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Wijkfeest Mensfort 

Een kleine 20 jaar geleden nam S.L.M.  het 

initiatief tot het houden van een wijkfeest. Voor 

de kinderen waren er op het oude plein voor de 

Judas Taddeuskerk enkele kleine attracties en 

daar omheen kwamen enkele kraampjes met 

gebruikte spullen: een kleine rommelmarkt. In de 

loop der jaren is er regelmatig iets bijgekomen, 

waardoor we nu al weer enkele jaren de braderie in 

onze wijk kunnen bezoeken, samen met bewoners 

uit de omliggende wijken. Op zondag 14 mei zal het 

als het weer  een beetje meezit dan ook  in onze 

wijk weer erg druk zijn. We hopen veel mensen uit 

onze wijk te ontmoeten die een bezoek brengen 

aan de braderie of de andere activiteiten. Op het 

Judas Taddeusplein en in de Jan Heynslaan en 

Hendrik Staetslaan zullen weer een honderdtal 

marktkramen te zien zijn met allerlei interessante 

handel. Op sommige kramen vindt de bezoeker 

leuke gebruikte spullen die overbodig zijn 

geworden, op de volgende kraam komt u nieuwe  

 

handelswaar tegen en daartussen ontdekt u weer 

kraampjes met lekkernijen. Laat u maar eens 

verrassen. Maar natuurlijk hoort ook de muziek bij 

het feest. Zoals de voorgaande jaren zal er weer 

gezellige muziek over het plein klinken, nu eens live, 

dan weer digitaal,  soms nummers op verzoek van 

de bezoekers, terwijl de kinderen zich vermaken 

op de attracties als de draaiende bus, de 

funwheels, de ballenbak of op de minitrampoline. 

Intussen kunnen bezoekers ook het terras 

bezoeken om onder het genot van een drankje even 

bij te praten straatgenoten of met andere mensen 

uit onze wijk. Samen met de jongerenwerkers van 

Dynamo is voor en door de jongeren een speciaal 

jongerenplein opgezet aan de Jan Heynslaan, zeker 

ook voor anderen de moeite waard om te zien wat 

de jongeren bezig houdt. En natuurlijk wordt de 

dag weer afgesloten met de trekking van de fraaie 

prijzen die beschikbaar zijn voor de grootse loterij 

t.b.v. de Stichting Leefbaarheid Mensfort.  



 
 
 
 

 

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 

11.00-13.00 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 

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 

13.00-16.30 u 

  

19.30-22.00 u 

20.00-23.00u  
 

Zaterdag 
 

Zondag 

 

Digitolk  

Bibliotheek  

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  

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 

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:  

1 mei 

3 mei 

14 mei 

16 mei 

17 mei 

Brandpreventie K.B.O. * 

Kienen K.B.O. * 

Braderie Wijkfeest * 

Samen eten * 

Kienen K.B.O. * 

De Werf 

De Werf 

S.L.M.  

Emmauskerk 

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 Jeu de Boules  

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 10.00 uur Koffiedrinken 

 

 Voor één dag vrijwilliger???  

Om tijdens het wijkfeest alles goed te laten verlopen 

heeft de werkgroep Wijkfeest nog enkele vacatures.  

Zo zoeken we nog een paar vrijwilligers die helpen bij 

de wegafzettingen, om er voor te zorgen dat alleen 

auto’s de braderie oprijden als dat kan: vóór en ná de 

braderie. Ook hebben we nog enkele mensen nodig die 

bij de attracties alles in goede banen leiden en we 

zoeken nog een paar mensen die gedurende de dag nog 

proberen loten te verkopen. Daarbij is het best 

mogelijk om voor enkele uren beschikbaar te zijn. Als 

drie mensen gedurende drie uur beschikbaar zijn  is 

ook weer één plaats ingevuld. Met uw wensen kan 

zeker rekening worden gehouden.  Een vriendelijk 

verzoek: meldt u aan voor 7 mei, zodat we een goede 

indeling kunnen maken. Een telefoontje (2449938) of 

mailtje  (braderie.mensfort@mensfort.eu is 

voldoende). 

 

Loterij Stichting Leefbaarheid Mensfort. 

