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 Kunstwerk “Vogels” (Gerard Bruning) 

 

Oudere wijkbewoners zullen zich dit beeld bij de oorspronkelijke 

hoofdingang van dit schoolgebouw van het Van der Puttlyceum. 

zeker herinneren. Vanaf 1964 heeft dit beeld jarenlang gestaan 

bij de oorspronkelijke  hoofdingang van de school aan de Dr. 

Berlagelaan. Die ingang is later verplaatst naar de Van Vorststraat, 

waardoor het beeld, dat inmiddels de koosnaam “Puttertjes” heeft 

gekregen, naar de school waar het stond, tussen de struiken 

terecht kwam Nadat het gebouw niet langer als lyceum in gebruik 

was stond het er maar een beetje verlaten bij, ondanks dat het 

gebouw nog voor diverse onderwijsactiviteiten werd gebruikt. Het 

gevolg daarvan was onder meer, dat het beeld wat in verval raakte. 

En toen kwam het bericht dat de school gesloopt zou worden. 

Het beeld kon door de inspanningen van enkele wijkbewoners en 

de Stichting Leefbaarheid Mensfort worden gered, maar moest 

wel grondig worden gerestaureerd. Door de deskundige handen van 

Klooster & Beeld in Bergeijk ziet het er nu weer erg fraai uit en 

kan het nog jaren een sieraad voor onze wijk zijn. 

Onze wijk Mensfort is dus sinds kort een fraai 

kunstwerk rijker. Dank zij  veel  inspanningen  is het 

gelukt het beeld  met de oorspronkelijke naam  

“Vogels” van de bekende kunstenaar Gerard Bruning 

een plaatsje te geven in het plantsoen van de 

“Frankrijk Staete” aan de Willem de Bruynstraat. Op 

donderdag 9 mei zal het beeld op deze nieuwe plaats 

opnieuw worden onthuld. Om 14.00 uur zal de 

onthulling  beginnen in het bijzijn van wethouder 

Yasin Torunoglu en een aantal genodigden, die op een 

of andere wijze een bijdrage hebben geleverd aan 

de totstandkoming van dit beeld op deze plaats. 

Maar zeker ook alle wijkbewoners zijn van harte 

welkom om hierbij aanwezig te zijn.  Tenslotte is het 

beeld voor iedereen in Mensfort.  
 



 

 

 

 

 

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 

13.00-17.00 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 

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 

 

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 

 



 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

3 

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 

Koersbal/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:  

1 mei 

6 mei 

6 mei 

8 mei 

9 mei 

14 mei 

15 mei 

22 mei 

29 mei 

Kienen KBO 

Alg, wijkvwergadering 

Samen eten 

Kienen 

Onthulling kunstwerk 

Samen eten 

Kienen KBO  

Kienen 

Krijg de kleertjes 

De Werf  

Eikenhof 

Emmaüskerk 

Eikenhof  

W. de Bruynstraat 

Emmaüskerk 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Braderie Wijkfeest  2019 

Zondag 7 juli zal het in Mensfort weer een drukte van 

belang zijn. Nog lang niet alles is geregeld, maar de 

werkgroep is druk bezig. Om 10.00 uur start de 

Braderie, waar ook dit jaar weer plaats is voor 

talrijke kramen met nieuwe spullen, maar zeker ook 

met gebruikte voorwerpen. Vanaf 1 mei is het weer 

mogelijk bij Coiffure Mensfort aan de Jan Heynslaan 

147 kramen te reserveren tegen betaling van € 35,00 

euro als u iets wilt verkopen, uiteraard alleen tijdens 

de openingstijden. Ook  per email kunt u uw kraam 

reserveren. (braderie.mensfort@mensfort.eu). 

