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IN MEMORIAM 

Afgelopen donderdag 20 augustus hebben we, na een 

kort ziekbed,  afscheid genomen van onze vrijwilliger 

en lid van het dagelijks bestuur Dhr. Cor Kortbeek. Hij 

was medeoprichter van SLM en dus meer dan 20 jaar 

betrokken geweest bij onze Stichting.  Als een zeer 

betrokken vrijwilliger heeft hij veel energie gestoken 

om de leefbaarheid in onze wijk te vergroten, hij zat 

daarvoor in tal van overleggroepen en contactteams. 

Voor veel activiteiten voor de wijk Mensfort zette hij 

zich belangeloos in.  Wij zullen hem blijven herinneren 

als motor achter veel activiteiten zoals het wijkfeest, 

Halloween, jeu de boules, de plantenbakken en het 

Steunpunt. Voor al zijn werk zijn we hem héél 

erkentelijk en dankbaar. Dat hij nu moge rusten in 

vrede. 

Buurtpreventie. 
Op wisselende tijden hebt u ze misschien al voorbij 

zien lopen in de opvallende hesjes: Buurtpreventie. 

Vrijwilligers , intussen al 25 personen uit onze wijk, 

opgeleid door de gemeente, proberen te voorkomen dat 

er onveilige situaties in Mensfort onopgemerkt blijven. 

Zij kijken naar signalen van voorbereidende 

werkzaamheden van inbrekers, maar ook naar 

uitnodigend materiaal om bijvoorbeeld over de 

schutting of bij het bovenraam te kunnen klimmen. 

Buurtpreventie is er niet om het werk van de politie 

over te nemen, maar wil dit wel ondersteunen. In 

andere wijken blijkt dat mede door de buurtpreventie 

het aantal inbraken aanmerkelijk is teruggedrongen. 

Wilt u ook meelopen? Dat kan door een berichtje te 

sturen naar  buurtpreventie.mensfort@gmail.com. 

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende 

maand geopend op dinsdag 01 sept. van 10:00 tot 

11:30 uur.  U, als bewoner van Mensfort, bent van 

harte welkom om informatie te krijgen of te melden 

aan de vrijwilligers van het Steunpunt.  

E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    Website: 

http://leefbaarheidmensfort.nl/ 

Vrijwilligerspunt Eindhoven  
Vanaf 16 september  kun je voortaan iedere woensdag 

van 11.00 - 13.00 uur in Woensel Zuid terecht op ons 

inlooppunt van het stedelijk vrijwilligerspunt in 

Wijkcentrum De Werf op Van der Werffstraat 14. 

Elke week in Mensfort: 
** Elke dinsdag een leuke fietstocht van S.L.M van 

ongeveer 30 km. Vertrek om 13.00 uur bij De Werf. 

** Elke donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur Jeu de 

Boules met S.L.M in de binnentuin van de Werf. 

Beide activiteiten voor iedereen zonder aanmelden. 

Seniorendag 2015 
Op 25 september organiseren we samen met S.L.M.  in 

De Werf een seniorendag, gericht op wijkbewoners 

van 55 jaar en ouder. U kunt op deze dag verder op 

een ongedwongen manier kennismaken met 

wijkbewoners.  De dag begint om 10.00 uur met een 

lekkere kop koffie of thee met iets lekkers. Op het 

programma staan daarna  spelactiviteiten, een 

kennismaking met Wij-Eindhoven, een geheel 

verzorgde lunch en als afsluiting een geweldig 

optreden van het koor “Tieners van toen”, met veel 

bekende liedjes uit de jongere jaren van deze 

doelgroep.  De dag zal omstreeks 16.00 uur worden 

afgesloten.  We hopen veel wijkbewoners te mogen 

begroeten om deze dag van begin tot einde mee te 

maken. De Werf is hiervoor open vanaf 9.30 uur. Er 

zijn voor u geen kosten aan verbonden.  

Concert in wijkgebouw De Werf  
Op  dinsdag 15 september van 9.30-11.00 uur is 

muziekensemble Kupalje uit Minsk voor de 15de 

keer te gast bij het koor Zanglust. Het ensemble 

bestaat uit Tajana Jetelskaya, die een bijzonder 

instrument bespeelt, de Wit Russische cimbaal. De 

drie andere solisten zijn: Viktor Strelchenia, 

Andrei Morozov en Nicolai Serdibov. 

U zult genieten van Russische verhalende 

volksliederen en instrumentale volksmuziek, opera 

en operette in veel talen. Met de opbrengst van dit 

benefietconcert wordt  een project in Minsk 

ondersteund dat het mogelijk maakt kinderen met 

een verstandelijke beperking thuis te laten wonen 

en opgroeien. In 2015 wil men ook een 

hulpverleningstraject opzetten voor dove kinderen 

die een cochleair implantaat hebben gekregen.  

Er wordt geen entree gevraagd. Wel wordt er een 

beroep gedaan op u, door een vrijwillige bijdrage te 

geven ter ondersteuning van het project.  We 

hopen op uw enthousiasme. 

 



 

Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Van de wijkagent 
De Ramadan is weer voorbij. Dit heeft net als elders 

in Eindhoven voor een aantal bewoners in de wijk in 

meer of mindere mate overlast opgeleverd. Evenals 

andere jaren werd de overlast vooral veroorzaakt 

door jongeren die tot laat in de nacht herrie maakten. 

Dit vond vooral plaats in de omgeving van het 

winkelcentrum Mensfort. De politie wilde de overlast 

tot een minimum te beperken. In de wijk Mensfort 

heeft dat geleid tot extra aantal surveillance-uren. 

Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot processen-

verbaal en/of waarschuwingen. Ook WIJ-Eindhoven, 

in het bijzonder de jeugdwerker Omar Yahia, is 

nagenoeg elke nacht aanwezig geweest in de wijk. 

Verder bleek dat de overlast vooral niet veroorzaakt 

werd door de “eigen” jeugd, doch door de oudere 

jeugd van buiten Mensfort.  
Tijdens de Ramadan werd 16x keer geluidsoverlast 

gemeld en vastgelegd. Hierbij is enkele keren geen 

inzet geweest wegens andere prioriteiten op dat 

moment. Van de 16x werd 7x geen overlast 

geconstateerd, waarbij toch de jeugd aangesproken 

werd. 1x werd er niemand aangetroffen op de plaats 

van de melding. 2x is er wegrennende jeugd 

gecontroleerd en gewaarschuwd. Wel is de jeugd voor 

andere zaken dan geluidsoverlast bekeurd. 

Geluidsoverlast moet door ons zelf vastgesteld 

worden willen we kunnen bekeuren. 
BiebMensfort 
Langzaam maar zeker lopen de vakanties van de 

meesten onder ons zo'n beetje ten einde en herneemt 

het leven zijn normale ritme,  gaat alles weer zijn 

dagelijkse gangetje. Zo is het ook met onze 

BiebMensfort: we hebben de aangepaste 

(vakantie)regeling achter ons gelaten en zijn weer 

overgestapt naar de overbekende regeling. We zijn 

dusweer 'gewoon' drie keer per week open: op de 

dinsdagmorgen, de woensdagavond en de 

vrijdagmorgen. Maak allemaal zoveel mogelijk gebruik 

van deze mogelijkheden en kom de boeken halen die u 

zo graag wilt lezen!  Heel plezierig om te melden is dat 

we binnenkort vanuit de centrale bibliotheek weer een 

aanvulling op ons boekenbestand mogen verwachten. 

Wanneer precies en welke titels men voor ons in petto 

heeft weten we op dit moment nog niet. Laten we dat 

maar als een verrassing beschouwen. In ieder geval 

houden we onze BiebMensfort door die jaarlijkse 

aanvullingen in optimale conditie waardoor u kunt 

blijven genieten van al het moois dat we op onze 

boekenplanken hebben staan. We wensen u natuurlijk 

heel veel leesplezier want u weet: "Lezen is een 

feest".  

Ingezonden bericht 
Medebewoners  van de wijk Mensfort. Graag zou ik dit 

onder de aandacht willen brengen. Elk jaar hebben wij 

weer een leuk wijkfeest en nog meer activiteiten 

mede door de vele vrijwilligers. Ik zou hier graag een 

beetje respect voor terug willen zien. Zelf verkoop ik 

elke jaar lotjes bij ons in de straat. Misschien iets 

voor u volgend jaar ?     Een wijk bewoner. 

Openingsdienst Emmaüskerk 
Een jaar geleden betrok de Nederlands 

Gereformeerde Kerk van Eindhoven de Emmaüskerk 

aan de Barrierweg. Na een jaar van verbouwingen en 

opknapwerk wordt de kerk nu officieel  geopend. Dit 

gebeurt tijdens een feestelijke openingsdienst op 

zondag 6 september. De dienst begint om 10.00 uur, u 

wordt vanaf 9.30 uur ontvangen met een lekker kopje 

koffie of thee. Na afloop van de dienst kan de kerk 

van binnen bezichtigd worden. Iedereen is welkom! 

Samen eten 
Samen eten is gezelliger dan alleen. In de Emmaüskerk 

starten we een soort eetcafé waarbij iedereen 

welkom is. Jong en oud, alleenstaand of samenwonend, 

man of vrouw. De eerste keer is dit op 15 september 

en daarna steeds op elke derde dinsdag van de maand. 

Vanaf 18.30 uur bent u hartelijk welkom en om 19.00 

uur gaan we aan tafel. We delen de  kosten. Deze 

bedragen maximaal ca. € 5,00, na afloop contant te 

voldoen. Graag opgeven drie dagen vooraf via 

kadejo@onsmail.nl of 0630169325, en vol is vol. Het 

keukenteam hoopt u/je dan te ontmoeten.   

WIJteam Woensel-Zuidwest 
Iedereen heeft in zijn leven wel eens ondersteuning 

of een helpende hand nodig. Bij het geven daarvan 

gaat WIJeindhoven vooral uit van wat mensen wél 

kunnen. En niet alleen van wat ze niet (meer) kunnen. 

Vaak zijn ze daar beter mee geholpen. U krijgt de 

ondersteuning thuis of zo dichtbij mogelijk bij huis. 

Het WIJteam werkt niet vóór u, maar zoveel mogelijk 

sámen met u. Daarbij hebt U één contactpersoon: de 

medewerker van het WIJteam. Dus hebt u een vraag? 

Wilt u doorgeven dat het met iemand in onze wijk 

misschien niet goed gaat? Tel.: 040-238 89 98.  Email: 

woenselzuidwest@wijeindhoven.nl . 

Lichtjesavond. 
Op donderdag 10 december 2015 zal in De Werf  

een Lichtjesavond worden gehouden om samen even 

stil te staan bij de mooie herinneringen aan de 

overledenen in uw eigen kring.. Inloop vanaf 19.00 uur, 

aanvang Lichtjesavond om 19.30 uur.  

Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen 

naar: lichtjesavond@antoine-uitvaartzorg.nl . Er zijn 

geen kosten aan verbonden. 