Tijdens het wijkfeest van 14 mei zal om 16.30 uur de 

trekking plaatsvinden van de fraaie prijzen in deze 

loterij. Uiteraard is de reischeque t.w.v. € 400,00 

een geweldige prijs, maar er zijn nog erg veel andere 

mooie prijzen te winnen. Ook als u niet aanwezig kunt 

zijn bij de trekking hebt u natuurlijk recht op een  

prijs als die op uw lot valt. Die gewonnen prijs kan 

dan tot 31 juli worden afgehaald bij de Coiffure 

Mensfort aan de Jan Heynslaan. In de weken vóór 

het wijkfeest  zijn de loten al te koop. Vrijwilligers 

komen er mee bij u aan de deur, dus koop gerust 

loten om het werk van S.L.M. mogelijk te maken.  

Mocht u niet thuis zijn als ze langs komen? Ook 

tijdens het wijkfeest zijn er nog loten te koop, 

zolang de voorraad strekt. Voor de kosten hoeft u 

het niet te laten, want een lot kost maar € 0,50.  

We zoeken overigens nog voor enkele straten 

vrijwilligers om de loten aan de man te brengen. Wilt 

u daarmee helpen? Bel dan 2449938 . 

 Bewaar deze bladzijde 
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Een nieuwe wijkagent. 

Ik wil graag bij deze gebruik maken van de 

mogelijkheid om mezelf voor te stellen als 

nieuwe wijkagent. Mijn naam is Patty 

Bosmans. Ik ben 29 jaar oud en werk sinds 

11 jaren bij de politie. Ik ben als 

jeugdagent begonnen op de Europalaan in 

het oude politiebureau. Nadat ik in de 

horeca van Eindhoven en als praktijk- 

 

begeleider voor de studenten van de politieacademie heb gewerkt, 

was het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Deze uitdaging 

heb ik gevonden in de taak als wijkagent voor de wijken Mensfort 

en Rapenland. Ik hoop op een mooie samenwerken met alle 

partners, stichting leefbaarheid Mensfort, buurtpreventie en 

alle wijkbewoners. Op zaterdag 3 juni 2017 tussen 10.00 uur 

en 15.00 uur staat het mobile media lab geparkeerd op de 

parkeerplaats aan de Robbenstraat. Ik wil jullie uitnodigen om 

 

hier kennis te komen maken met mij. Ook kunnen wij daar spreken over zaken die er spelen in de wijk, denk 

daarbij aan situaties die voor u een onveilig gevoel geven. Op deze manier hoop ik meteen een stukje op de 

hoogte te worden gebracht en een goede start te kunnen maken. Mochten er voor die tijd zaken spelen kunt 

u mij altijd benaderen via het contactformulier op de site: politie.nl/mijn-buurt. Hopelijk zie ik u op 3 juni 

 
Jongerenplein Wijkfeest. 
Op het jongerenplein aan de Jan Heynslaan zullen 

tijdens het wijkfeest een  aantal activiteiten of 

workshops plaatsvinden. Voor wie daarin 

interesse heeft hierbij het programma, zodat 

iedereen kan kiezen wat men wil meemaken. 

11.00 – 15.00 virtual reality 

11.30 – 12.00 get fit workout 

12.00 – 12.45 optredens studiogroep 

12.00 – 15.00 freerunnen 

12.45 – 13.00 optredens dansen    

12.45 – 14.00 rapclass 

13.00 – 14.00 workshop dansen 

 

13.00 – 13.15 freestyle voetbal  

                      demo           

15.00 – 15.30 get fit workout 

15.30 – 16.15 optredens rapclass 
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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 

 

In de vorige aflevering (nummer 4) van Mensfort 

Info kon ik de nationale Boekenweek nog 

aankondigen en de activiteit n.a.v. deze dag in onze 

eigen BiebMensfort nog onder uw aandacht 

brengen. Intussen ligt dat feest alweer ver achter 

ons maar hebt u hopelijk genoten van de gezellige 

inloop-ochtend met koffie of thee met daarbij iets 

(Brabants) lekkers én natuurlijk van het uitdelen - 

en daarna van het lezen - van de verrassing: het 

Boekenweekgeschenk! Nu ik dit stukje voor nummer 

5 zit te schrijven, staat het mooie feest dat Pasen 

heet nog voor de deur, maar als het blad bij u 

bezorgd wordt is ook dat feest alweer voorbij!! 