Natuurlijk zullen ook de kramen met lekkere 

gerechten uit alle windstreken niet ontbreken. Ook 

de attracties voor de kinderen zullen niet ontbreken, 

evenals het terras en het podium met de gezellige 

muziek.. Aan het einde van de dag zal om 16.30 uur  

weer de trekking van de loterij plaatsvinden. Kunt u 

er dan niet bij zijn? Uw prijs kunt u tot eind augustus 

alsnog ophalen. De werkgroep is, zoals u in de vorige 

Mensfort Info al kon lezen, op zoek naar vrijwilligers 

die willen helpen om alles op deze dag goed te laten 

verlopen. Als u een aantal uren op deze dag wilt 

helpen bent u van harte welkom. Voor de verkoop van 

de loten in de eigen straat of enkele omliggende 

straten zoeken we nog vrijwilligers, hoe meer hoe 

beter. Wie een handje wil helpen kan zich per 

telefoon (040-2449938) of via een mail aan het 

eerdergenoemde adres  aanmelden als vrijwilliger of 

als lotenverkoper en we zoeken samen met u naar een 

geschikte manier om bij te dragen aan de 

activiteiten. Vele handen maken het werk lichter. 

Doe dus ook mee! 
 

AED in Mensfort 

In de voorgaande edities van ons wijkblad heeft de 

Stichting Leefbaarheid Mensfort aangegeven dat er 

mogelijkheden zijn om voor onze wijk een of meer  

automatische externe defibrilatoren aan te schaffen. 

Met deze apparaten is het mogelijk bij een hart-

stilstand het hart weer te laten functioneren. Bij een 

hartstilstand is het  van belang dat binnen korte tijd 

de bloedsomloop en ademhaling weer op orde worden 

gebracht. Dat kan, nadat 112 is gebeld, door middel 

van reanimatie, waarbij de defibrilator een goed 

extra hulpmiddel kan zijn . Een cursus om te leren 

reanimeren en het gebruiken van een AED wordt 

geleerd wil S.L.M. graag zo snel mogelijk op te zetten, 

uiteraard door gediplomeerde instructeurs. Een 

aantal aanmeldingen van wijkbewoners is al een feit, 

maar er is nog ruimte voor meer. Wij zijn er van 

overtuigd dat er in onze wijk al een aantal bewoners 

zijn die al gediplomeerd zijn. Zij hoeven dan natuur-

lijk niet meer naar de cursus. Wel zouden we het 

prettig vinden deze mensen te kennen, zodat we t.z.t. 

een systeem kunnen opzetten om bij een hartstil-

stand snel actie te kunnen ondernemen en daardoor 

levens te redden. Wilt u meedoen, stuur dan een 

berichtje naar informatie@mensfort.eu. Wie helpt 

levens te redden van medewijkbewoners? 
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Openbare wijkvergadering 

De volgende algemene wijkvergadering zal worden 

gehouden op 6 mei. Deze begint om 19.30 uur in de 

ontmoetingsruimte van de Eikenhof, Bleyslaan 73.  

Het einde is gepland om 21.30 uur. Na het 

bespreken van enkele lopende zaken bij de stichting 

Leefbaarheid Mensfort zal op deze avond 

uitgebreid worden toegelicht wat de vorm en de 

doelstellingen zijn van het Ommetje door Mensfort, 

waarvan u in de vorige Mensfort Info al kon lezen. 

Eén van de initiatiefnemers zal de plannen toelichten 

en uiteraard ingaan op vragen van de aanwezigen. 

Omdat aan de uitvoering nog moet worden begonnen 

kunt u daarbij natuurlijk ook uw ideeën meegeven. In 

het kader van de aandacht die we dit jaar willen 

geven voor gezondheid en gezonde voeding zal een 

diëtiste uit de praktijk van Menszorg een gedeelte 

van de vergadering aanwezig zijn om in het algemeen 

adviezen te geven over deze onderwerpen.  Graag 

nodigen wij alle wijkbewoners die in deze 

onderwerpen geïnteresseerd zijn uit om deze 

vergadering bij te wonen. Uiteraard staat voor 

iedereen een kopje koffie klaar! 
 

