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Buurtpreventie Mensfort 

U kunt ze zomaar op een willekeurige avond 

tegenkomen: de vrijwilligers van de buurtpreventie. 

In hun opvallende gele hesjes lopen zij een rondje 

door de wijk Mensfort. Altijd zijn ze met tenminste 

twee personen, soms vergezeld van een hond. Zij 

proberen door hun aanwezigheid te zorgen voor een 

stukje veiligheid.  Soms maken zij bewoners attent op 

situaties die zouden kunnen leiden tot criminaliteit. 

Dan wordt er aangebeld en gewezen op huis- en 

autosleutels die in het slot zitten en dat zou mensen 

met minder goede bedoelingen op een idee kunnen 

brengen. Andere voorvallen die al tot een actie 

hebben geleid zijn de niet afgesloten auto’s, 

autoramen die open staan, een ladder die los in de 

voortuin ligt, terwijl bij de buren het slaapkamerraam 

open staat of een fiets die niet afgesloten voor de 

deur staat.  Daarnaast hebben we een enkele keer 

opgemerkt dat mensen zich wat vreemd gedroegen en 

de indruk wekten dat er drugs gedeald werden. In 

die gevallen maakt de buurtpreventie daarvan melding 

bij de politie. Als ergens huisvuil is gestort gaat een 

melding naar de buiten-beter app van de gemeente. 

Dan wordt dit vaak de volgende dag al opgeruimd. 

Iets langer duurt het voordat gevaarlijke, ongelijk 

liggende trottoirtegels die gemeld worden  aangepakt. 

Al deze acties zijn bedoeld om de veiligheid in onze 

wijk te handhaven, naast het feit dat mensen met 

verkeerde bedoelingen worden afgeschrikt. Helaas 

zijn er nog te weinig vrijwilligers om door alle straten 

te lopen of elke dag te surveilleren. We weten dat er 

veel hondenbezitters zijn in onze wijk die toch 

dagelijks een paar keer een rondje lopen. Als al deze 

wijkbewoners zich zouden aanmelden zouden we 

samen nog meer kunnen betekenen voor de veiligheid. 

Maar ook zonder hond mag u zich aanmelden. U 

bepaalt zelf  hoe vaak u een rondje wilt lopen en op 

welke dagen en tijden. Meer informatie krijgt u als u 

een mailtje stuurt naar buurtpreventie@mensfort.eu.  
 

Buurtpreventie zorgt ook voor uw veiligheid. 



 

 

 

 

 

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  

19.00-21.30 u 

20.00-22.00 u 

 

 

 

Dinsdag 

09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 

12.00-13.15 u  

13.00 -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  

Spec dansschool Alverno 

Volksdansen Vodawiko  

 

 

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Daghap, lunch  

Bridgen Jeanne Hermans 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers Muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

13.30-16.30 u 

114.00-16.30 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 

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 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

BiebMensfort 

Symphonisch Ensemble 

Schaken/Spelinstuif 

Toneelvereniging Basta 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

13.00-16.00 u 

13.00-16.30 u 

 

Zaterdag 

15.00-17.00 u 

Zondag 

9.30-12.30 u 

12.30-14.30 u 

13.00-15.00 u 

14.30-18.30 u 

15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 

BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 

Digitolk helpdesk 

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

 

MCID 
 

 

GMI 

Kerkdienst Faith Arena 

Mongoolse school 

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 
 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort: 

31 aug 

2 sept 

4 sept 

9 sept 

11 sept 

18 sept 

25 sept 

25 sept 

 

Pleinverkoop 

Openbare wijkvergadering 

Kienen KBO 

Modeshow 

Kienen Eikenhof  

Kienen KBO 

Kienen Eikenhof 

Krijg de kleertjes 

Plein 

Eikenhof 

De Werf 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

 

 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Pleinverkoop Stichting Leefbaarheid Mensfort 

Mits het weer ’t toelaat zal op 

zaterdag 31 augustus weer een 

2e hands spullen verkoop 

gehouden worden van 10:30 uur 

tot 14:30 uur op het Judas 

Taddeus-plein aan de Hendrik 

Staetslaan. Spullen die eerder 

door wijkbewoners bij de  

Stichting Leefbaarheid Mensfort zijn afgegeven 

worden te koop aangeboden aan iedereen die daar 

iets mee kan doen.   Opmerking:  in verband met de 

huidige grote SLM-voorraad zal deze keer vooraf 

gèèn garage-inlevering zijn!    