Hoezo: “De tijd vliegt”? De weermannen en de 

weervrouwen zijn op dit moment niet bepaald 

positief over het weer tijdens de paasdagen maar 

wie weet valt het allemaal reuze mee. Het 

allerbelangrijkste is dat u er ’n in alle opzichten 

geslaagd Paasfeest van hebt kunnen maken, een 

feest dat binnen de christelijke kerk natuurlijk van 

enorm grote, zo niet de grootste, betekenis is! De 

vrijwilligers van BiebMensfort zijn heel blij dat ze u 

weer een aantal spiksplinternieuwe boeken kunnen 

presenteren!  Onlangs  zijn er zo’n 17 nieuwe titels 

aangeschaft!! Om er alvast lukraak enkele te 

noemen: ‘Het Paulus Labyrint’, ’n thriller van 

Jeroen Windmeijer, ook wel ‘De Dan Brown van de 

Lage Landen’ genoemd – de roman ‘Van onschatbare 

 

 waarde’ van de (over)bekende en bij veel van onze 

lezers populaire schrijfster Daniëlle Steel –de 

DWDD bestseller ‘Een klein leven’ van Hanya 

Yanagihara – van de Boeken-weekgeschenkschrijver 

Herman Koch zijn nieuwste roman ‘De Greppel’. 

Naast deze fraaie boeken dus nog vele andere die 

ongetwijfeld uw nieuwsgierigheid zullen opwekken. 

Behalve de gelukkige omstandigheid dat we over 

budget kunnen beschikken om zo af en toe nieuwe 

boeken te kunnen aanschaffen, iets wat we naar 

onze volle tevredenheid nog altijd bij boekhandel 

van Grinsven in Stratum doen, hebben we ook 

andere manieren waarop we ons boekenbestand 

kunnen uitbreiden. Hiermee bedoel ik de boeken die 

ons door dezen en genen geschonken worden omdat 

ze bijvoorbeeld een deel van hun boeken aan het 

opruimen zijn of kleiner moeten gaan wonen. Dit zijn 

dus gebruikte exemplaren waar we natuurlijk heel 

blij mee zijn, maar tegelijkertijd zijn we daar ook 

heel kritisch op. We kiezen de boeken uit die naar 

ons idee uitstekend in aanmerking komen en de rest 

gaat naar een vorm van kringloop.  

Er wordt dus niets weggegooid of vernietigd!! Dat 

kan nooit de bedoeling zijn want ooit waren die 

boeken ook nieuw en bezorgden ze de lezers ervan 

veel leesgenot onder het mom “Lezen is een feest”. 

Allez, tot de volgende keer. 
 

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 
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Tegel eruit, plant er in. 

Eindhoven doet mee aan de landelijke campagne 

Operatie Steenbreek.  Steden maken zich zorgen 

omdat veel mensen besluiten om hun tuin te 

betegelen in plaats van er wat groen in te zetten. 

Hun zorg is dat het riool bij regenbuien te veel 

wordt belast en dat de stadsnatuur wordt bedreigd. 

Behalve deze reden vindt Eindhoven de leefbaarheid 

in buurten belangrijk. Een straat met planten in de 

voortuinen geeft een weldadig gevoel . Tuinen met 

een boompje , struik of lage beplanting prettiger als 

geven een prettig het heet is. Het blijkt dat alleen al 

kijken naar wat groen goed is voor de gezondheid.  

Het kleine stukje natuur in de stad zorgt voor 

insecten en daar leven de vogels weer van.  Zonder 

bloemen geen prachtige vlinder meer te vinden. Zo’n 

geluksmoment bij het zien van een vlinder…. Dat gun 

je toch ook de kinderen in de toekomst?   
 