Buurtpreventie 

Een paar keer per week kunt u ze 

tegenkomen: De mensen van de buurt-

preventie in hun opvallende gele jassen 

of hesjes. Hun zichtbare aanwezigheid werkt 

preventief aan de veiligheid binnen onze wijk. Als zij 

onveilige situaties aantreffen, verdachte personen 

zien of andere zaken constateren die niet in orde 

zijn maken zij daarvan een melding aan de coördi-

nator of rechtstreeks aan de gemeente, de  politie 

of bij stadstoezicht. Het is natuurlijk onmogelijk elk 

uur van de dag op deze wijze in alle straten toe te 

zien op de veiligheid in Mensfort. Daarvoor zijn er te 

weinig personen die zich binnen de buurtpreventie 

Mensfort hebben georganiseerd. In andere wijken 

geldt uiteraard hetzelfde. Van tenminste één van die 

wijken hoorden we hoe zij proberen dit op te lossen. 

Dat willen we nu ook in onze wijk gaan proberen. Veel 

inwoners maken dagelijks  een rondje door de wijk 

met hun hondje of gewoon om de benen te strekken. 

Ook deze mensen zien mogelijk situaties die ver-

dacht voorkomen als een onbeheerde ladder in de 

tuin, twee auto’s, die kort stoppen en spullen of geld 

overgeven of de geur van hennep in de straat.  Als  

deze wijkbewoners dit per email zouden melden aan 

buurtpreventie@mensfort.eu kan de organisatie van 

de buurtpreventie besluiten poolshoogte te nemen of 

een melding te doen waardoor actie kan worden 

ondernomen en wordt de wijk nog veiliger. 
 

Mensfort in beweging! 

Bij goed weer verzamelen zich elke dinsdag een aantal wijkbewoners om 13.00 uur bij De Werf. Eén 

groep vindt het leuk en gezond om te wandelen en vertrekt elke week al pratend weer naar een 

andere bestemming. Daar wordt dan samen een kopje koffie of thee gedronken, waarna weer op 

weg wordt gegaan naar De Werf. Uiteraard wordt rekening gehouden met het wandeltempo van de 

aanwezigen. Een andere groep vertrektop hetzelfde moment, maar gaat dan een fietstochtje 

maken van ongeveer 35 km. Een groot deel van de fietsers heeft een fiets met trapondersteuning, 

een elektrische fiets, maar er zijn ook deelnemers die op een gewone, natuurlijk wel goede, fiets 

meerijden. Het tempo wordt daarom niet al te hoog gelegd. Ook deze groep stopt halverwege voor 

een lekker kopje koffie en kan dan een praatje worden gemaakt. Bij beide activiteiten  zorgen we 

er voor dat we voor etenstijd terug zijn.  Iedereen kan bij beide activiteiten aan sluiten, gewoon 

om 13.00 uur  bij De Werf zijn is voldoende. Aanmelden is niet nodig en het is ook niet nodig  elke 

week mee te gaan. Vrijheid blijheid.  

 

Kienen Eikenhof 

Op woensdagmiddag 8 en 22 mei 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   
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Met een advertentie in de Mensfort Info bereikt  

u in één keer alle inwoners van onze wijk. 

Informeer eens bij mensfort.info@mensfort.eu 
 

 

Actie Steenbreek Hendrik Staetslaan 

 

Vooruitlopend op de herinrichting van de Hendrik 

Staetslaan heeft Woonbedrijf het initiatief 

genomen om de tuinen in een gedeelte van de 

Hendrik Staetslaan samen met de bewoners 

opnieuw in te richten. Daardoor konden de 

voortuinen, die in veel gevallen bestonden uit 

stenen in alle vormen, worden opgeknapt. Door een 

aantal tegels weg te halen  en nieuwe planten in de 

nieuwe tuingrond te zetten ziet het er ineens  

anders uit. Uiteraard had elke bewoner inspraak in 

de inrichting van de tuin, maar moest wel zelf aan 

de slag. Heel bijzonder was het te zien hoe buren 

met elkaar in gesprek raakten en elkaar gingen 

helpen bij de werkzaamheden in elkaars tuintje.   

