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Carte Blanche gaat verhuizen 

Carte Blanche is een kunstenaarscollectief. De 

kunstenaars die hier werken geven naast het maken 

van hun eigenvoorstellingen ruimte aan talenten die 

hun plaats in de samenleving moeten bevechten. 

Handicaps en hindernissen in het dagelijkse leven 

zijn in het acteren bij Carte Blanche juist de motor 

om kunst te maken. Bij Carte Blanche werken deze 

talenten samen met de zogenaamde “normalen”, 

omdat ze van elkaar kunnen leren. Carte Blanche 

verzorgt ook voorstellingen in de zorg en het 

(speciaal) onderwijs. 

Carte Blanche huist nu tien jaar in het voormalige 

schoolgebouw aan de Jan Heynslaan 4,  ooit 

MAVO, later Vrije School. Carte Blanche kreeg 

dit pand in bruikleen van de gemeente. Van een 

vieze, vervallen plek maakten zij, stukje bij 

beetje, ruimte voor een eigen huis met foyer, 

theaterzaal, atelier, repetitieruimte 

kostuumlokaal, werkplaats en keuken.  

In de afgelopen tien jaar hebben zij hier talloze  

 

voorstellingen gespeeld, bezocht door een breed 

publiek uit Eindhoven en omstreken. Een aantal 

keer is er een samenwerkingsproject met 

wijkbewoners gerealiseerd, zoals de voorstellingen 
Het plein  en Verzamelpunt. 

Afgelopen zomer kregen ze het bericht van de 

gemeente dat zij het pand moeten verlaten. De 

grond wordt verkocht. Omdat de gemeente Carte 

Blanche belangrijk vindt voor de stad en haar 

inwoners helpt zij mee in het zoeken van een 

nieuwe huisvesting. Eind 2017 moet Carte Blanche 

uit het huidige pand vertrokken zijn.  

Al kan een nieuwe plek ook andere kansen met zich 

meebrengen, iedereen is er verdrietig van dat ze 

hier weg moeten. Zij voelen zich hier thuis, de 

makers, al die verschillende acteurs, het publiek. 

Ze hopen jullie als buurtbewoners nog een keer te 

mogen ontvangen bij een van de voorstellingen aan 

de Jan Heynslaan en bedanken degenen die in de 

afgelopen jaren al eens zijn komen kijken. 
 

Carte Blanche  

Foto: Jan Bogaerts 



 
 
 
 

 

Maandag 

09.00-13.00 u   

09.30-10.30 u   

10.45-12.00 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 

 

Werktuin 040  

Gymclub Survival 

Volksdansen 

Digitolk computerclub 

KBO Sjoelen ,biljart, rikken 

EHBO  

 Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

09.30-11.30 u    

09.30-12.00 u 

11.00-12.15 u       

11.00-13.00 u 

13.30-16.30 u  

14.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 

19..00-20.00 u        

19.45-22.00 u        

20.00-22.30 u 

 

Gym en beweging  

Nederlandse les  

Crea-club 

Volksdansen 

Vrijwilligerspunt 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatiecafe even weken 

Bibliotheek  

Symphonisch Ensemble 

 Toneelvereniging Basta 

Vrijdag 

9.30 -12.00 u 

10.00-12.00 u 

12.00-14.00 u 

13.00-16.30 u 

  

19.30-22.00 u 

20.00-23.00u  
 

Zaterdag 

 
 

Zondag 

 

Digitolk  

Bibliotheek  

Happy time 

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Naailes  

Kaartclub  
 

op aanvraag geopend  

 

10.00-12.00 u 

12.00-13.30 u 

10.00-16.00 u   

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

Bibliotheek  

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

 

Donderdag 

09.00-13.00 u  

09.15–10.00 u       

10.00-12.00 u 

13.00-17.00 u  

13.30-16.00 u 

13.15-16.00 u  

20.00–22.00 u 
 

 

 

Werktuin 040 

Gymclub de Werf  

Zangvereniging Levensvreugd  

Biljartvereniging De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Schildersclub Frans Verbeek 

18.00–21.00  u     

 
 

Dansgroep van Cleef 
 
 

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen : 

Wijkcentrum de Werf via 

 (040) - 243 11 54 of  

info-werf@lumenswerkt.nl  of 

vrijwdewerf@lumenswerkt.nl 

  

  

Maandag 

18.00 – 21.00 u  

Dinsdag 

19.00 – 23.00 u 

Woensdag 
13.30 – 15.00 u 

18.00 – 21.00 u 

17.00 – 23.00 u  

 

 

Get fit 

 

Jongerengroep 
 

Mensfort Kids 

Get fit 

Studio/Muziekactiviteiten 

 

 

 
 

Vrijdag 

19.00 – 23.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 

 

Zaterdag  

16.00 – 17.00 u 
 

19.00 – 23.00 u 
 

Zondag 

09.00 – 14.00 u 

 

19.00 – 23.00 u 

 

Energy Moves mini 
       (2e vrijdag) 

Energy Moves 
       (2e vrijdag) 

Energy Movies 
       (laatste  vrijdag) 

 

Free runnen  

(gymzaal Atalanta) 

Jongerengroep 
 

 

Vadercomité 

       El Mostakbel  

Jongerengroep 
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

      Weekprogramma in Jongerencentrum De Energy 

MENSFORT AGENDA 
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen?? 