Mensen met een betegelde tuin zien vaak op tegen 

het werk. Al dat onderhoud……… Als je opziet tegen 

dat werk, dan zou je klein kunnen beginnen.  Haal er 

eens een  paar tegels uit, verwijder wat geel zand en 

meng de rest met potgrond. Van de tegels stapel je 

zomaar een klein tafeltje of zitelement.  Zo kun je 

zelf aan de slag, eventueel met wat hulp. Er is vast 

iemand die wil helpen. Als je met enkele bewoners 

aan de slag wilt, kan de gemeente helpen.  Gebruik 

planten die vrijwel geen onderhoud vragen. Bij de 

keuze kan eventueel hulp worden gegeven. Geen 

voortuin, maar wel ruimte voor een geveltuintje? Dat 

mag als je zorgt dat er 1.5 meter ruimte overblijft 

op het trottoir. Een boomcirkel beplanten? Dat mag 

ook als je de wortels van de boom maar niet 

beschadigt. Ieder die zich wil inzetten voor een 

groene buurt of vragen heeft hierover kan contact 

opnemen met verrassendgroen@eindhoven.nl . 
 

 

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 

16 mei om 18.30 uur. We gaan 

om 19.00 uur aan tafel.  De 

kosten bedragen € 5,00.  

Aanmelden kan via email: 

 sameneten@emmauskerkeindhoven.nl 

  

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk  

Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur 

en 12.00 uur 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.   

Mensforts kunstwerk in Eindhoven. 

Voor sommige inwoners van Mensfort ligt de discussie over de 

abri (of bushalte) van Rietveld wel erg gevoelig. Veel mensen, die 

al dertig jaar of meer in Mensfort wonen, weten zich nog wel te 

herinneren dat deze abri op het Judas Taddeusplein stond (zie 

foto) en daarvandaan verplaatst is en bij het Stadhuis is komen 

staan. Jammer, dat deze kunst nu helemaal dreigt te verdwijnen 

omdat er bezuinigd moet worden op cultureel erfgoed. We 

hebben al stemmen gehoord die stelden: “Zet hem maar weer in 

Mensfort neer”. Voor hier is deze kunstuiting toch van 

historische waarde. Maar daar zal ook wel geen geld voor zijn! 

Laten we hopen, dat de abri toch een plaatsje in Eindhoven 

houdt. 

Foto: Eindhoven in beeld 
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Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden 

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven 

geeft informatie, hulp en advies aan iedereen die te 

maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, 

bezwaarschriften,  het 

voorbereiden van 

hoorzittingen bij UWV of 

rechtbank e.d.  Iedereen  
werkloosheid of  bijstand. De regelgeving over 

bovengenoemde onderwerpen is ingewikkeld en roept 

bij veel mensen allerlei vragen op. Onze vrijwilligers 

zijn deskundig op het gebied van de Ziektewet, 

WIA, WAO, Wajong, WW en Participatiewet 

(bijstand).   

Aan de  Kempensebaan 80 in Eindhoven wordt van 

maandag t/m donderdag (van 9.30 uur tot 12.30 uur) 

spreekuur gehouden. Wij geven daar informatie 

helpen bij het invullen van formulieren, beroeps- en 

bezwaarschriften en helpen bij de voorbereiding 

die hiervan gebruik wil maken wordt verzocht vooraf  

een afspraak te maken via telefoon 040-2455300.  

Het Steunpunt is een dienstverlenende, 

onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met 

vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten 

verbonden aan de geboden hulp. Op 

www.steunpuntuitkeringen.nl kunt u meer informatie 

vinden.  U bereikt het steunpunt per  e-mail: 

steunpuntuitkeringen@hetnet.nl of per telefoon 

(2455300)  

 

 

Kunstweken op Atalanta 

Afgelopen 2 weken hebben alle kinderen van onze 

school hard gewerkt aan het project Kunst. De 

resultaten mogen er zijn want afgelopen vrijdag was 

de school omgetoverd tot een kunstmuseum. Wij  

willen alle ouders en belang stellende bedanken die een kijkje zijn komen nemen tijdens de openmiddag. 

Een clown maakt mooie figuren en alle kinderen werden prachtig geschminkt!. Alle groepen hebben hard 

gewerkt en we hebben verschillende kunstenaars voorbij zien komen. De kinderen hebben ook veel plezier 

gehad en vonden het ook erg leuk om dagelijks aan het project te werken. Zo hebben we de juffen en 

meester gepimpt, hebben alle klassen gewerkt aan een eigen kunststroming en stoepkrijten op het plein was  

ook een groot succes. Schmink werd tevoorschijn gehaald om 

kinderen om te toveren tot kunstwerken en zo is er ook 

geoefend om een levend standbeeld te worden. Naast de 

kunstwerken zijn er ook veel vlogjes gemaakt. Deze vlogjes 

zijn te zien op de Atalanta Facebook. Like = Leuk , Delen 

=Tof. Wij leerkrachten van Atalanta verbazen ons hoe goed 

de kinderen kunnen vloggen over het thema. Ware talenten 

lopen er rond op onze school en wij zijn dan ook heel erg trots!  