De opbrengst komt helemaal ten goede voor de 

leefbaarheid in Mensfort.   

(o.a. voor de beplanting van onze SLM-bloembakken) 
 

Openbare wijkvergadering Mensfort 

Stichting Leefbaarheid Mensfort nodigt hierbij alle 

wijkbewoners uit voor de openbare wijkvergadering 

op maandag 2 september om 19.30 uur in de 

ontmoetingsruimte van De Eikenhof Bleijslaan 73. 

Het bestuur wil graag iedereen in de wijk laten 

meepraten over zaken die voor de leefbaarheid 

belangrijk zijn.  Een gedeelte van de vergadering zal 

daarom bestaan uit informatie over lopende zaken 

en activiteiten, zoals de evaluatie van het wijkfeest, 

de situatie rondom de buurtpreventie e.d. Elke 

bezoeker kan daarover vragen stellen of met 

suggesties komen. Dan wordt de leefbaarheid van 

de wijk meer een zaak van de wijkbewoners en niet 

alleen van het bestuur. Een tweede gedeelte is meer 

informatief over belangrijke zaken voor wijk-

bewoners. Voor deze avond hebben we gemeend 

Digitolk uit te moeten nodigen. Dit is een 

vrijwilligersorganisatie, die ook gebruik maakt van 

De Werf, met als doel inwoners, vooral senioren en 

bewoners van buitenlandse afkomst, bekend te 

maken met de computer. Ook voor hen is het 

belangrijk mee te gaan in de steeds veranderende 

digitale wereld. Na een uitleg over de aangeboden 

cursussen is er volop gelegenheid vragen te stellen. 
 

Mensfort Toen 

Mensfort was nog een nieuwbouwwijk. In het 

midden de flats van de Willem v. Kessel-straat, 

links boven v.d. Hartstraat e.o. Links onder de 

Willem de Bruynstraat. 

 Foto: Eindhoven Toen 

Spreuk van de maand 
 Je hoeft het licht van de ander niet uit te blazen  

om het jouwe te laten schijnen  
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Braderie Wijkfeest Mensfort 2019 

Bij de terugblik op het wijkfeest van dit jaar door de 

werkgroep overheersen de positieve gevoelens. On-

danks het iets tegenvallende bezoekersaantal mogen 

we tevreden zijn. Het hele feest verliep zonder 

noemenswaardige incidenten, mede dankzij de inzet 

van de vele vrijwilligers. Toch blijven we het jammer 

vinden dat zij een lange dag in touw moesten blijven, 

omdat zich nog te weinig vrijwilligers hadden 

aangemeld. Wie helpt ons volgend jaar? 

 
 

Fietsen met Mensfort. 

Het zal intussen misschien wel bekend zijn, maar nog 

steeds sluiten nieuwe wijkbewoners aan bij de 

fietsgroep uit Mensfort. Iedereen kan meefietsen, 

het tempo ligt niet erg hoog, de afstand ongeveer 35 

km en na een goed uurtje nemen we pauze voor een 

lekker kopje koffie of thee, aangeboden door S.L.M.. 

Zoveel mogelijk rijden ze over landelijk gelegen 

weggetjes en fietspaden, elke week naar een ander 

dorp in de buurt van Eindhoven. Ook af en toe, of elke 

week, meefietsen? Dat kan? Zorg voor een goede fiets 

en kom op dinsdag als het droog weer is om 13.00 uur 

bij De Werf. Aanmelden is niet nodig en het is ook 

niet nodig elke week mee te gaan. Onderweg leer je 

vanzelf de wijkgenoten kennen! 

 

Gezellig samen wandelen? Dat kan! 

Gezond bewegen is voor iedereen die 

dat nog kan belangrijk. Veel actieve 

wijkbewoners kunnen nog wel een paar 

uurtjes wandelen, maar alleen is dat 

minder gezellig.. Daarom vertrekt elke  

dinsdag om 13.00 uur een groep wandelaars vanaf De 

Werf. In een rustig wandeltempo wordt een plekje 

gezocht om even te rusten en te genieten van een 

kopje koffie of thee. Meedoen? Dat is gemakkelijk! 

Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon op tijd naar De 

Werf en loop een keer gezellig mee! Er wordt 

rekening gehouden met het looptempo en onderweg 

is voldoende tijd om met elkaar te praten. Misschien 

bevalt dat goed en gaat u mee zo vaak u wilt. 