 

Bij vragen over het programma 

in het jongerencentrum kun je 

terecht bij  

Jimmy v.d. Schoor 

 06-52634977 

 
 

 

 

 

De programmaraad is elke 

maandag en woensdag aanwezig  

van 13.00 uur tot 16.00 uur 
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Andere activiteiten deze maand:  

5 april 

9 april 

12 april 

15 april 

15 april 

18 april 

19 april 

Paaskienen K.BO. * 

Lezing voltooid leven * 

Kinder-doe-middag * 

Pleinverkoop  S.L.M. *  

Eindhoven zingt Pasen * 

Samen eten * 

Kienen K.B.O. * 

De Werf 

Emmaüskerk

Emmaüskerk

H.Staetslaan 

Emmaüskerk

Emmaüskerk 

De Werf 
* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze 

Mensfort Info 

Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  13.00 uur Fietsen  

Donderdag 13.30 uur Koersbal  

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 10.00 uur Koffiedrinken 

 

Pleinverkoop  

Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 15 april weer 

een 2e hands spullen verkoop gehouden worden van 

10:30 uur tot 14:30 uur op het Judas Taddeusplein 

aan de Hendrik Staetslaan. Spullen die door 

wijkbewoners bij de Stichting Leefbaarheid 

Mensfort zijn afgegeven worden te koop aangeboden 

aan iedereen die daar iets mee kan doen. Op 

donderdag 13 april kunt u tussen 18:00 en 19:00 uur 

 

bij de garage van SLM verkoopbare artikelen 

aanbieden wat voor u overbodig is geworden. 

Meubels, koelkasten, wasmachines en kleding 

kunnen we niet innemen. Onze S.L.M. garage staat 

in de Waghemakerstraat, herkenbaar aan ons 

groene logo-schild op de buitenmuur.  De 

opbrengst komt helemaal ten goede voor de 

leefbaarheid in Mensfort. (o.a.  bloembakken). 
 

Wijkfeest 2017 

Het wijkfeest van 14 mei krijgt steeds meer vorm. 

Het aantal kramen voor de braderie groeit gestaag, 

dus dat alles lijkt erop dat het weer een mooi feest 

gaat worden. Er zijn nog kramen beschikbaar op de 

braderie en rommelmarkt. Wie een kraam wil 

reserveren kan daarvoor terecht bij Coiffure 

Mensfort aan de Jan Heynslaan. U kunt dan een vrije 

plaats uitzoeken, betaalt € 35,00 en u kunt de hele 

dag gebruik maken van de plaats. De bezoekers van 

de braderie kunnen dan uw koopwaar bekijken en 

kopen. Op het plein komt weer een aantal attracties. 

De werkgroep heeft er voor gekozen weer wat  

andere leuke attracties voor de kinderen te 

reserveren. Ondertussen kunnen de ouders dan 

uitrusten van de wandeling over de braderie en  

genieten van een lekker drankje op het terras en 

van de gezellige muziek.  

Voor de wat oudere jeugd zal op het 

Jongerenplein de hele dag een attractief 

programma zijn, begeleid door de jongeren-

werkers van Dynamo. In de volgende Mensfort 

Info volgt zeker een dagprogramma voor dit plein. 

Er zal veel aandacht zijn voor actief meedoen aan 

dans, muziek, freerunnen etc.  

Noteer dus in elk geval de datum in je agenda.   
 

 

Bewaar deze bladzijde 
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Loterij t.b.v. S.L.M. 

Tijdens de Braderie zal ook dit jaar weer de trekking 

plaatsvinden van de prijzen in de loterij. Uiteraard is 

de Reischeque t.w.v. € 400,00 weer de hoofdprijs, 

maar er zijn ook nog veel andere leuke en waardevolle 

prijzen. Geprobeerd wordt bij iedereen in de wijk aan 

de deur te komen en de loten aan te bieden. Per lot 

kost dat € 0,50. Als u niet thuis bent komt u 

misschien elders in de wijk wel iemand tegen die loten 

verkoopt of u vraagt er naar bij de bestuursleden van 

S.L.M. Ook op de braderie zijn nog loten te koop tot 

vlak voor de trekking. Met de opbrengst van de loterij 

is het voor S.L.M. nog meer mogelijk te werken aan 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 

Wij zoeken nog hulp! 