 

 

! 
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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. 

Kienen 

Op woensdag 3 mei en woensdag 17 

mei 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.   

 

 
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 donder-  

dag 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. Een mailtje 

naar  (vrijwdewerf@lumenswerkt.nl) 

is voldoende. 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. 

Digitolk 

Moeite met computers of digitale 

informatievoorziening?  Digitolk zit 

nu in onze wijk in buurthuis de Werf. 

Zij bieden laagdrempelig computer-

onderwijs aan. Steeds meer 

instanties zoals  belastingdienst, 

woningverhuurders, 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 help- 

desk op vrijdagmiddag 

tussen 13.30 uur en 

15.30 uur.  
 

 
 

 

Wie wil nou niet zo’n nieuwe kleur 

op de bloemenbak?? 

We zoeken nog vrijwilligers die de 

bloembakken willen opknappen. Meld je 

aan bij informatie@mensfort.eu 

Adverteren in Mensfort Info? 
Meer informatie bij de redactie. 

 (mensfort.info@mensfort.eu ) 
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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. 

 

Aankleding Judas Taddeusplein 

Net als voorgaande jaren heeft  het 

bestuur  van S.L.M. ook dit jaar 

weer besloten op het plein midden 

in de wijk aan de lantaarnpalen de  

Bloembakken te laten ophangen om het hart van 

de wijk te verfraaien. Dit is mede mogelijk uit de 

opbrengst van de pleinverkoop. Geniet er van! 

 

UITNODIGING  

Op maandagmiddag 1 mei organiseert 

de KBO afdeling St. Lucas, samen 

met de afdeling Judas Taddeus een  

voorlichtingsmiddag over brandveiligheid. Er 

komen twee deskundigen van de Brandweer van 

alles demonstreren om de brandveiligheid in en om 

uw woning te vergroten. Deze middag vindt plaats 

in de Werf, Van der Werffstraat 14,Aanvang: 

14.00 uur. Ook leden van andere KBO-afdelingen 

zijn welkom en ook niet-leden. Een kopje koffie 

staat voor u klaar! 

 

GEZAMELIJKE DOEL 

Wij hadden afgelopen week een inspiratie dag met 

 

ondersteunen alle cliënten   
het hele wijkteam Mensfort-Rapenland. Met elf 

collega's waren we op pad om elkaar te inspireren over 

hoe wij ons werk beter kunnen toepassen met hun de 

visie van Wijeindhoven. De visie van Wijeindhoven is; 

“Geef iemand een vis en hij heeft vanavond te eten. 

Leer hem vissen en hij heeft iedere avond te eten.” 

Jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen leven. Je 

hebt de vrijheid je leven in te richten zoals je dat zelf 

wilt. Als je een verhaal vertelt, wil je dat je gehoord 

wordt. Contact is erg belangrijk. Van mens tot mens. 

Zonder echt contact, ontstaat geen vertrouwen. Onze 

inspiratie ochtend  begon bij de Stichting Zelfhulp 

Netwerk waar wij een stuk wijzer zijn geworden. Het 

doel van de Stichting luidt als volgt: “Doe ’t zelf…maar 

niet alleen!” Contact maken en praten met mensen die 

hetzelfde hebben meegemaakt. Je herkent jezelf in 

de verhalen van anderen. Een zelfhulpgroep geeft je 

(weer) kracht. Zelfregie, met als doel de kwaliteit van 

je eigen leven te verbeteren en te behouden. Het 

middag programma was bij ORO in Helmond. ORO is 

een cliëntgerichte en ondernemende partner in de 

zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en 

kinderen met een ontwikkelingsachterstand. Zij  

actief bij het benutten van mogelijkheden, zodat zij 

zelf de regie over hun eigen leven kunnen voeren. Ze 

gaan uit van “de eigen kracht van de cliënten om bij 

te dragen aan een leven waarin zij eigen keuzes 

maken en zelf invulling geven aan zelfontplooiing, 

wonen, werken, vrijetijd en sociale contacten.” Om 

deze doel te kunnen realiseren geven ze veel 

aandacht aan contact momenten met hun cliënten. 

