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BiebMensfort blijft in De Werf 
Na een maandje afwezigheid wordt er deze maand 

gelukkig weer een Mensfort Info bij u allemaal 

bezorgd. Tijdens dat maandje afwezigheid is er, wat 

onze bibliotheek betreft, heel wat gebeurd en dat 

zal u hoogstwaarschijnlijk niet ontgaan zijn! In het 

kort komt het hier op neer: het lokaal dat wij sinds 

maart 2014 in gebruik hebben krijgt binnenkort een 

andere bestemming. Het zal door het Summa College 

als leslokaal gebruikt gaan worden wat inhoudt dat 

BiebMensfort dat lokaal niet meer zal kunnen 

gebruiken. Onmiddellijk kwam na die boodschap 

natuurlijke de vraag: “Wat nu?” Nou, daar zijn 

tijdens vele, en vaak felle, gesprekken diverse 

‘antwoorden op gekomen, oplossingen die ons echter 

geen van alle aanstonden. Zoals u ongetwijfeld weet 

is er zelfs een grote handtekeningenactie op touw 

gezet waarop gelukkig vele buurtbewoners 

gereageerd hebben. Dank hiervoor! Maar, om ’n lang 

verhaal kort te maken: ten langen leste is er een 

optie uit de hoge hoed gekomen waar BiebMensfort 

mee uit de voeten kan, zelfs heel goed uit de voeten 

kan! We krijgen in ons wijkgebouw ‘De Werf’ lokaal 4  

tot onze beschikking. Dit lokaal wordt, zo is ons 

toegezegd, helemaal als ‘échte’ bibliotheek ingericht 

zodat we onze hele boekencollectie weer een 

prominente plaats kunnen gaan geven. We moeten 

ruiterlijk toegeven dat we er op vooruit gaan! Dat 

lokaal 4 ligt namelijk veel gemakkelijker bereikbaar 

want onze klanten kunnen via de hoofdingang van ‘De 

Werf’ naar binnen,  de inrichting wordt 

overzichtelijker,  de ruimte is lichter en doet 

daardoor plezieriger aan. Alle gesprekken hebben 

dus wel degelijk resultaat gehad en alle betrokkenen 

zijn content, een zogeheten win-win situatie dus! 

Een woord van dank naar Richard en Vernon is hier 

heel nadrukkelijk op zijn plaats!! Eén ding echter: de 

openingsmomenten gaan ’n héél klein beetje 

veranderen. Hierover wordt u natuurlijk tijdig en 

uitgebreid geïnformeerd. Dat geldt overigens ook 

voor de datum waarop we onze intrek zullen gaan 

nemen in lokaal 4! Allemaal nog wel spannend, maar 

op een positieve manier; de negatieve spanning 

rondom de vraag “Wat nu?” is gelukkig van de baan! 

U hoort van ons.  
 

 



 
 
 
 

 

Maandag 

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 

09.00-16.00 u 

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 

 

Gymclub Survival 

Volksdansen 

Digitolk computerclub 

KBO Sjoelen, biljart, rikken 

EHBO  

 Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Seniorenontmoetingspunt 

Bibliotheek  

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.00-10.00 u 

10.30-11.30 u 

09.00-11.30 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  

Donderdag 

10.00-12.00 u 

10.0-16.00 u 

13.00-17.00 u  

13.30-16.00 u 

13.15-16.00 u  

20.00–22.00 u 
 

 

Gym en beweging (1) 

Gym en beweging (2)  

Nederlandse les  

Crea-club 

Eindhoven Doet 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

Bibliotheek  

Symphonisch Ensemble 

Toneelvereniging Basta 

 

Zangvereniging Levensvreugd 

Digitolk 

Biljartvereniging De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

9.30 -12.00 u 

10.00-12.00 u 

13.00-16.30 u 

 

13.30-15.30 u 

20.30-23.00u  
 

Zaterdag 
 

Zondag 

18.00–21.00  u     

 

 

Digitolk  

Bibliotheek  

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Digitolk helpdesk 

Kaartclub  
 

op aanvraag geopend  

 
 

Dansgroep van Cleef 

 

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op:   

Wijkcentrum de Werf via  (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl  of werf@lumenswerkt.nl 
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            MENSFORT AGENDA 
                     Wat kunt u deze maand in Mensfort doen?? 