Om het wijkfeest goed te kunnen organiseren zijn 

veel mensen nodig. Gedurende de dag zelf kunnen 

we zeker nog enkele vrijwilligers gebruiken, die de 

hele dag of misschien een halve dag willen helpen. 

Dat kan als toezicht bij de attracties, als verkeers-

regelaar bij de afsluitingen, als lotenverkoper en 

nog veel meer taken. Ook zijn we nog op zoek naar 

mensen die bij de verkoop van loten in de weken 

vóór de braderie willen helpen. Het helpt al als u in 

uw eigen straat en eventueel een straat in de buurt 

wilt proberen de loten te verkopen. U bepaalt zelf 

op welke dagen en tijdstippen u langs de deur wilt 

gaan. Enkele mensen hebben zich al aangemeld Wie 

volgt dit voorbeeld?  

Met uw hulp maakt S.L.M. het wijkfeest mogelijk. 

Aanmelden om met het een of ander te helpen kan 

via informatie@mensfort.eu of tel. 2449938. 

Adverteren in Mensfort Info? 
Meer informatie bij de redactie. 

 (mensfort.info@mensfort.eu ) 

 

 

Buurtpreventie  

Afgelopen weken is in de hele 

wijk de meterkastkaart 
bezorgd. U ziet daarop de 

belangrijke telefoonnummers 

met de mogelijkheid daar zelf nog nummers aan toe te 

voegen. Bewaar deze kaart (in de meterkast). Op deze 

kaart zag u misschien ook de oproep zich aan te melden  

voor het buurtpreventieteam. Deze groep vrijwilligers 

zoekt naar nieuwe uitbreiding. Als u daar tijd voor 

vrijmaakt kunt u ook bijdragen aan het voorkomen van 

inbraken en overlast in onze wijk. Stuur voor meer 

informatie een e-mailtje naar 

buurtpreventie.mensfort@gmail.com  
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Openingstijden BiebMensfort: 
Dinsdagochtend 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 

Zonnepanelen. 

Ook in Mensfort wordt meer gebruik gemaakt van zonne-energie. Veel daken van 

in de omgeving van de van Bodeghemstraat zijn voorzien van zonnepanelen. Zo 

wordt een bijdrage geleverd aan het leefbaar houden van onze planeet aarde. 

We zien die zonnepanelen op steeds meer plaatsen verschijnen. Naar verluid 

 

Allereerst wil ik Harry van de Vondervoort hartelijk 

danken omdat hij tijdens mijn afwezigheid het  

stukje ‘BiebMensfort’  heeft geschreven. Op mijn 

buitenlandse vakantieadres was de wifi verbinding 

dusdanig slecht dat het zo goed als onmogelijk was 

om een document door te sturen. Wat we hier heel 

vanzelfsprekend vinden blijkt in den vreemde soms 

helemaal niet zo gewoon te zijn, oftewel: we zijn hier 

verwend met alle technische mogelijkheden die ons 

ter beschikking staan. Gelukkig is het lezen van een 

boek heel erg simpel en heeft dat niets te maken 

met techniek, zij het dat er aan alles wat er aan het 

kant-en-klare boek vooraf gaat natuurlijk ook een 

stuk techniek te pas komt bij het drukken ervan. 

Daar denken we eigenlijk nooit over na en dat hoeft 

ook niet; het leesplezier staat voor ons op de eerste 

plaats. Dat leesplezier staat natuurlijk centraal in de 

komende Nationale Boekenweek, een jaarlijks 

terugkerend feest om het Nederlandstalige boek te 

promoten en die dit jaar als thema ‘Verboden 

Vruchten’ heeft. Zoals u waarschijnlijk al lang weet 

is die Boekenweek van 25 maart t/m 2 april en 

tijdens die week krijgt u in de boekenwinkel bij 

aankoop van (minimaal) € 12,50 aan Nederlandstalige  

boeken het traditionele Boekenweekgeschenk. Dit 

jaar is dat het door Herman Koch (bekend van onder 

meer ‘Het Diner’ en ‘Zomerhuis met zwembad’) 