 

Schaken en “Spelinstuif” 

Woensdagavond vanaf 19.30 uur in de Werf 

 

Elke woensdagavond (behalve in de schoolvakanties) is er een 

spelinstuif in de Werf.  Vanaf 19.30 uur is iedereen, die er van 

houdt een gezelschapsspel te spelen welkom. Naast schaken zijn er 

diverse spellen aanwezig, maar als u zelf een spel meebrengt, 

kan dat ook worden gespeeld. En u kunt natuurlijk ook met een kennis komen meedoen.  We spelen 

voor de gezelligheid en voor geld spelen is en blijft verboden. Behalve de consumpties zijn er geen 

kosten verbonden aan deze activiteit!  
 

 

Vrijwilligers gezocht voor Halloween. 

Bijna traditioneel al is de Halloweentocht door onze 

wijk op 31 oktober. Elk jaar lopen veel kinderen door 

de straten en worden dan verrast door situaties, 

soms wat eng, maar ook door hier en daar een snoep-

je te mogen ophalen. Wij zoeken vrijwilligers die bij 

hun eigen woning willen meedoen. De route is nog niet 

vastgesteld, want we houden rekening met de 

aanmeldingen. Dat kan via informatie@mensfort.eu 

 

Sfeerimpressie wijkfeest 2019 
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Stichting Leefbaarheid Mensfort is voortdurend op zoek naar vrijwilligers voor diverse activiteiten.  

Interesse ?  Meldt u dan aan via een van de bestuursleden of per mail: informatie@mensfort.eu 

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. 

 

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. Elke maand wordt er op de 

eerste maandag en de derde dinsdag van de maand 

samen gegeten. Deze maand dus op maandag 2 

september en dinsdag 17 september 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. 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 

per mail sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor  

uiterlijk zondagavond er voor. We hopen dat ook deze 

maand weer  veel mensen kunnen genieten van de 

kookkunsten van onze vrijwilligers. 
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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 het moment van het schrijven van dit stukje lopen 

de (school)vakanties in onze regio op hun laatste 

benen: het zit er weer bijna op. Waar we met ons 

allen zo verlangend naar hebben uitgekeken, ligt weer 

achter ons. We pakken met frisse moed de draad 

weer op en het leven komt in het ‘gewone’ dagelijkse 

ritme. Hopelijk kan het merendeel van ons terugkijken 

op heel mooie weken in eigen land (héél mooi…) of in 

oorden verder weg, binnen of buiten Europa. Nog 

altijd is Frankrijk een van de geliefdste (zo niet dé 

geliefdste) vakantiebestemmingen voor de Neder-

lander. Dat komt vooral door het grote aanbod dat dit 

land biedt. Er wordt weleens gezegd: “Frankrijk heeft 

alles, behalve woestijn.” Bovendien spreekt veel 

mensen het Franse leventje enorm aan, het bekende 

‘joie de vivre”: genieten van je leven. Zo liep ik in een 

Frans dorpje op een bepaald moment de mairie, het 

gemeentehuis, binnen omdat hierin ook een 

bibliotheek was gehuisvest en nog wel een moderne, 

goed uitgeruste en goed voorziene bibliotheek 

(‘médiathèque’ geheten) ook! Veel, heel veel boeken, 

computers, printers, cd’s, dvd’s etc. Ergens in een 

hoek, niet echt weggestopt hoor, waren ook enkele 

planken met Engels- en Nederlandstalige boeken….!!! 

De bibliothecaresse wist me te vertellen dat deze 

boeken allemaal geschonken waren door mensen uit de 

betreffende landen. Natuurlijk heb ik daar even 

belangstellend rond staan neuzen om te zien waar het 

assortiment uit bestond. Op zich een leuk idee 

natuurlijk om die ‘vreemde’ boeken een plaatsje te 

geven en daarmee mensen die op de plaatselijke 

‘camping municipal’ staan van dienst te kunnen zijn. 

Een weekje daarna ben ik weer teruggegaan om te 

vragen of ze misschien nog méér Nederlandstalige 

wilde hebben want ik had nog een heel voorraadje, 

waar ik graag van af wilde, liggen. Jammer maar 

helaas: mevrouw vond dat ze genoeg op de planken 

had staan. Ik kon daar dus niets dumpen…! Wij, in 

onze BiebMensfort, krijgen ook regelmatig overtollige 

boeken aangeboden. Die selecteren we streng en wat 

wij niet opnemen gaat door naar de kringloop, zoals 

zoveel andere dingen. Eigenlijk is het hele leven ook ’n 

soort van kringloop. Allez, tot de volgende keer!            

