook dit jaar weer, mede 

uit de opbrengst van de pleinverkopen, 

fraaie bloemenmanden laten hangen aan de lantaarn-

palen rondom het Judas Taddeusplein. Omdat deze 

professioneel worden verzorgd, hangen die er tot in 

het najaar. We hopen dat het u meer woonplezier 

bezorgd en ook u daarvan kunt meegenieten. 
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Open huis Financiën 

Geheel kosteloos helpen vrijwilligers u als u moeilijk-

heden heeft met de financiële administratie. Kun je  

formulieren voor uitkeringen, toeslagen of andere 

wettelijke regelingen niet invullen? Wij helpen je 

daarbij of verwijzen je naar instanties die verder 

kunnen helpen. 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 

 

Marktmissie Petrusparochie 22 juni 2019 

Zaterdag 22 juni van 10.00 tot 13.00 uur zwaaien 

net als vorig jaar ook dit jaar de deuren van de 

Petruskerk aan de Kloosterdreef weer open. Om 

het vriendelijke en uitnodigende gezicht van de 

Kerk en onze parochie zichtbaar te maken. 

Bezoekers van de weekmarkt krijgen een kaarsje 

aangeboden met de uitnodiging dat te laten 

branden in de kerk. In de kerk is er aanbidding en 

mensen hebben ook de gelegenheid een gebeds-

intentie op te schrijven. In het portaal en buiten 

bij de kerk verwelkomen we de bezoekers met 

wat te drinken, informatie over de parochie en 

een "praattafel". U bent op 22 juni meer dan wel- 

 

kom om een keer binnen te 

lopen.  

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 

Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

 
Fitnesscentrum Sports Up biedt een nieuw 

beweegplan aan voor senioren. Het is voor senioren 

van groot belang om in beweging te blijven, zo 

behoudt u langer een fit en vitaal lichaam. Wij 

bieden u deze mogelijkheid om onder begeleiding 

van instructeurs te sporten. Heeft u lichamelijke 

klachten? Geen enkel probleem! Onze ervaren en 

gediplomeerde instructeurs helpen u graag door 

middel van een aangepast trainingsschema. Speciaal 

voor senioren hebben wij een voordelig daluren-

lidmaatschap. U kunt van maandag t/m vrijdag 

tussen 11.00 en 17.00 onbeperkt sporten. Mochten 

deze tijden u niet uitkomen hebben wij altijd een 

ander lidmaatschap wat wij u aan kunnen bieden. U 

bent van harte welkom bij onze vestiging of kijk op 

www.sports-up.nl. Wij staan graag voor u klaar. 

De Waghemakerstraat 1d,        5622 JE  Eindhoven  

Tel: 040 2960796.             Email: info@sports-up.nl 
 

Zomerfestival 2019 

 

Op woensdag 19 juni 2019 vindt er op het 

grote veld bij wijkcentrum de Werf een 

zomerfestival plaats voor alle kinderen 

van de basisscholen Fellenoord en Atalanta. De 

ochtend is voor de schoolkinderen; vanaf het 

middaguur zijn alle wijkbewoners van Mensfort en 

Oud Woensel welkom. We vieren die dag ook het feit, 

dat Meneer Rick dit jaar de 25.000ste inschrijving 

heeft binnengekregen voor de naschoolse activiteiten, 

verzorgd op beide basisscholen. Op het grote veld is 

er de hele dag door van alles te beleven. Een kleine 

greep uit de activiteiten gesponsord en ondersteund 

door vele grote bedrijven (en hun personeel) die 

worden aangeboden: een mobiele kinderboerderij, een 

opblaasbare stormbaan, dansoptredens, spring-

kussens, workshops koken en creatief en nog veel 

meer. De toegang is gratis. Kom dus allemaal kijken! 
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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 ook gezellig eens even 

binnen voor een kopje koffie en een gezellige 

ontmoeting. Er zijn altijd wel enkele wijkbewoners 

aanwezig. Samen een kopje koffie 

drinken is toch veel gezelliger dan 

alleen zitten!  

Samen eten is pas fijn. 

Samen eten is pas fijn. Tweemaal per maand wordt 

er op de eerste maandag (3 juni) en de derde 

dinsdag (18 juni) van de maand samen gegeten. Om 

18.30 uur wordt u ontvangen met een drankje. Om 

19.00 uur gaan we aan tafel om te genieten van een 

heerlijk 3-gangen diner. De kosten bedragen slechts 

5 euro per keer. En dat is inclusief de drankjes!  

Iedereen uit de wijk Mensfort is van harte welkom. 

Aanmelden kan via de gebruikelijke weg, d.w.z. 

tijdens het samen eten of stuur een mailtje naar  

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor  uiterlijk 

zondagavond We hopen dat ook deze maand weer  

veel mensen kunnen genieten van de kookkunsten van 

onze vrijwilligers. 

Stilte en ochtendgebed 

In de stilteruimte van de Emmaüskerk verzorgt 

Maaike Landman elke woensdagochtend van  10.10 

uur tot 10.30 uur het ochtendgebed. Wilt u 

misschien af en toe eens de rust zoeken? Even 

afstand nemen van het drukke leven van elke dag? 

Een kaarsje branden? Samen bidden? Naar een 

bijbeltekst luisteren?? Loop dan eens op woensdag 

binnen en ontsteek een lichtje.  Iedereen is van 

harte welkom om hier eens langs te komen. 