geschreven boekje ‘Makkelijk leven’. Ook in onze 

BiebMensfort willen we aandacht aan de Boekenweek 

besteden en wel door op vrijdag 31maart een ‘Loop-

in’ te organiseren. Ieder van u is die dag tussen 

10:00 uur en 12:00 uur meer dan van harte welkom 

om naar onze bieb te komen. U kunt dan het nuttige 

met aangename combineren: het nuttige is het 

meenemen (lenen) van een of meer boeken en het 

aangename is dat u een lekkere kop koffie of thee 

aangeboden wordt met daarbij een Brabantse 

lekkernij. Kom gezellig even binnenwippen, maak ’n 

praatje met dezen en genen en wissel kennis van en 

over boeken met elkaar uit. We zijn te vinden in het 

lokaal van ‘Energy’ achter het wijkgebouw ‘De Werf’ 

aan de van der Werffstraat 14. Zal ik het maar ’n 

keer weglaten in dit stukje dat we drie keer per 

week open zijn: dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 

12 uur en woensdagavond van 19 tot 20 uur? Het 

staat immers al overduidelijk vermeld in dit 

prachtige blad! Wat trouwens ook prachtig is: ‘Lezen 

is een feest’! Allez, tot de volgende keer. 
 

 

 

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 
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Emmaüslezing  “Voltooid Leven?” 

Steeds meer ouderen hebben het gevoel dat hun leven 

voltooid is. Ze zijn klaar met het leven. Ze hebben gedaan 

wat ze wilden doen. Ze willen het leven waardig afsluiten 

met behulp van de dokter. In deze lezing gaat prof. 

Maarten Verkerk het fenomeen “voltooid leven” 

verkennen. Waar gaat het eigenlijk om? Wat speelt er bij 

ouderen die hun leven als voltooid ervaren? Hij verkent dit 

onderwerp door enkele verhalen van ouderen te vertellen 

en door het geven van een nadere analyse. Daarna stelt hij 

de vraag aan de orde wat de taak van de overheid is: moet 

zij dit soort doodswensen faciliteren? Hij sluit af met de 

vraag waar de uitdaging voor kerk en samenleving liggen. 

Spreker:  prof. dr. Maarten Verkerk 

Plaats:     Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2,  

Datum:    zondag 9 april 2017 

Tijd:     20 uur. Inloop met koffie vanaf 19.30 uur  

Toegang: gratis, collecte na afloop 

Afgelopen jaar heeft de Commissie voltooid leven 

aanbevolen “dat het niet wenselijk is om de huidige 

juridische mogelijkheden inzake hulp bij zelfdoding 

te verruimen”. Minister Schippers heeft dit advies 

vervolgens naast zich neergelegd. De discussie 

hierover is nog steeds gaande. Maarten Verkerk was 

lid van de genoemde commissie, ook wel de 

Commissie Schnabel genoemd. Hij is actief in de 

zorgwereld en tevens hoogleraar christelijke 

filosofie in Eindhoven en Maastricht.  

Een heel actueel en delicaat onderwerp dat wordt 

besproken door een betrokken en zeer deskundig 

persoon die de thematiek uit eerste hand kent. Na 

afloop is er gelegenheid om hierover met elkaar na 

te praten. 

 

Kinder doe-middag met Pasen 

Op woensdagmiddag 12 april is er van 14 tot 16 uur 

een kinder paasmiddag in de Emmaüskerk. Het 

wordt een leuke doe-middag voor kinderen in de 

basisschool-leeftijd. We vinden het leuk als je komt. 

Neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes mee! 

 

Samen eten in de Emmaüskerk 

Ook in de maand februari wordt er weer op de 

derde dinsdagavond van de maand de mogelijkheid 

anderen te ontmoeten en gezellig samen gegeten.  

 

Iedereen is welkom op 

dinsdag 18 april  om 18.30uur. 

We gaan om 19.00 uur aan 

tafel.  De kosten bedragen 5 

euro.  Aanmelden kan via  

email:sameneten@emmauskerkeindhoven.nl 

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk  

Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 u 

en 12.00 u bent u van harte welkom om een kopje 

koffie te komen drinken in de Emmaüskerk. Daar 

maakt u nieuwe contacten en komt u tot een goed 

gesprek.   

Eindhoven zingt met Pasen 

Op 15 april is er in de Emmaüskerk een avond met 

heel veel samenzang, waarbij we stilstaan bij 

Goede Vrijdag en Pasen. Aan deze avond zal 

medewerking verleend worden door 

muziekvereniging Wilhelmina, mannenoctet 

Hommage, organist Christaan ten Hove, pianist 

Mathijs Dommerholt en het Vertelstel. Tijdens de 

pauze en na het concert is er gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten onder het genot van een 

drankje. 

De aanvang is om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staan 

de deuren open. 

De toegangsprijs bedraagt € 4.00 per persoon 

inclusief 1 consumptie. Kaarten zijn verkrijgbaar 

bij de ingang. 