Oude materialen als tegels, stenen en planten en 

struiken werden direct afgevoerd. Ook verdween 

natuurlijk al het onkruid dat in sommige tuinen 

welig tierde. Bijkomend voordeel, en dat was voor 

de gemeente reden om tegemoet te komen in de 

kosten,  is dat het regenwater niet langer via het 

riool hoeft te worden afgevoerd, maar direct in de 

grond, zodat ook het grondwaterpeil verbeterd  

kan worden. Maar ook voor de overige wijkbewoners is 

deze opknapbeurt van belang. Het aanzicht van de 

straat waar veel bewoners regelmatig passeren is 

aanmerkelijk verbeterd, wat weer een bijdrage is aan 

het woongenot in onze wijk. Het werk in deze straat is 

een mooi voorbeeld van hoe een straat kan worden 

opgeknapt en het regenwater beter kan worden 

opgenomen kan worden in de bodem. Iemand uit de 

straat kan daarvoor het initiatief nemen, een beroep 

doen op de subsidie en daarmee de straat een mooier 

aanzicht geven. Het resultaat kan ook zijn dat buren 

meer contact met elkaar krijgen. Welke straat volgt 

als eerste? 
 

     
 

 
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. 

 

Seb.v.Noyestraat in bloei 
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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 

Als wijkbibliotheek hoop je de bewoners van de 

betreffende wijk een stukje cultuur aan te bieden, 

anders gezegd te laten genieten van een stukje 

cultuur: het geschreven boek. Voorheen stilde de 

openbare bibliotheek de leeshonger van de leden, 

tegenwoordig vervullen dus de wijkbibliotheken, zoals 

onze BiebMensfort, die taak. Heel graag zouden we 

nog veel meer leeshongerige monden willen vullen want 

we weten dat we een heel groot deel van de bewoners 

van Mensfort nooit in ons Lokaal 4 van ‘De Werf’ 

mogen verwelkomen. Met dat groot deel bedoelen we 

de bewoners van een andere oorspronkelijke 

nationaliteit dan de Nederlandse. Het is immers 

bekend dat er mensen met maar liefst zo’n 10 

verschillende nationaliteiten in onze wijk wonen. We 

zijn ons momenteel serieus aan het beraden over de 

vraag of we boeken in ons bestand kunnen opnemen 

die wat meer recht doen aan die diversiteit, boeken 

die geschreven zijn door schrijvers en schrijfsters 

uit die verschillende landen en uiteraard vertaald zijn 

in het Nederlands. Hierop aansluitend is het geweldig 

dat we binnenkort,  op 9 mei om precies te zijn, in de 

tuin van de ‘Frankrijk Staete’ aan de Willem de 

Bruynstraat het kunstwerk ‘Vogels’ gaan onthullen. 

Dit beeld kunnen we zien als symbool van die eerder 

genoemde diversiteit: ‘Vogels van allerlei pluimage’. 

Het beeld is, zoals velen onder u ongetwijfeld weten, 

afkomstig uit de tuin van het inmiddels grotendeels 

gesloopte schoolgebouw aan de Dr. Berlagelaan: het 

‘Van der Puttcollege’. Dit gebouw is in 1962 officieel in 

gebruik genomen en in 1964 is het beeld van de 

beeldhouwer Gerard Bruning  geplaatst. De naam 

verwees destijds naar de bijnaam van de leerlingen 

van de school: ‘Puttertjes’ (mogelijk wonen er nog 

Puttertjes in onze wijk…?!) en ook het schoolblad had 

een hieraan gerelateerde naam: ’t Puttertje’. Ik denk 

dat we ons heel gelukkig mogen prijzen dat dit, 

dankzij de inspanning en geldelijke bijdrage van velen 

buitengewoon fraai gerestau-reerde,  beeld  

behouden is gebleven voor onze wijk Mensfort en 

laten we hopen dat het nog een lang tweede leven mag 

leiden!! Datzelfde lange leven is hopelijk onze 

BiebMensfort. ook beschoren.   