Tot 18 augustus zullen 

diverse activiteiten 

geen doorgang vinden. 

Informeer vooraf   

wat wel kan doorgaan 

 

Voor vragen over het programma in het jongerencentrum kun je mailen naar  

Vernon Ridderstaat 

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl 

  

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 
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Weekprogramma van S.L.M. 
Dinsdag  

Dinsdag 

13.00 uur 

13.00 uur 

Fietsen 

Wandelen 
 

Donderdag 13.30 uur Jeu de Boules  

 
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 
Klagen helpt niet! 

Hebt u dat nou ook? Een van onze medebewoners die 

u aan spreekt met een klacht? Een klacht over 

lawaaioverlast van weggebruikers, die extra gas 

geven om eens goed gehoord te worden? Van buren 

die vinden dat u ook maar moet meegenieten van hun 

muziek? Van tegels in het trottoir die omhoog 

steken? Van vuilcontainers, die soms na een week nog 

aan de stoeprand staan? Van honden die hun 

uitwerpselen zomaar achterlaten en baasjes die dat 

niet opruimen? Waarschijnlijk kunt u dit rijtje 

klachten zelf nog wel langer maken, maar de vraag is 

of dat iets oplost. Op sommige plaatsen worden de 

probleempjes en klachten direct opgelost. Degene 

die aanleiding geeft tot de klacht, of dat nu een 

buurtgenoot is of een instantie, wordt rechtstreeks 

aangesproken en dan blijkt vaak dat er geen sprake is 

van moedwil, maar vaak van onoplettendheid. Wat zou 

het toch een genot zijn als dat zo ook in Mensfort 

opgelost zou kunnen worden! Helaas hebben velen van 

ons al leergeld gegeven en zijn dan van een koude 

kermis thuisgekomen. Toch ervaren we steeds vaker 

dat het mogelijk is anderen, uiteraard op een nette 

manier aan te spreken. Zeker wanneer we er moeite 

voor doen de ander te leren kennen. Kennen en 

gekend worden is dan ook een voorwaarde voor een 

goede Leefbaarheid in de wijk, ook in Mensfort. 

 

In Memoriam: Theo Ketelaar 

Medio juni kregen we het droevige bericht dat 

onze vrijwilliger Theo Ketelaar plotseling was 

overleden. Altijd al konden we op hem een beroep 

doen, zoals bij de bezorging van de Mensfort Info, 

maar sinds het begin van de BiebMensfort  was 

Theo daarbij zeer betrokken en was hij daar vaak 

te vinden. Vooral het gezin van zijn dochter wensen 

wij veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 
Openbare wijkvergadering Mensfort 

Vraagt u zich nou ook wel eens af waarom de 

Stichting Leefbaarheid Mensfort op zoveel 

manieren actief is om de leefbaarheid te 

verbeteren, maar dat u een idee heeft waar nog 

nooit iets mee is gedaan? Een heel begrijpelijke 

situatie, want het bestuur van S.L.M. moet het 

hebben van de ideeën vanuit de wijk. Omdat die 

informatie op de tot nu gehouden vergaderingen 

steeds terugloopt, want de vaste aanwezigen van het 

algemeen bestuur worden ouder of vallen weg, heeft 

het bestuur besloten om vier keer per jaar een 

vergadering te organiseren waarbij alle inwoners van 

Mensfort uitgenodigd worden. Op deze bijeenkomst 

kan iedereen zijn of haar idee voor leggen en toe- 

lichten, is er de mogelijkheid om mee te denken en 

mee te praten over de nieuwe ideeën, zowel van het 

bestuur als van andere aanwezigen. Maar ook kunt u 

dan kennis nemen van de activiteiten die de stichting 

onderneemt. U kunt dan het bestuur een advies 

geven om die activiteit beter te laten aansluiten bij 

de doelstelling: het verbeteren van de veiligheid en 

de leefbaarheid in Mensfort.  De vergaderingen 

vinden plaats in de Eikenhof, Bleyslaan 73 en 

beginnen om 19.30 uur. De eerstvolgende vergadering 

zal plaatsvinden op maandag 27 augustus. U komt 

toch ook? De koffie staat klaar. Iedereen is welkom ! 