 

Impressie pleinverkoop S.L.M. 
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KroMeRa 

Met de bewonersorganisaties van de omliggende 

wijken Rapenland Zuid en Kronehoef Oost gaat 

Stichting Leefbaarheid Mensfort een samenwer- 

kingsverband aan onder de naam KroMeRa. Het doel 

 

zondag 17 september plaatsvinden. 

De opzet is om zoveel mogelijk 

inwoners van de drie wijken samen 

hieraan te laten deelnemen aan.   

daarvan is samen een aantal zaken aan te pakken en 

daardoor samen sterker te worden. De 

voorbereidingen voor een eerste activiteit, een 

sportief treffen in het kader van gezondheid en 

bewegen wordt op dit moment voorbereid en zal op 

Zodra de organisatie meer vorm heeft gekregen 

hoort u daar meer van. Daarnaast zal ook bij andere 

activiteiten meer samengewerkt worden. Uiteraard 

zal S.L.M. in onze eigen wijk doorgaan zoals dat al 20 

jaar het geval is.  
 

 

 

een andere groep deed een poging de verkeers- en 

staatnamen-borden schoon te maken. De jeu de 

boules-banen op het binnenterrein van De Werf 

werden ontdaan van het onkruid dat deze winter 

was gegroeid. Door het planten van een aantal 
Atalanta doet… 

Basisschool Atalanta sloot op 10 maart aan bij de 

landelijke actie Nederland doet. Vrijwilligers steken 

de handen uit de mouwen om iets te betekenen voor 

hun omgeving. De kinderen van de basisschool deden 

ook een aantal karweitjes in Mensfort, maar ook in 

andere wijken rondom de school. Eén van de groepen 

had op zich genomen om het zwerfvuil aan te pakken, 

struiken en bloeiende planten werd de binnentuin 

opgefleurd, nadat ook daar het zwerfvuil in de 

container was verdwenen. Heel enthousiast 

hebben de kinderen er onder leiding van de 

bezielende leerkrachten aan gewerkt om hun en 

onze wijk op te knappen en leefbaarder te maken. 

Zij hebben ervaren dat het een goed gevoel geeft 

iets te doen voor de buurt waarin je opgroeit.  
 

Start Valpreventie in wijkgebouw de Werf 

Als we kijken naar de oorzaken van vallen, dan zijn 

we geneigd de schuld te geven aan een kleedje dat 

niet goed lag, een gladde vloer, of een losse 

traploper. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat 

het niet alleen de omgeving is die de 'schuld’ moet 

krijgen. We moeten onszelf ook afvragen : “waarom 

kon ik mijn evenwicht niet herstellen?” of “waarom 

 

balans en spierkracht zodat u steviger op de benen 

staat en niet gemakkelijk uw evenwicht verliest. 

Onderzoek heeft aangetoond dat een training 

gericht op het verbeteren van balans en spierkracht, 

het valrisico effectief verlaagt. De training 

verbetert ook uw algehele conditie. Door de balans 

en spierkracht te trainen worden de benen weer  

stapte ik mis?” Vragen dus die veel 

meer met onszelf te maken hebben.  

sterker. De cursus besteedt veel 

aandacht aan het verbeteren van uw 

Als even u het gevoel heeft dat u vaker dan 

voorheen wat onvast op de been bent, sneller uit 

balans raakt of bijna struikelt, dan is het gelukkig 

mogelijk om daar iets aan te doen! Uit onderzoek 

blijkt dat om vallen te voorkomen, vier factoren van 

belang zijn, namelijk balans en spierkracht, 

woonomgeving, medicatie en gezichtsvermogen. De 

cursus In Balans richt zich op het verbeteren van 

spierkracht en balans Hierdoor blijft uw lichaam ook 

nog fit, u heeft meer zelfvertrouwen en kunt dingen 

blijven doen die u graag doet. De cursus In Balans 

bestaat uit 1 informatiebijeenkomst en 12 lessen van 

1,5 uur. De cursus start op de woensdag 12 April 

2017 in wijkgebouw de Werf en zit al vol!  In 

oktober 2017 start op de woensdagochtend een 

nieuwe groep in de Werf. U hoort er nog van. 
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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 bij elkaar 

komen.? Kijk dan op buurtruimte040, een platform 

waar alle activiteiten en ruimten 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. 

Digitolk 

Moeite met computers of digitale informatie-

voorziening?  Digitolk zit nu in onze wijk in 

buurthuis de Werf. Zij bieden laagdrempelig 

computer-onderwijs aan. Steeds meer instanties 

zoals  belastingdienst, woonverhuurders, gemeente 

en zorgverzekeraars zijn alleen maar toegankelijk 

via een computer. Leer op een ongedwongen manier 

omgaan met computers of tablets. Stoeien en 

ervaring opdoen met tablets? Loop binnen op 

maandagmiddag tussen 13.00 uur  en 16.00 uur  voor 

informatie. Computer defect of andere problemen? 