 

Kom gratis kinderkleding ruilen bij “Krijg de Kleertjes” 

 

Woensdag 26 juni bent u weer van 

harte welkom om kinderkleding. te 

komen ruilen. We zijn zoals altijd 

aanwezig van 19:30 uur tot 21:00 uur en  

puzzels, leesboekjes en nog veel meer leuks! Hoe het 

werkt? U brengt schone, gedragen kinderkleding die 

nog heel is mee. Als u een tas inlevert kunt u weer een 

tas uitzoeken. Voeg ons toe op Facebook (Krijg de 

Kleertjes De Werf Eindhoven) en blijf op de hoogte 

van het laatste nieuws!  Hebt u nog vragen?  Op 

krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com kunnen we 

die altijd beantwoorden. 

de entree is gratis! U kunt dan bij ons terecht voor 

het ruilen van kleding in de maten 50 tot en met 104 

voor jongens én meisjes. Bovendien hebben we twee 

bakken met kinderspeelgoed staan, vol met knuffels,  
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Ingezonden brief! (Naam en adres bij de redactie bekend) 

Aan alle lezers van ons maandblad Mensfort Info, of 

eigenlijk niet alle lezers, als je mijn verhaal  verder 

leest. Er is in dit blad al regelmatig aandacht aan dit 

onderwerp besteed op aangeven van wijkbewoners, 

hoe sommigen met onze wijk omgaan in de hoop dat er 

iets verandert. Toch blijkt er een deel van de 

inwoners niet te kunnen of willen lezen. Regelmatig 

erger ik me aan het zwerfvuil, bloembakken die 

vernield zijn, zwerffietsen op garagepleinen, lege 

oliekannen op het parkeerterrein van het Judas 

Tadeusplein, leeg gekiepte asbakken vanuit auto`s, 

lege frietbakken, en noem maar op. Zo ook bij de 

plastic-  en glascontainer op het Judas 

Taddeusplein. Iedereen snapt toch wel, dat wat je 

op deze foto ziet niet door de klep van de container 

kan. Dan maar mee terug naar huis nemen is geen 

optie, dus, laat maar liggen de rotzooi van de vorige 

vervuiler was ook in een keer weg. Ik vind het raar 

dat iemand zo kan denken, maar ja, deze mensen 

hebben we helaas ook in onze wijk. Hoe weet je nu 

dat het iemand uit onze wijk is? Ik kan me niet 

voorstellen dat iemand uit Rapenland of Jagershoef 

met een bankstel komt aandraven en het hier bij de 

container zet. Beste lezers ik hoop dat het bij de 

mensen die aan deze vervuiling doordringt dat 

rotzooi maken geen kunst is, maar je eigen afval op 

een milieuvriendelijke manier afvoeren wat meer  

moeite kost. Of  ligt het aan de opvoeding van de 

personen die dit doen? Het ergste is nog dat S.L.M. 

zich al jaren inzet om deze toestanden te 

voorkomen en dit zal blijven doen zolang er nog 

altijd bewoners zijn die de boodschap in de 

Mensfort Info niet oppakken 
 

Hennepkwekerijen en drugslabs de wijk uit ! 

Het kweken van hennep en het houden   
van drugslabs is levensgevaarlijk, ook voor de buren. 

Het komt voor op veel plaatsen in Nederland en ook in 

Mensfort zijn al enkele kwekerijen ontmanteld. Vaak 

zijn de geur of het vervoer  van de materialen een 

signaal, dat door mensen in de omgeving wordt 

opgevangen. Om de risico’s voor de wijk te 

verminderen roept de politie iedereen op die een 

verdachte situatie vermoedt, dit te melden bij de 

politie of “Meld Misdaad Anoniem” 0800-07000). 

Vaak zijn het zware criminelen die zich hiermee 

bezighouden. Doe verder zelf niets, maar laat dat 

over aan de daarvoor verantwoordelijke instanties. 

  

Burendag  28 september 2019 

Het Oranjefonds wil helpen je buren beter te 

leren kennen door mensen bij elkaar te brengen. 

Vanaf 15 juni kan bij Oranjefonds.nl een bijdrage 

worden gevraagd als je op die dag iets leuks wilt 

organiseren voor bijv. de mensen in jouw straat. 
 

  

 

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk 

 

Binnenkort gaan weer veel 

mensen, ook in onze wijk, met 

vakantie. In heel Europa is dat 

de periode dat inbrekers extra 

actief zijn. Waarom zou dat in 

Mensfort anders zijn? Daarom 

is het verstandig om vooraf wat 

maatregelen te nemen, zodat je 

spullen er nog zijn als je weer  

thuiskomt. 

 

Je zou je 

buren kunnen vragen een oogje 

in het zeil te houden en er aan 

bij te dragen daje huis bewoond 

lijkt. Ook is het niet 

onverstandig om de deuren en 

ramen te sluiten en door middel 

van een tijdschakelaar het licht 

in je huis of je tuin aan te laten  

gaan. Zie je iets verdachts bij je buren bel dan 112!  
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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 

WijEindhoven Janneke Lopata jannekelopata@wijeindhoven.nl 06-38074136 

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 

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

 
Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van juli/augustus 

aanleveren uiterlijk op 1 juli 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. 
 

Belangstelling van jong en oud 

voor de onthulling van “Vogels” van Gerard Bruning. 
Colofon 