Noteert u deze datum in uw agenda en laat iets van u 

horen op deze bijeenkomst! 
 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  

8 aug 

19 aug 

22 aug 

24 aug 

27 aug 

Kienen 

Samen eten 

Kienen 

Openbare wijkvergadering 

Internationale ontmoetingen 

Eikenhof 

Emmauüskerk 

Eikenhof 

Eikenhof 

De Werf 

 

* Meer informatie elders in deze Mensfort Info 
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 Schaken in de Werf 

Na een korte vakantietijd begint 

het schaken weer. Vanaf 22 

augustus kunt u voortaan op de 

woensdagavond van 20.00 uur tot  

22.00 uur in De Werf terecht voor een gezellig 

potje schaken onder deskundige begeleiding. Kom 

en speel mee! Heeft u nog een schaakspel en 

gebruikt u dat niet meer? Wij zijn er heel blij mee! 

 

Fietsen met Mensfort. 

Ook in de vakantieperiode wordt er elke dinsdag  

gefietst vanaf De Werf. Om 13.00 uur vertrekt de 

groep voor een mooie fietstocht van ongeveer 35 

kilometer in de omgeving van Eindhoven. Steeds 

wordt een andere route gekozen, over landelijk 

gelegen weggetjes en fietspaden, steeds naar een 

andere pleisterplaats waar gezamenlijk een kopje 

koffie of thee wordt gedronken, aangeboden op 

kosten van  S.L.M. Ook u kunt meefietsen. Wilt u 

ook meegaan? Aanmelden is niet nodig en het is ook 

niet nodig elke week mee te gaan. Vrijheid blijheid. 

Zorg gewoon met een goede fiets om 13.00 uur 

klaar te staan bij De Werf. 

 

Wandelen met Mensfort 

Het wandelen houdt vakantie tot 20 

augustus! Maar op 21 augustus, gaan we 

weer wandelen zoals u gewend bent op 

dinsdagmiddag, vertrek om 13.00 uur, 

afkomst en dat wat hen trots, verdrietig of 

onzeker maakt. En wij, als buurtbewoners, kunnen 

ook vertellen wat ons trots maakt vertellen over 

onze familie, Mensfort, Eindhoven wat er te doen 

is… We hopen dat we al lopend een band met en 

begrip voor elkaar krijgen. Hopen dat we samen 

ontdekken dat de verschillen tussen afkomst niet 

zo groot zijn  als we soms denken. We sluiten deze 

serie van vier wandelingen af met een gezellig 

internationaal feestje in de Werf waarvan de 

datum later bekend gemaakt zal worden. 

Wil je meedoen met deze wandelingen? 

Meld je dan aan via: secretariaat.slm@hotmail.com 

of bij pvangerwen@vluchtelingenwerk.nl. Of doe 

een briefje met uw gegevens in de brievenbus: 

Judas Taddeusplein 27. 
     × Een statushouder heeft de hele asielprocedure 

doorlopen en een verblijfsvergunning voor vijf 

jaar gekregen. 

voor de Werf. Gewoonlijk zijn we om 16.00 uur weer 

terug.  Tussendoor houden we een koffiepauze. We 

lopen niet hard en passen ons aan aan de minst snelle 

loper! Samen gezellig pratend lopen, samen wandelen, 

kom gewoon, probeer het… aanmelden is niet nodig! 
Maar… vanaf 25 september, gaan we vier dinsdagen 

(25 september, 2, 9 en 16 oktober) samen met 

statushouders en vluchtelingenwerk op pad. We 

wandelen dan door Mensfort. We vertrekken om 13.00 

uur zoals u van ons gewend bent. 25 september, 

reserveren we al wandelend voor de eerste 

kennismaking. Er is dan volop ruimte om verhalen met 

elkaar te delen. Dit is voor de statushouders een mooi 

moment om hun verhaal aan ons te vertellen. over hun 

Weet u dat u via een waardebon een financiële 

bijdrage kunt krijgen als u in onze wijk een activiteit 

organiseert om meer contacten tussen de bewoners 

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

 

Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes ! 