Kom naar de helpdesk op vrijdagmiddag tussen 

13.30 uur en 15.30 uur.  

Happy time. 

Met uitzondering van de vakanties is er iedere 

vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur een "happy time"  

in De Werf. Iedereen is welkom om iets te komen 

drinken, maar vooral om elkaar te ontmoeten, een 

praatje te maken of een spelletje doen: iets wat je 

leuk vindt en mogelijk is. De consumpties zijn dan 

scherp geprijsd. Alle wijkbewoners mogen dit zien 

als een uitnodiging voor een "happy time" op de 

vrijdagen. Kom samen gezellig een kopje koffie of 

thee drinken en ontmoet elkaar. Dan wordt ons 

wijkcentrum een echt ontmoetingscentrum voor de 

wijk Mensfort. Weet dat u er welkom bent! 

 

 
 

Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 uur 

presenteren Lumens en buurtruimte040 in De 

Werf de “Daghap van De Werf”. Kom gewoon 

binnen, betaal je bijdrage van € 3,00 en eet met 

ons mee. Iedereen is welkom en je hoeft je niet 

aan te melden. Hou de poster in De Werf in de 

gaten, want het menu is elke week anders. 

 

Daghap 

in de Werf 

Nieuw in De Werf 

In ons buurthuis willen wij op 

donderdag of vrijdag liefhebbers 

de mogelijkheid gaan bieden om 

samen gezellig te  komen darten.  
Wij denken dat we veel mensen daar een plezier 

mee doen. Om dat te onderzoeken vragen we 

iedereen die dit leuk vindt en wel mee wil doen, dat 

even te laten weten door middel van een mailtje 

naar vrijwdewerf@lumenswerkt.nl. Geef daarin 

even je voorkeursavond aan, je voorkeur voor een 

begintijd en of je eenmaal per week of eenmaal per 

maand denkt mee te doen. 

Afhankelijk van de reacties zullen we een tijd en 

een wekelijkse of maandelijkse dag bepalen. 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

Gevonden in Mensfort 

Tijdens de schoonmaak dag ”Atalanta” Doet” op 

vrijdag 10 maart zijn er 2 bosjes sleutels gevonden 

in de buurt van de Willem van Kesselstraat. Zowel 

huissleutels als autosleutels (Renault) zaten daar 

bij. Ze zijn dezelfde dag nog afgegeven op het 

Politiebureau Woensel aan de Michelangelolaan 4. 
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Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in De 

Werf. Aanvang 20.00 uur, einde 

omstreeks 22.30 uur. 

Iedereen is welkom om aan dit kaartspel mee te 

doen en er zijn elke avond leuke geldprijzen te 

winnen. Voor meer informatie: tel. 2510952. 

Kienen 
Op woensdag 5 april (paaskienen) en 

woensdag 19 april gaan we in de Werf 

weer gezellig kienen met de KBO afd. 

Judas Taddeus. Aanvang 14.00 uur. De  
zaal is open vanaf 13.30 uur. Er zijn alleen 

geldprijzen. Ook niet-leden of kieners buiten de 

wijk zijn van harte welkom! Hoe meer zielen, hoe 

meer vreugd.   

Paaskienen:  De lente brengt weer heerlijke geuren 

               De paashaas gaat weer eieren kleuren 

               Met paaskienen kan men zich vermaken 

               Laat de eieren maar smaken. 
 

Verenigingsnieuws. 

Alle verenigingen die een sterke binding hebben 

met Mensfort kunnen gebruik maken van deze 

info. Stuur uw berichten in als kopij voor de 

redactie ruim voordat ze plaatsvinden 

 

Mensfortinwoners Meet & Greet WIJ Eindhoven,                                              

Wisten jullie dat ……….. 

  - Het sub-buurtteam van WIJ Eindhoven uit 12 generalisten bestaat: 

Wouter, Huub, Jolanda, Rob, Maarten, Ad, Sibel, Liesbeth, Maarten, Trudy, Ingrid en 

Jacqueline zijn de generalisten. 

  - De generalisten het heel fijn vinden om in contact te komen met u 

  - De generalisten graag een beroep willen doen op de betrokkenheid van de inwoners  

  - WIJ Eindhoven elke dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur in de Werf zit op de inloopmiddag 

  - WIJ u graag ontmoeten tijdens de inloopmiddag. 

Kom naar onze  inloopmiddag en maak kennis met ons! 