Allez, tot de volgende keer!          
 

Kom gratis kinderkleding ruilen bij “Krijg de Kleertjes” 

 

Woensdag 29 mei  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,  
 

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 1 

mei en 15 mei. U bent welkom, ook als u geen lid bent 

van de K.B.O. of niet in Mensfort woont! 
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Subsidie voor vergroening. 

De gemeente Eindhoven geeft sinds kort  onder 

bepaalde voorwaarden subsidie als u als huiseigenaar 

maatregelen neemt om te zorgen dat regenwater in de 

grond kan wegtrekken. Veel tuintjes zijn vol gelegd met 

tegels of stenen, waardoor het regenwater niet de 

grond in kan, maar in het riool verdwijnt. Als u nu zo’n 

tuin opnieuw wilt inrichten met veel groen is er een 

mogelijkheid dat de gemeente een deel van de kosten 

voor haar rekening neemt in de vorm van een subsidie. 

Informatie over deze regeling vindt u op de site van de 

gemeente. Daar leest u ook hoe u deze subsidie kunt 

aanvragen. 

Nationale COPD Challenge 2019 

 

Voor mensen met COPD is bewegen erg belangrijk. 

Met de Nationale COPD Challenge komt u op een 

laagdrempelige manier in beweging en kan wandelen ‘n 

company Eindhoven en het Catharina-

ziekenhuis met u mee. Natuurlijk houden 

we rekening met ieders niveau. Het is 

goede aanvulling zijn op uw dagelijkse beweeg-

gedrag. Wandelen is een eenvoudige, goedkope en 

doeltreffende manier om de kwaliteit van leven voor 

mensen met COPD te vergroten. En het is nog leuk 

om te doen ook. Dat hoeft u niet alleen te doen, 

tijdens de Nationale COPD Challenge gaan we met u 

mee. We gaan vanaf 8 mei 2019 om  18.00 uur 

wekelijks samen wandelen. De wandelingen, die 

staerten in het Henri Dunantpark aan de Rode 

Kruislaan  zijn bedoeld voor mensen met COPD. Tij- 

dus niet erg als u (nog) niet zo ver kunt lopen. Op 

zaterdag 28 september 2019 wandelen we samen met 

alle deelnemers uit de rest van Nederland de finale op 

het Festival in Den Haag. Dit festival wordt 

georganiseerd door de Bas van de Goor Foundation. We 

denken dat iedereen dan zeker 3 tot 5 km zal kunnen 

lopen. Als u dit niet kunt bent u ook van harte welkom. 

Jammer genoeg is de informatieavond in het 

Catharinaziekenhuis (route 262) op 24 april om 18.00 

uur. Misschien is deze info nog op tijd, maar anders 

dens deze 20 weken lopen 

zorgprofessionals van Fysio- 

kunt u voor informatie terecht bij Erna Beuvink, 

fysiotherapeute bij Fysiocompagny bij  Menszorg. 

 

De lente kleurt ook Mensfort, 

Willem van Kesselstraat 
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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 buurt-ruimte040 de “Daghap van De 

Werf” geserveerd in De Werf. Elke week staat er wat anders op  

het menu, dus kijk op de poster in De Werf Kom gewoon 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! 
 

 

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  

woensdag 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. 

Tot dan Ria en Willemien 
 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00 

repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke 

apparaten als koffiezetters en strijkijzers. 

 

 

Een droom… een idee… een project… 

Buurtbewoners meer betrokken laten voelen bij het 

Buurthuis, wat er voor de buurt is. Hoe doen wij 

dat? Uit het behoefte onderzoek bleek dat er meer  

gezonde soepmaaltijd te maken. 