Elke laatste woensdagavond van de maand (behalve tijdens feestdagen of tijdens 

de vakantie in de maand augustus) kunt u kinderkleding ruilen in wijkgebouw De 

Werf. We zijn aanwezig van 19:30 uur – 21:00 uur en de entree is gratis! 

Momenteel hebben we jongens- en meisjeskleding in de maten 50 tot en met 80. 

Ook hebben we 2 dozen met kinderspeelgoed staan!  
 

Hoe werkt het? 

U sorteert thuis uw schone (!) kinderkleding, die niet 

meer gedragen wordt. Deze kleding doet u – op maat 

- in een plastic boodschappentas. Bij binnenkomst op 

de ruilbeurs geeft u uw tas met kinderkleding af bij 

de balie. U ontvangt een nummer. U kunt meteen 

kinderkleding en/of speelgoed uitzoeken. Na afloop 

levert u uw nummer in en krijgt u uw tas terug. De 

kleding die wij niet kunnen gebruiken, krijgt u weer 

mee naar huis. Heeft u een volle tas ingebracht? Dan 

mag u ook weer een volle tas mee terug nemen. 
 

 

Tot slot:  

U mag maximaal 1 plastic boodschappentas mee-

nemen om te ruilen. U mag ook kleding ruilen voor 

speelgoed en andersom. Heeft u meer kleding? Dan 

mag u die uiteraard altijd aan ons doneren. Alle 

schone (!), bruikbare kleding van maat 50 tot en met 

80 is welkom! 

Ruildata 2018: Woensdagavond 26 september, 31 

oktober en 28 november 2018. 

Esther, Coördinator Krijg de Kleertjes – De Werf  

Mail: krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com 

 
KroMeRaloop 2018 

Door samenloop van omstandigheden zal er dit 

jaar geen stratenloop worden georganiseerd, 

zoals vorig jaar in de maand september. Deze 

loop, georganiseerd door de bewonersorganisaties 

van de drie wijken samen met Dynamo, was vorig 

jaar zeer succesvol. Graag hadden we dat dit jaar 

willen herhalen, maar we hebben moeten besluiten 

dit plan tijdelijk los te laten. Voor het volgende 

jaar zal zeker weer worden bekeken of dit 

fantastische initiatief een vervolg kan krijgen, 

mogelijk op een ander tijdstip in het jaar, 

mogelijk in een andere vorm. Wie daarover een 

idee heeft kan daarmee altijd in contact  komen 

met de bestuursleden van S.L.M. of dit per email 

aan het bestuur melden. 

 

Burendag 2018 

 

Burendag is een jaarlijks terugkerend 

feest dat u samen met uw buren kunt 

vieren, dit jaar op 22 en 23 september.  

Het is een dag waarop u gezellig samen komt en waar-

bij mensen iets leuks doen voor elkaar en de buurt. 

Het is de dertiende keer dat Burendag in Nederland 

wordt georganiseerd. Buurten worden leuker, socialer 

en veiliger als buren en buurt-organisaties elkaar 

ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het

Oranje Fonds en  Douwe Egberts en anderen 

ondersteunen u daar graag in. Het Oranje Fonds 

bevordert zo contact en verbinding tussen groepen 

mensen. Ook met Burendag willen zij mensen dichter 

bij elkaar brengen. Daarom is het mogelijk om u vanaf 

eind juni aan te melden en een aanvraag voor een geld-

bedrag tot max. € 400,= in te dienen bij het Oranje 

Fonds om uw Burendagplan te kunnen uitvoeren.  Kijk 

voor aanmelding en de voorwaarden op de website van 

burendag. Iedereen die voor 1 september een 

activiteit aanmeldt, ontvangt een Burendag 

feestpakket. Ook S.L.M. wil dit plan van harte 

ondersteunen. Wie  meldt zich aan????? 