 

  

 
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. 
 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 

Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 
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Bravoflex deelt gratis ritten uit 

Sinds dit jaar is er een nieuwe vervoerservice in 

Eindhoven, Aalst Waalre en Veldhoven : Bravoflex. 

Bravoflex rijdt op alle dagen van de week tussen 

7.00 uur en 21.30 uur (in het weekeinde vanaf 9.00 

uur) van elke halte naar elke andere halte met 

kleine busjes en elektrische auto’s. Je geeft via een 

app (ovflex), of telefonisch, aan waar je naar toe 

wilt en hoe laat. En je krijgt meteen bericht 

wanneer je wordt opgehaald en wanneer je 

arriveert, zonder overstap en met een 

gegarandeerde zitplaats.  Omdat Bravoflex voor 

veel mensen nog nieuw is, geeft Hermes gratis 

probeerritten weg. Iedereen kan twee gratis ritten 

aanvragen, zolang de voorraad strekt.  

Wat kost een rit normaal gesproken? 

Je betaalt net als in het OV op basis van de 

ritafstand. Een korte rit kost minder dan een lange 

rit. De gemiddelde ritprijs ligt rond de € 4,- . Je 

betaalt nooit meer dan het maximumtarief van € 

7,-. Betalen kan met een OV-chipkaart, pinpas of 

creditcard. Reizigers van 65 jaar of ouder reizen 

met 34% leeftijdskorting.  

Ga naar www.hermes.nl/probeerbravoflex en vraag 

jouw 2 gratis ritten aan! 

 

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 vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

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

 

  

Bloemenpracht in de tuinen van Mensfort 
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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 

Ook in de vakantieperiode, als De 

Werf voor andere activiteiten 

dicht zal zijn wegens de vakantie 

zorgen de vrijwilligers elke dinsdag  

van 12.00 tot 13.00 uur 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! 
 

 

  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.   

Kienen K.B.O. 

U bent als vanouds weer elke eerste en derde 

woensdag van de maand  uitgenodigd mee te doen 

aan een gezellige kienmiddag met leuke prijzen in 

De Werf. Deze maand dus op 4 en 18 september. 

De middag begint om 14.00 uur. U bent van harte 

welkom, ook als u geen lid bent van de K.B.O. of niet 

in Mensfort woont! 
 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00 

repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke 

apparaten als koffiezetters en strijkijzers. Vaak is 

het een kleinigheid waardoor u iets niet meer kunt 

gebruiken. Enkele handige vrijwilligers helpen u dan 

dit te herstellen, zodat u er nog een hele tijd 

gebruik van kunt maken. Ook kleine reparaties aan 

kleding kunnen worden uitgevoerd.  Kom gerust even 

langs om te kijken hoe het er aan toe gaat of als u 

iets te repareren hebt.. 

 

Koffieconcert Seniorenkoor Zanglust 

 

Koffieconcert seniorenkoor Zanglust op 

zondag 27 oktober 2019 in De Werf. 

Aanvang 12.00 uur. De entree is gratis. 
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Burendag 28 september 2019 
Het Oranjefonds helpt door de actie Burendag buren en 

straatgenoten met elkaar in contact te komen. Als één  

iemand het initiatief neemt iets te organiseren kon een 

bijdrage worden aangevraagd in de kosten. Als iemand nu op 

dat idee komt is er nog wel een mogelijkheid via de 

waardebonnen vanuit de regiegroep Mensfort. Informeer 

daarvoor bij de bestuursleden van S.L.M en vergroot de 

leefbaarheid in je eigen omgeving door buren uit te nodigen. 

 

 

Chinese yoga in De Werf 

Op dinsdagochtend 9.30 - 10.45 uur kunt u in de 

Werf terecht voor Chinese Yoga. Dat is een zachte 

vorm van yoga die bestaat uit versterkende oefe-

ningen, vloeiende qigongoefeningen en ontspanning. 

Qigong lijkt op tai chi, maar is makkelijker te leren 

en vooral gericht op gezondheid. Deze yoga is 

geschikt voor alle leeftijden en ook voor mensen met 

enige beperking. Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Doortje van den Heuvel   

Telefoon 040 2543917, Whatsapp: 06 17 030 040 

of per  mail: chineseyoga@gmail.com.  
 