Aan het eind van deze inspiratie dag ben ik dolblij 

naar huis gekomen. Ik heb verschillende mensen 

leren kennen die één voor één prachtig werk 

uitvoeren en resultaten bereiken voor onze 

maatschappij. Wij hebben allemaal één gezamenlijk 

doel, namelijk zorgen voor en met elkaar om een 

betere samenleving te kunnen creëren. Wie zorgt 

voor wie was de vraag van de dag. Ik heb gezien dat 

wij gelukkig met zijn alle de verantwoordelijkheid 

nemen om voor elkaar te zorgen. De eerste stap om 

voor elkaar te kunnen zorgen is CONTACT maken. 

Daarom staat Wijeindhoven wijkteam Mensfort elke 

dinsdag tussen 13.00 en 15.00 uur in de Werf klaar 

om met u kennis te maken, met u contact te maken en 

daar waar nodig is verbinden met andere 

professionals. Tot dinsdag allemaal…    Sibel Koçak 

 

Spreuk van de maand 

Een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, 

             maar de echo ervan duurt eindeloos. 
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Deze terugkerende rubriek juich ik van harte 

toe, maar ik hoop dat er in de toekomst ook 

veel wijkbewoners aan mee doen en niet alleen 

de “bekende vrijwilliger” van bv SLM. Omdat 

ik aangewezen ben door de vorige 

penschrijver, zal ik wat meer persoonlijk over 

mijzelf vertellen. 

vrijwilliger zijn, probeer ik samen 

met Corry onze verslaving aan 

Genealogie ofwel stamboomonder-

zoek als hobby en ontspanning ook 

nog in te vullen om hierdoor een 

betere balans te houden. Wat door 

stamboomonderzoekers vaak wordt   
Ik ben Jan van Peer, wellicht bekend als 

voorzitter van SLM afgelopen 21 jaar en 

hiermee begonnen vlak voor mijn vervroegde 

pensionering bij Philips.  

afgeraden, doen wij wel: naast de veel gekozen 

familienaam vader van vader, onderzoeken we ook de 

bloedlijn moeder van vader/moeder. Dat betekent wel 

dat je een enorme databank gaat opbouwen. De teller  

 Ik ben via via in 1996 in Eindhoven gekomen en heb 

gewerkt bij Lighting hoofdkantoor in de 

Lichttoren aan de Mathildelaan. Nog een klein 

beetje trots ben ik op mijn uitverkiezing in 1998 

tot “Beste Buur van Eindhoven” en de nominatie 

van “Beste Buur van Nederland” in een heel aparte 

TV uitzending van Ivo Niehe. Oorspronkelijk kom 

ik uit West-Brabant, maar woon nu al langer hier, 

dan ik ooit ergens anders heb gewoond. Met Corry 

(51 jaar getrouwd) hebben we 3 kinderen en 8 

kleinkinderen, die helaas erg verspreid in 

Nederland zijn gehuisvest.  

In mijn jonge jaren deed ik veel aan sport met een 

voorkeur voor atletiek en voetbal. Tegenwoordig 

trekken we er, als het even kan, graag op uit met 

de caravan zowel door Frankrijk als Nederland. 

Naast de vele uurtjes die ik spendeer aan het  

staat op dit moment op maar liefst 204.208 personen. 

Veel takken van diverse families uit heel ons land 

zitten hierin. Om een beetje gevoel te krijgen van het 

grote aantal: Eindhoven telde in 2016 ongeveer 

225.000 bewoners. Daarnaast heb ik, om deze hobby 

wat spannender te maken, praktisch alle 

vorstenhuizen van Europa van afgelopen eeuwen in 

kaart gebracht met vooral de onderlinge 

familierelaties, maar ook hun bekende en bijna 

onbekende bastaards. 