 

 Bloembakken. 

Een van onze vrijwilligers heeft de bloembakken 

die her en der in de wijk staan weer gevuld met 

bloemen voor deze zomer. Helaas vond iemand ze 

zo mooi, dat ze dezelfde avond al weer uit één van 

de bakken meegenomen waren. Toch wel  jammer! 
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Foto Wij Eindhoven 

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 

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 verband met de actuele ontwikkelingen rondom de BiebMensfort hebben we de maandelijkse bijdrage 

van Huub op de voorpagina van deze Mensfort Info geplaatst om te voorkomen dat we tweemaal een 

bericht met dezelfde strekking zouden krijgen. Volgende maand treft u natuurlijk op deze plaats weer het  

verhaal van Huub aan!      De redactie 
 

  

Wijziging ‘inloop’ WIJeindhoven 
 Vanaf 16 juli  stopt de inloop van 

WIJeindhoven in wijkgebouw De Werf. De inloop in 

de wijk Rapenland zal door blijven lopen. Dit is elke 

dinsdag van 10:00 –12:00u op de Thorvaldsenlaan 49 

(t.o. de ingang van de parkeergarage van de PLUS). 

Daarnaast hebben we dagelijks een inloop voor alle 

bewoners van heel Woensel Zuidwest in het wijk-

gebouw op de Nieuwe Fellenoord 7. Tijden daar zijn: 

-Maandagochtend & vrijdagochtend van 10:00-13:00u 

-Dinsdagmiddag, woensdagmiddag & 

donderdagmiddag van 13:00-16:00u 

U kunt hier met al uw vragen terecht. 

 
Spreuk van de maand 

 

Als je maar lang genoeg jezelf blijft,  

              dan word je vanzelf bijzonder. 
 

Afscheid Leo van Gerven 

Als vrijwilliger bij De Werf heeft Leo 

zich jarenlang verdienstelijk gemaakt, 

vooral met het initiëren van nieuwe 

activiteiten. Vele dagen was hij aanwezig  

en kon iedereen hem aanspreken. Mede dankzij zijn 

inzet is het nog steeds druk in De Werf. Wij wensen 

Leo veel plezier bij zijn nieuwe uitdaging zich nog 

meer in te zetten voor zijn hobby. 
 

 

  
 

  
 

Carte Blanche gaat verhuizen. 

De omgeving van het schoolgebouw aan de Jan Heynslaan ziet er wat 

verpauperd uit. Iets meer dan een jaar geleden nog konden we in ons 

wijkblad nog aangeven dat er een waterpartij met fleurige bloemen op 

de binnenplaats was aangelegd, nu staat het onkruid er welig te tieren. 

Voor het collectief van Carte Blanche kwam de beslissing dat zij het 

pand moesten verlaten als een donderslag bij heldere hemel. Na lang 

zoeken is gelukkig een geschikte accommodatie gevonden om de 

activiteiten voort te zetten. Het gebouw, waarvan zij de laatste gebrui- 

kers waren, nadat eerder o.a.  een Mavo-school en de Vrije School er onderdak vonden, staat nu op de 

nominatie gesloopt te worden. Wat er voor in de plaats komt? Diverse geruchten doen de ronde, maar wij 

konden nergens een bevestiging vinden van ook maar één van die verhalen. Uiteraard hopen we dat het een 

in de wijk passende bebouwing wordt met een  bestemming die de leefbaarheid en het woongenot in onze 

wijk niet zal aantasten. Of wij daar invloed op kunnen uitoefenen? In elk geval weten we dat de Stichting 

Leefbaarheid Mensfort alert zal zijn en zal proberen voor een acceptabele invulling te gaan. 
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Een groenere straat, een groenere wijk. Samen aanpakken. 