Rabo Club Support 

Iedereen die lid is van de Rabobank mag door te 

stemmen mee bepalen welke vereniging of stichting 

een bijdrage krijgt uit deze Rabo ClubSupport actie. 

Net als vorig jaar wordt het bedrag bepaald door 

stemmen van de leden van de Rabobank. Bent u lid van 

de Rabobank en u krijgt de uitnodiging stem dan op 

S.L.M. tussen 27 september en 6 oktober, zodat de 

stichting nog meer kan betekenen voor de 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Vorig jaar heeft 

deze actie ons een mooi bedrag opgeleverd. Ben je nog 

geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw 

lidmaatschap aan, zodat je door jouw stem onze 

stichting of een andere vereniging een financieel  

steuntje in de rug kunt 

geven. Dat kan via jouw 

Rabobank en brengt geen 

kosten met zich mee! 

“Krijg de Kleertjes” 

Woensdag 25 september van 19.30 uur tot 21.00 

uur is er in De Werf weer de mogelijkheid 

kinderkleding te ruilen. U betaalt niets, want zowel 

de entree als het ruilen is helemaal gratis. Als u 

een tas schone, gedragen kinderkleren (in de maten 

54 tot 104) inlevert omdat uw kind er uit gegroeid 

is en die best nog een ronde meekunnen dan mag u 

daarvoor een tas kleertjes die uw kind wel passen 

meenemen, uiteraard zonder kosten.  Ook staan 

enkele bakken met kinderspeelgoed, vol met 

knuffels,  puzzels, leesboekjes en nog veel meer 

leuks! Komt u ook eens kijken? U kunt er uw voordeel 

mee doen. Stuur een berichtje naar ons mailadres en 

wij kunnen al uw vragen beantwoorden: 

krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com  
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Gratis Cursus Mental Health First Aid 

 

Steeds vaker hebben mensen 

moeite om mee te komen in onze 

maatschappij. We zien het op 

televisie, in onze omgeving of op 

straat: mensen vertonen soms 

ander gedrag dan we van hen ge- 

ermee moet omgaan. In deze cursus 

ontvang je informatie over depressies, 

angststoornissen, psychoses en 

middelengebruik. We geven ant-

woorden op vragen als: Hoe kun je 

omgaan met mensen die psychische 

wend zijn of gedrag dat we niet begrijpen. Vaak 

komt dit voort uit psychische problemen. Omdat 

deze problemen zoals burn-out, angst- of 

depressieve klachten of soms ook verward gedrag 

ontzettend vaak voorkomen, is het belangrijk te 

begrijpen wat er aan de hand is en hoe we kunnen 

helpen. In de gratis cursus Mental Health First Aid 

(MHFA) leer je om er beter mee om te kunnen gaan. 

Deze cursus wordt aangeboden door GGzE, in 

samenwerking met de gemeente Eindhoven. Iedereen 

kan zich hiervoor opgeven.  

Omdat we allemaal weleens te maken krijgen met 

mensen met psychische problemen, bijvoorbeeld in 

de persoonlijke omgeving, op je werk, als ondernemer 

of als vrijwilliger is het belangrijk te weten hoe je  

problemen hebben? Wat kun je doen om te helpen? 

Ga je in gesprek of juist niet? Wanneer roep je hulp 

in?  

Een cursus bestaat uit vier bijeenkomsten in de 

avond (19.00 – 22.00 uur) en is gratis. Na de zomer 

starten er weer nieuwe cursussen. Je kunt je nu al 

inschrijven door voor één van deze cursussen via 

onderstaande link. https://mhfa.nl/cursussen-

gemeente-eindhoven Na inschrijving ontvang je van 

MHFA ongeveer twee weken voor de start van de 

cursus meer informatie. Kun je niet op de cursusdata 

die nu al bekend zijn? Houd dan de website 

www.mhfa.nl. in de gaten voor nieuwe data. Deze 

zullen online komen wanneer de cursusgroepen voor 

september en oktober (bijna) vol zijn. 
 