 

 

 

 

Kinderen in actie tijdens “Atalanta doet”. 

Spreuk van de maand 

De wereld is als een spiegel. Kijk je boos, dan kijkt hij 

boos terug. Glimlach je, dan glimlacht hij terug. 
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Deze maand heb ik de pen mogen ontvangen. 

Mijn naam is Richard Heijdenrijk.                                                                                            

Ik ben geboren en opgegroeid in Mensfort,in 

de Springerstraat op nummer 15.Tot 1993 heb 

ik daar samen met mijn vrouw gewoond in mijn 

ouderlijk huis. Na de middelbare school ben ik  

u allen en uw wensen, met een 

bruisend karakter en voor iedereen 

wat wils. Om zodoende de 

leefbaarheid van de buurt te 

vergroten en daar een steentje aan 

bij te dragen. Daarom zoeken wij 

in militaire dienst gegaan en kwam ik eerst in  

Haarlem terecht en daarna weer in 

Eindhoven. Na mijn diensttijd  heb ik 

verschillende horeca opleidingen gevolgd en 

ben ik werkzaam geweest voor enkele  

altijd vrijwilligers, voor het opzetten van aktivteiten 

of die mee willen denken met het buurthuis, zodat 

het kan blijven bestaan voor de buurt. Als grote 

hobby heb ik altijd voetbal gehad. Dat heb ik altijd 

met veel plezier gedaan, zelfs bij PSV, en in België en 

 gerenormeerde bedrijven in de regio, waaronder 

o.a. Hotel Cocagne, nu Pullmann en Holliday Inn, 

maar ook ver daar buiten. Nadat ik in 2001 

gedeeltelijk uit de reguliere horeca ging maakte ik 

de overstap naar de commerciële sector, 

waaronder onder meer bij de Dommelsch 

brouwerij in Breda. Vanaf september 2008 ben 

ik werkzaam voor Lumens. Ik ben als zakelijk 

leider verbonden aan Buurthuis de Werf en 

Buurthuis ’t Akkertje in Stratum. Samen met 

het team van vrijwilligers proberen wij het 

buurthuis zoveel mogelijk te laten aansluiten op  

tot 2 jaar geleden ook nog in de zaal. Daarbij heb ik 

ook nog andere sporten beoefend, zoals tafeltennis, 

squash en badminton. Al meer dan 15 jaar doe ik 

vrijwilligerswerk als trainer en coach van pupillen 

teams en toen onze twee kinderen nog klein waren, 

was ik ook verbonden aan Jong Nederland Rapenland. 

Als kok, maar ook inzetbaar bij andere aktiviteiten. 

Ook zit ik in verschillende vrijwilligersbesturen van 

organisaties. Voor de volgende maand wil ik graag de 

pen doorgeven aan Jan van Peer, voorzitter 

Leefbaarheid Mensfort. 

 

 

De pen 
 In “De Pen” stelt elke maand een andere vrijwilliger zich voor aan de wijk en geeft dan de pen door aan een ander. Een mooie manier 

dus om meer te weten te komen over de buurt en over elkaar. Dus iedere maand een andere persoon. Dit keer Richard Heijdenrijk. 

 

Bloembakken in Mensfort. 

Stichting Leefbaarheid Mensfort is op zoek naar een 

vrijwilliger die de bloembakken, die tweemaal per jaar 
door vrijwilligers  van nieuwe bloeiende plantjes worden 

voorzien om de wijk een vrolijker aanzicht te geven, een 

keer wil opknappen: de losse verf afkrabben of 

afschuren en de bakken dan van een nieuwe laag verf 

voorzien, zodat ze er weer jaren tegen kunnen. Na een 

aantal jaren in weer en wind te hebben gestaan begint 

de verf los te laten en zien de bakken er even wat 

minder uit. Na een likje verf kan iedereen kan dan weer 

genieten van die fleurige bloembakken . Is er in onze 

wijk iemand die daar de tijd voor kan vinden? Voor de 

benodigde materialen zorgt S.L.M. natuurlijk. Meldt u 

aan via informatie@mensfort.eu of telefonisch bij Jan 

van Peer : 2438297. 
 

Fietsen met Mensfort. 

Nu we de koude dagen weer achter ons hebben wordt 

het weer wat prettiger om te gaan fietsen. Als het 

niet regent  vertrekt elke dinsdag om 13.00 uur een 

groep fietsers vanaf De Werf voor een fietstocht 

van 30 tot 35 km, vooral over rustige wegen en mooie 

fietspaden. Sommige deelnemers hebben een 

elektrische fiets, anderen een gewone, maar iedereen 

kan het tempo bijhouden. Onderweg stoppen we voor 

een lekker kopje koffie. Dat kan in Valkenswaard 

zijn, in Mierlo, in Oirschot of een van de andere 

mooie dorpen rondom Eindhoven. We zijn dan om 

16.30 weer terug. Zin om een keer mee te gaan? Kom 

dan gewoon op dinsdag om 13.00 uur naar De Werf. 