Er zijn veel mogelijkheden om 

uw tuin te transformeren maar  
Onlangs heeft er in de Mensfort Info een artikel 

gestaan genaamd ‘Een groen 2018 met Operatie 

Steenbreek’. Woonbedrijf wil samen met de 

Gemeente Eindhoven een start maken met het 

vergroenen van de wijk. Wat wij zien is dat er 

steeds meer huurders zijn waar in hun voortuin 

nauwelijks nog groen of beplanting aanwezig is. Dit  

om dit te kunnen realiseren hebben wij uw hulp nodig. 

Het is van belang dat u samen met andere bewoners 

ideeën bedenkt. De uitvoering van deze ideeën verricht 

u vervolgens samen met Woonbedrijf. Daarnaast zorgen 

wij voor alle benodigdheden. U kunt hierbij denken aan:   

is jammer en daarom zeggen wij:  dat kan anders. 

Een fleurige Hendrik Staetslaan 

Deze straat is uitgekozen om als eerste een fleurige 

en groene make-over te krijgen. Woonbedrijf wil u 

samen met andere bewoners uitdagen om mee te 

denken over de herinrichting van de voortuinen. U  
 

Verzorging van materiaal zoals kruiwagens en 

tuingereedschap 

Levering van tuingrond, planten en bloemen 

Inschakeling van vakmensen, die u o.a. kunnen 

helpen met het weghalen van de bestrating 

Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën en  

kunt hierbij denken aan: willen hierover graag in september samen met alle 

 

 

Creëren van plantenborders 

Verwijderen van verhardingen  

Grasplekken aanleggen 

Natuurlijke tuinafscheidingen 

bewoners brainstormen. U ontvangt voor die 

bijeenkomst u nog een uitnodiging. Mocht u nu al vragen 

hebben, dan kunt u contact opnemen met Chantale 

Rademaekers via 040- 243 43 43 

 

 

 

 

Buurtpreventie Mensfort kan dit komen doordat iedereen in de wijk meer 

alert is om inbraken en diefstal te voorkomen. 

Doordat u mogelijk met enige regelmaat onze 

vrijwilligers ziet lopen, gaat u zelf ook eerder 

nadenken hoe u uw huis kunt beveiligen. Ook dat is 

dan de winst van onze buurtpreventie, die nog niet 

alle andere wijken kennen. Het is dus niet alleen het 

afschrikken van het dievengilde waardoor de buurt-

preventie onze wijk veiliger maakt! Samen met alle 

wijkbewoners wordt Mensfort een stukje veiliger. 

Tijdens de vergadering van onze 

buurtpreventie bleek uit het over-

zicht van de wijkagent dat het aantal 

aangiften in de laatste drie maanden 

in Mensfort positief afstak tegen de wijken om ons 

heen. Slechts 8 aangiften in drie maanden van 

diefstal of inbraak, waarvan twee woninginbraken. 

Uiteraard kan dat komen omdat bewoners van onze 

wijk geen aangifte doen van diefstal,  maar evengoed 
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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. 

 
Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.00 uur serveren we 

de inmiddels bekende  “Daghap van De Werf”, 

gepresenteerd door Lumens en buurtruimte040 in 

De Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage van 

€ 3,50 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 we eten elke week wat 

anders. 

 

Daghap 

in de Werf 

Kienen 

Op de woensdagen 8 augustus en 22 augustus is 

er in de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan 

de Bleyslaan 73  een gezellige kienmiddag met 

leuke prijzen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. 

Aanvang om 14.00 uur  Iedereen is van harte 

welkom. 
 

Wijkfeest 2017 

De glijbaan 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in De 

Werf. Aanvang 19.30 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 

Deze maand wordt er in  De Werf door 

de afdeling Judas Taddeus van de KBO

in verband met de vakantie niet gekiend   
op  de woensdagmiddagen  Vanaf 5 september bent u 

weer van harte welkom bij de kienmiddagen op de 

eerste en derde woensdag van elke maand.  

Grote problemen met je contact 

met woonbedrijf, gemeente en 

andere (semi) overheden? 
 

Digitolk zit nu in uw wijk. Wij 

bieden laagdrempelig computer-

onderwijs aan.  