Ik hoop nog lang met de enthousiaste vrijwilligers in 

Mensfort te mogen samenwerken aan de leefbaarheid 

en woongenot. Nieuwe uitdaging zijn hierin de 

activiteiten samen met Rapenland West en Kronehoef 

Oost! Zeer benieuwd geef ik de Pen door aan een 

opmerkelijke bewoner in Mensfort n.l.  Dhr. Frans 

Verbeek. 

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 Jan van Peer 

 

Mensfort een veilige wijk?  

De eerste drie maanden van dit jaar blijkt dat onze  

liggen. Velen denken daar al 

aan!. Degenen die minder goede  

wijk relatief weinig bezocht wordt door het 

dievengilde. Een verklaring daarvoor kan zijn dat alle 

bewoners alert zijn op de eigen veiligheid. Het is niet 

zo moeilijk om er voor te zorgen dat kostbare zaken 

niet vanaf de straat zichtbaar zijn. Ook is het niet 

moeilijk om te zorgen dat men niet zomaar achterom 

kan lopen: Gewoon de poort dicht doen en sluiten als 

dat kan! In de auto geen dure spullen als een 

laptoptas, een fototoestel e.d. zichtbaar te laten 

bedoelingen hebben moeten dan al wat meer moeite 

doen. Toch werd er in drie maanden acht keer 

ingebroken (of een poging gedaan) in een woning in 

onze wijk, zeven keer werd uit een auto iets 

ontvreemd en drie keer werd iets uit de tuin 

meegenomen. Diverse wijkbewoners zijn dan ook 

gedupeerd door het vermissen van hun spullen. Ziet 

u iets verdachts? Bel dan de politie of 

buurtpreventie Mensfort.  
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Korenfestival in de St. Petruskerk! 

Muziekliefhebbers, hou zaterdag 20 mei vrij!  Er 

is dan een korenfestival in de St. Petruskerk aan 

de Kloosterdreef, een geweldig mooie kerk 

 

de Vrienden van St. Petrus. 

Door als Vrienden van St. 

Petrus bepaalde projecten    
die een bezoekje meer dan waard is. 11 geweldige 

regionale koren treden op en laten elkaar en u 

horen wat een talent er in Eindhoven en 

omstreken is. Van kerk- tot popmuziek, aan 

iedereen is gedacht! Het wordt een geweldige dag 

met koren, een kinderkoor, workshops voor groot 

en klein, hapjes en drankjes. De kosten voor deze 

hele dag muziek en amusement bedragen € 5,00 

per persoon, te voldoen bij de entree. U bent 

welkom vanaf 10.00 uur en we gaan door tot 17.00 

uur. We hopen u te zien op 20 mei!  Het 

korenfestival is een initiatief van 

te “adopteren” dragen zij een steentje bij om de 

Petruskerk ook in de 21ste eeuw toegankelijk te 

houden voor jong en oud. Op die manier wordt via 

een grotere betrokkenheid en een breder 

draagvlak binnen en buiten de parochie 

geprobeerd de Petruskerk een belangrijke(re) 

plaats te geven in de Woenselse gemeenschap. 

Niet alleen voor de zondagsdienst, maar voor een 

breed scala aan activiteiten, met o.a. het 

korenfestival, lezingen en één of meerdere 

concerten per jaar. Voor meer informatie: 

http://www.vriendensintpetrus.nl 

Lentebloesem in Mensfort 

Ingezonden. 

Van diverse hobby-fotografen mochten we deze 

maand prachtige foto’s ontvangen van de lente-

bloesem in onze wijk. In deze Mensfort Info hebben 

we er daarvan enkele opgenomen om u te laten mee-

genieten van deze kleurenpracht. Maar er waren 

teveel foto’s om ze allemaal op te nemen. De redactie 

bedankt de inzenders en hoopt ook in de komende 

maanden weer veel actuele foto’s te mogen 

ontvangen. Maar ook stelt de redactie het op prijs 

kopij van inwoners te ontvangen om zo alle inwoners 

van informatie te kunnen voorzien. Er is zoveel te 

beleven in onze wijk. 

Kunstproject Basisschool Atalanta 
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Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van juni aanleveren uiterlijk op 

15 mei 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.eu 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 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@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 

Mensfort op zijn mooist 

Zelfs bij druilerig weer 