Wie zin en tijd heeft mag elke week meefietsen. 
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(Ingezonden bericht) 

Saamhorig Mensfort 

Het komt steeds vaker voor: een huis dat wordt 

gekocht met als doel het onder te verhuren aan 

studenten, expats of andere huurders. De 

huiseigenaren van omliggende woningen zijn hier 

doorgaans niet blij mee. (Geluids)overlast, 

parkeerproblemen, toename van anonimiteit in de 

wijk en waardevermindering van de eigen woning 

worden gevreesd. Ook is er op deze manier 

steeds minder plek voor gezinnen in de wijk. 

Er zijn in onze buurt al meerdere woningen die 

op deze manier als huurwoningen worden 

gebruikt voor drie a vier huurders. Wij vinden 

een toename hiervan om meerdere reden niet 

wenselijk. Dat er in onze straat nu een 

vergunning is aangevraagd om in een doorsnee 

eengezinstussenwoning maar liefst zeven (!!!) 

onzelfstandige woonruimtes onder te brengen 

stuit ons dan ook tegen de borst. We namen ons 

gelijk voor bezwaar te maken, maar wel liefst 

met zoveel mogelijk mensen. We hebben de 

buren uit de omliggende straten geïnformeerd en 

betrokken. Dat ons initiatief om bezwaar te 

maken door zoveel mensen wordt gesteund, 

vinden we hartverwarmend. We hopen op een 

positief resultaat, zodat de rust en de 

leefbaarheid in onze wijk Mensfort blijft 

voortbestaan.) 
                                                 (naam en adres bekend bij de redactie) 
 

 

Stichting Present in de wijk Mensfort.  

Op zaterdag 20 mei gaan leden van de Emmaüskerk 

onder leiding van medewerkers van de stichting Present 

Eindhoven “klussen” in en om het huis doen bij bewoners 

in de wijk Mensfort. Ze willen wijkbewoners, die door 

omstandigheden gedwongen wat hulp  nodig hebben 

helpen bij bv schilderwerk in hun woning, achterstallig 

tuinonderhoud of schoonmaakwerkzaamheden Samen 

met welzijnsorganisaties, die in de buurt actief zijn, de 

woningbouwvereniging en Stichting Leefbaarheid 

Mensfort worden er “klussen” uitgezocht. Ook 

wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om de hele dag 

 

 

of een dagdeel mee te helpen. We beginnen om 09.00 

uur,  er wordt in de kerk voor een lunch gezorgd en we 

stoppen om  ongeveer 16.00 uur. 

De gemeenteleden van de Emmaüskerk willen op deze 

manier hun steentje bijdragen aan het welzijn van 

bewoners en de leefbaarheid in de wijk! 

Wil je meedoen dan kun je je opgeven bij Jan Dorr. 

(j.dorr@upcmail.nl) 

Heb je een klus voor de stichting Present die binnen een 

dag kan woerden afgewerkt? Meld je aan via 

informatie@mensfort.eu of telefonisch bij Jan van Peer 

2438297. Tot zaterdag 20 mei! 
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Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van mei aanleveren uiterlijk op 

15 april per email mensfort.info@mensfort.eu of                   

schriftelijk op het redactieadres. 

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 

te weigeren indien deze als kwetsend kunnen 

worden ervaren.  

Advertenties zijn mogelijk.  

Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie. 

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@gmail.com 084-869 30 76 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder: Jimmy v.d. Schoor 

van der Werffstraat 14, 

 j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl 

06-52634977 

Gebiedscoördinator Mensfort 

Erika Overink 

 e.overink@eindhoven.nl 2385029 

Wijkagent 

Dennis Joosten 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

d.joosten@brabant-zo.politie.nl  

0900-8844 

Janneke Lopata j.lopata@lumenswerkt.nl 

 

06-52740942 

Jongerenwerk Mensfort 

 Gijs v. Dijsseldonk 

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Algemeen Klachtennummer 

Gemeente Eindhoven 

gemeente@eindhoven.nl 14040 

Emmaüskerk  

Jan Dorr 

 j.dorr@upcmail.nl, 2133194 

Redactieadres Mensfort Info v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 

2449938 

 

Colofon 

 

 

 

 

 

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

Kleurenpracht in de lente 
 

Ook in de lente: Mensfort op zijn mooist. 

Ingezonden foto: R. Martare 