Steeds meer zaken zoals  

belastingen, gemeentezaken, 

rekeningen van zorgverzekeraars 

en huurproblemen zijn alleen 

maar toegankelijk via contact 

met een computer. Leer op een 

ongedwongen manier omgaan met 

computers, smart telefoons of 

tablets en Internet. Loop voor 

informatie binnen bij  De Werf 

op maandagmiddag tussen  

13.00 uur  en 16.00 uur. 

Computer defect of andere 

problemen? Kom ook dan naar de 

helpdesk in De Werf op 

vrijdagmiddag tussen 13.30 uur 

en 15.30 uur.     
 

 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 
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Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk 

In de Emmaüskerk bent u elke 

woensdag- en vrijdagochtend 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 

harte welkom om een kopje koffie   

te komen drinken en een praatje te maken. Loop 

gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en 

een gezellige ontmoeting.  

 

Samen eten is pas fijn. 

Ons kookteam staat weer klaar om voor u ook op de 

derde dinsdag van deze maand, dus op dinsdag 21 

augustus een lekkere maaltijd te bereiden.  Dan  
 

kunnen we op weer samen genieten van het eten en 

daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten 

bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte 

welkom.  Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 19 

augustus via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.  

Open huis Financiën 

Vind jij die financiële administratie ook zo lastig?  

Ben je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken 

je je recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die 

formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of  

verwijzen je naar professionele instanties die 

verder kunnen helpen. Onze hulp is geheel 

kosteloos!  WAAR KUN JE TERECHT?  

- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur 

     in het parochiecentrum van de Petruskerk,  

         Kloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober) 

- 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  

 

Vele handen maken licht werk! Daarom is de 

Stichting Leefbaarheid Mensfort op zoek naar 

vrijwilligers om nog meer te kunnen doen in de wijk. 
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Internationale ontmoetingen 

 

International meetings 

U wordt van harte uitgenodigd voor een 

avond Brainstorming over de Inter-

nationale ontmoetingen/taalcafé. Wilt u  

You are invited for an evening Brainstorming 

for the international meetings/language café. 

Would you like to contribute, to help, to learn  

Meewerken, meehelpen, leren of praten? Heeft u 

ideeën?  Of??? Kom dan op 24 augustus om 20.00 uur 

naar het wijkcentrum de Werf. Tijdens deze avond 

zullen we samen plannen maken, hoe we verder om de 

onderstaande doelstelling vorm te geven. Doelstelling: 

een groep Nederlands sprekende mensen in contact 

brengen met een internationale groep mensen die 

graag in de Nederlandse taal willen praten om zo hun 

woordenschat, uitspraak en zo in praktijk te brengen, 

te verbeteren op een ongedwongen, gezellige manier. 

Kom en geniet van het samen communiceren/praten in 

de Nederlandse taal! Het adres van de Werf is: Van 

de Werffstraat 14, Eindhoven. Info: 

gemmabuffy@hotmail.com of j.lopata@lumenswerkt.nl  

or to talk? Do you have any ideas? Or else??? Then 

joine us on next August 24. at  

20.00 o’clock in the wijkcentrum de Werf. During 

this evening, we to will make plans together, how we 

continue to shape the goals below. We want to 

contact a group of Dutch speaking people with a 

group of people from several countrys who like to 

talk in the Dutch language in order to put their 

vocabulary, pronunciation and so on  into practice, to 

improve on a casual, cozy way. Come and enjoy the 

talk/communicate together in the Dutch language!  

The address of de Werf is: Van der Werffstraat 14, 

Eindhoven. Info: gemmabuffy@hotmail.com or 

j.lopata@lumenswerkt.nl 

 
Zin om een hapje mee te eten?  