Daarom zoeken wij vrijwilligers, 

die dit verder willen uitwerken. 

behoefte is aan samenzijn, samen dingen onder-

nemen. Nu zijn er nogal wat activiteiten zoals de o.a. 

daghap, samen wandelen, fietsen, spelletjes spelen, 

koffie drinken, koersballen, jeu de boules, lezen. 

Maar hoe mooi zou het zijn om samen een activiteit 

op te zetten zoals elke maand een diner organiseren 

voor buurtbewoners omlijst met mooie muziek, of 

om klein te beginnen een keer voor de buurt een  

 

En een leuke bijkomstigheid is dat er voor bewoners-

initiatieven een subsidie regeling is vanuit de Gemeente. 

Kijk ook maar eens op de website van de gemeente. 

Want een buurthuis is een plek vóór, maar ook vàn 

iedereen. Voor meer informatie kan je contact opnemen 

met :  

Richard Heijdenrijk, zakelijk leider Lumens 06-

15957490 of per mail r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
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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 

 

Gezocht 

Ontwerpers, architect en handige handjes 

Wat zou het mooi zijn als er een moderne keuken in 

Buurthuis de Werf zou komen….waaruit wij samen 

mooie gerechten, salades, e.d kunnen maken of 

kookworkshops kunnen verzorgen. Maar zover is het 

nog niet.. Daarom zoeken wij een vrijwilliger of een 

groepje vrijwilligers : 

1.die goed kan tekenen 

2.die creatief is,  

3.die als team dit oppakken om 

samen dit project handen en voe-  
ten te geven. Want een buurthuis is een plek vóór, 

maar ook vàn iedereen. Voor meer informatie kan 

je contact opnemen met Richard Heijdenrijk, 

zakelijk leider Lumens, tel.06-15957490 of per 

mail:  r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
 

Perfect Pilates Senioren 

Gemiddeld leven we tegenwoordig langer, maar met 

het stijgen der jaren wordt het dagelijks bewegen 

minder vanzelfsprekend. Je kunt echter veel zelf 

doen om je conditie zo goed mogelijk te houden. 

Perfect Pilates kan je daarbij helpen. De Senioren 

Perfect Pilates lessen zijn in Wijkgebouw de Werf op 

donderdagochtend van 9:30 - 10:30 uur Komt u ook 

mee doen?  Perfect Pilates is niet leeftijds-

gebonden. De Perfect Pilates voor 60-plussers zijn 

gefundeerd op drie elementen: houding, romp-

stabiliteit en ademhaling, ook als fundament voor 

balanstraining, valpreventie en het vergemakkelijken 

van alledaagse handelingen zoals opstaan, zitten en 

bukken. Met eventuele blessures en beperkingen die 

kunnen ontstaan met het stijgen der jaren wordt 

rekening gehouden door de ervaren en gediplomeerd 

docente. U mag gratis een les mee komen doen, 

daarna is het 5 euro per keer, er zijn nog wat 

plaatsen vrij! (Donderdag 9 en 13 mei vallen uit i.v.m 

vakantie docent). Meer informatie of aanmelden voor 

een proefles? mail:info@blijfzekerbewegen.nl of bel: 

0612055140 of ( Mirjam v.d. Horst)  
 

Spreuk van de maand 
 Vandaag ben je het oudst dat je ooit geweest bent, 

maar ook het jongst dat je ooit zult zijn. Geniet van 

de dag zolang die duurt. 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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Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk 

In de Emmaüskerk bent u elke woensdag- 

en vrijdagochtend tussen 10.00 uur  en 

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. 
 

12.00 uur van harte welkom om een kopje koffie te 

komen drinken en een praatje te maken. Loop ook 

Samen eten is pas fijn. 

Samen eten is pas fijn. Dat dat waar is blijkt uit het 

grote en groeiende aantal eters. Om dat het lastig is 

om voor zo’n grote groep te koken, zal er voortaan 

twee maal in de maand gekookt gaan worden. 

Tweemaal per maand wordt er op de eerste maandag 

en de derde dinsdag van de maand van de maand 

samen gegeten, deze maand dus op 6 mei en 15 mei. 