 

Welkom bij Sashi beauty instituut het all-in one concept van Eindhoven. Onder één 

dak kunt u genieten van een exclusieve gelaatverzorging, spa en parrafine 

behandelingen voor handen en voeten, make-up, nagelverzorging, gellak, bb glow 

behandeling, microneedling, wimperextentions, lichaamsmassage en meer. Onthaast 

en geniet van onze heerlijke behandelingen. 
Wij hopen u binnenkort als gast te mogen ontvangen. Voor een afspraak: 

Bel of app 0616433741, mail sashi3677@gmail.com. Volg en like ons op Facebook 

Inloop-spreekuur Leger des Heils 

 Het Leger des Heils heeft tweemaal per week een 

sociaal spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. 

Heeft u een vraag  op het gebied van financiën, 

gezondheid, huisvesting, sociale contacten of 

opvoeding of komt u ergens niet uit, maar u weet niet 

waar u terecht kunt? Het Leger des Heils biedt 

daarbij een plaats voor een luisterend oor, ontmoeting 

en ondersteuning. Maar ook kunt u geholpen worden 

bij het invullen van formulieren, uitleg over brieven, 

aanvragen van toeslagen, ondersteuning van 

administratie, advies en ondersteuning bij schulden, 

aanvraag voor de voedselbank of kleding (Pisanostraat 

of kledingbank Eindhoven). Waar nodig wordt u 

doorverwezen naar professionele instanties. 

Inloopspreekuren zijn op dinsdag en op donderdag  

van 10:00 uur tot 12:00 uur. U hoeft geen afspraak te 

maken en het is geheel kosteloos. U kunt terecht in 

het korpsgebouw van het Leger des Heils, 

Pisanostraat 47a, Eindhoven. Tel. 040-2432219 
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Modeshow Hoffmans Mode in De Werf 

Op uitnodiging van de KBO zal op maandag 9 

september een modeshow van eigentijdse najaars- 

en wintermode 2019 worden gepresenteerd. Wij 

tonen de damesmode in de maten 38 t/m 54 en willen 

u graag adviseren bij het maken van de juiste keuze. 

De show begint om 13.45 uur en iedereen is welkom, 

ook als u geen lid bent van de KBO. Voor iedere 

bezoeker staat een gratis kopje koffie of thee klaar 

en u doet mee aan de gratis loterij.   
 

Gratis Juridisch Spreekuur 

Sinds juni 2019 is er weer een actief Juridisch 

spreekuur in de wijk, dus ook voor Mensfort. Op 

de Dr. Cuyperslaan 68, pand van WIJeindhoven, 

vindt elke tweede donderdag van de maand van 

16:00 tot 17:00 uur een spreekuur plaats, dus dit 

jaar nog op 12 september, 10 oktober, 14 

november en 12 december .De advocaten Pierre 

van den Hoogen, Jet Kroon en Selcan Taskent 

zullen om beurten het spreekuur leiden. Heb je 

vragen over bv. echtscheiding, incassoproblemen, 

arbeidsrecht, huurconflicten, etc. dan kun je hier 

terecht voor direct 

advies en informatie  
  

Kienen in de Eikenhof 
Op woensdagmiddag 11 en 25 september 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  

Iedereen is hierbij van harte welkom. 

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. 

 
 

 

 

 

 

Weet u dat u via een waardebon een financiële 

bijdrage kunt krijgen als u in onze wijk een activiteit 

organiseert om meer contacten tussen de bewoners 

van Mensfort te leggen? Info bij het  bestuur S.L.M. 

Stichting New Beginning. 

Vanaf 1 september hebben we weer elke maandag 

en donderdag “Vriendentaal les” van 10:30 uur tot  

12:00 uur en Engels les van 12:00 uur tot 13:00 uur. 

Verder is er op deze dagen van 13.00 uur tot 15.00 

uur spreekuur/ thuis hulp. Elke maandag sportles 

van 12:30 uur tot 13:30 uur. Voor deze taallessen en 

sportlessen  zoeken  we nog vrijwilligers. 

We geven ook een keer per maand  voorlichting en 

training over actuele thema's. Buren kunnen vrij 

binnen lopen voor een kopje koffie of om een 

praatje te maken op ons adres Thorvaldsenlaan 6, 

Eindhoven, tel. 0616433741 ,  

stichtingnewbeginning@outlook.com 

www.stichtingwelzijnnb.nl 
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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 oktober 

aanleveren uiterlijk op 15 september 

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. 
 

 

Colofon Vanaf 18 september kunt u de lichtjesroute in 

Eindhoven rijden als herinnering aan de bevrijding. 

De route komt ook langs Mensfort! 
 

Eén van de ornamenten van de Lichtjesroute  

in de 1e Lieven de Keijlaan 