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. Hierbij zijn we 

samen stil, worden er lichtjes ontstoken, is er ruimte 

voor persoonlijk gebed, wordt gezamenlijk een psalm 

uit de Bijbel gelezen en wordt er samen gebeden 

Wilt u misschien af en toe eens de rust zoeken? Even 

afstand nemen van het drukke leven van elke dag? 

Een kaarsje branden? Bidden? Loop dan eens op 

woensdag binnen.  Iedereen is van harte welkom om 

hier eens langs te komen! 

 

  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.   

Open dag begraafplaats 25 mei 2019 

 

Wat wilt u later met uw 

uitvaart? Tijdens het weekend 

van de begraafplaatsen wil de 

landelijke organisatie graag de 

diversiteit van de verschillende 

manieren van begraven, maar 

ook de verscheidenheid aan  

steenhouwers, een sierurnen maker en een 

deskundige op het gebeid van alle 

begraaftechnieken (bijvoorbeeld op- en 

herbegraven). De aanwezige beheerders 

informeren u graag over de mogelijkheden van 

onze begraafplaatsen, de graftuintjes, het 

columbarium en natuurlijk de “gewone” graven. 

Wie weet komt u tot verrassende conclusies na  

een bezoek aan onze open dag op zaterdag 25 mei, 

de toegang is natuurlijk gratis en voor deze keer  

grafornamenten op begraafplaatsen laten zien en 

onder een breed publiek bekend maken. Ook de 

begraafplaats achter de St. Petruskerk aan de Kloos-  

terdreef zal op zaterdag 25 mei van 10.00 uur tot 

16.00 uur geopend zijn. Tijdens de open dag zijn er 

verschillende standjes, met o.a. een uitvaartverzorger  

staat er koffie en 

thee voor u klaar ! 
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Basisschool Atalanta ruimt op…….. 

Van 1 t/m 12 april hebben we met alle kinderen keihard gewerkt aan het schoolbrede project: Afval.  

We vinden het belangrijk om kinderen het belang van een schoon en gezond milieu bij te brengen. Kinderen 

horen en zien veel schokkende, vervelende berichten op het journaal over afvalsoep in oceanen, opwarming 

van de aarde en allerlei verschuivingen in de natuur ten gevolge van de vervuiling. Belangrijk om ze een 

stukje bewustzijn bij te brengen en om ze te laten zien dat ze er zelf aan mee kunnen helpen om dit effect 

positief te veranderen! De aftrap van dit project op maandagmorgen werd gemaakt met een modeshow van 

alle leerkrachten, volledig gehuld in zelfgemaakte kleding, gemaakt van afval.  De dag daarna stond er een  

vuilniswagen klaar op de parkeerplaats bij de kerk zodat alle kinderen konden 

zien en ervaren hoe zo’n vuilnisauto precies werkt. Interessant dat ze zelf op 

allerlei knopjes mochten drukken en een plaatsje mochten nemen in de cabine. 

De dagen daarna stonden in het teken van het versieren van het schoolhek 

met afval, het opschonen van het schoolplein en de wijk met behulp van 

prikkers. Ook hebben alle kinderen een knutselworkshop met afval gevolgd en  

ze hebben van afvalmaterialen muziekinstrumenten gemaakt. Extra leuk dat ze deze instrumenten konden 

gebruiken bij het voordragen van een lied, als afsluiting van de projectweek. Ouders waren deze vrijdag van 

harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de muzikale talenten van de kinderen. Tussen al deze 

activiteiten door hebben we het veel gehad over het belang van afval in de prullenbak gooien en het scheiden 

en recyclen van afval. We kijken terug op twee waardevolle en leerzame weken! 
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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 

Colofon 

 

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

 

 

Fraaie bloesem in Mensfort 

Het voorjaar is begonnen  ! 

 

Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van juni aanleveren uiterlijk 

op 15 mei 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. 
 

Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan onze redactie! 