 Nou, dat kan en dan wel op de dinsdagmiddag vanaf 

11.30 uur tot 13.00 uur. En waar dan? Nou gewoon in 

buurthuis de Werff, van der Werffstraat 14. Als 

generalist kom ik door de hele wijk en een aantal 

plekken hebben al een speciale plek gekregen. Ik 

denk bijvoorbeeld aan de Raap waar WIJ elke dins-

dag onze spreekuur houden tussen 10.00 en 12.00 

uur. Eén van die plekjes is ook De Werf op dinsdag 

voor de daghap. In januari 2017 is Feresthe met de 

daghap begonnen, ze wilde graag in contact komen 

met ouderen en iets voor hen betekenen, dit om het 

gemis van haar vader te verzachten. Alle maaltijden 

zijn gemaakt van verse producten. Luciano heeft een 

eigen restaurant gehad en is blij dat hij weer met 

zijn vak bezig kan zijn. Kun je je  voorstellen hoe 

enthousiast ik ben over de daghap? Een plek om uit je 

isolement te komen, een plek om een praatje te 

maken, een plek om samen te eten; maar ook een plek 

om kennis te maken met Feresthe, Luciano of Marjo 

,de koks, of met Mohannad een Syrische vrijwilliger 

die meehelpt om zijn taal te verbeteren en om 

contacten op te doen. Dit is een plek waar 

verschillende mensen bij elkaar komen. De WIJ 

generalisten, gemeente ambtenaren maar vooral de 

buurtbewoners zijn enthousiast, dankbaar en gaan 

graag in gesprek. Als generalist zijn we constant op 

zoek naar plekken waar we eventueel de sociale basis 

in kunnen zetten. De sociale basis is voor en van 

iedereen. Het wordt ook wel ooit eens aangeduid als 

het cement in de samenleving, een weefsel van 

verbindingen. Iedereen heeft niet alleen zijn eigen 

verhaal maar ook zijn eigen kennis en vaardigheden. 

Hier maken we graag gebruik van. Voor de prijs van 

€3,50 hoef je het niet te laten! Eet smakelijk! 

Rob Samuels, generalist WIJ Eindhoven 

 

 
 

Wist u dat… 

++ ook u kopij en foto’s mag aanleveren voor 

plaatsing in de Mensfort Info? 

++ onze voorkeur uitgaat naar actuele informatie 

++ en  liefst artikeltjes tot maximaal  150 woorden 

 Ook uw favoriete boek staat in de Biebmensfort! 
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Wist je dat ……… 

……het team van WIJ Eindhoven voor Mensfort en 

Rapenland uit 12 personen bestaat die samen met 

elkaar heel erg veel kennen en kunnen en daardoor 

alle mogelijke vragen van jullie als inwoners van 

deze wijk kunnen beantwoorden? 

 ……Ad en Ellen veel weten over ouderen en alle 

mogelijke problemen van deze groep? 

 ….. binnen het team bijna iedereen kennis heeft van 

jongeren op alle mogelijke gebieden, zoals laag- 

begaafdheid, verstandelijk beperkten, autisme, 

groepswerk, opvoeding & gezin, leerproblemen etc? 

 ……Sibel en Jacqueline geregistreerd jeugdwerkers 

zijn in het team? 

 ……Huub, Desiree, Ellen, Jacqueline en Liesbeth veel 

weten over alles wat met werken te maken heeft 

en uitkeringen, WW en participatie? 

 ….. in ons team Trudy gespecialiseerd is in vragen 

over de WMO? 

 ……Maarten heel actief is met verbinden van 

bewoners aan elkaar. Hij dit samendoet met 

collega’s van “Buurt in Bloei”? 

  …..we Engels, Duits, Italiaans en Turks sprekende 

mensen in ons team hebben? 

  …..Huub en Rob veel kennis hebben over dak- en 

thuislozen en over verslavingszorg? 

  …..Wouter veel weet van politie en groepswerk. 

  …..Ingrid supergoed is in het beheren en het op 

orde krijgen van de administratie? 

  …..Wij Eindhoven geen woningen heeft maar wel kan 

meedenken bij alle vragen omtrent wonen? 

 ….. we iedere dinsdagmiddag van 13:00 – 15:00 in 

buurtcentrum “de Werf” zijn voor al jullie 

vragen? 

  …..we iedere vrijdagochtend van 10:00- 12:00 in de 

Emmäuskerk zijn en er dan ook een financiële 

inloop is? 

 ……we altijd openstaan voor jullie vragen om zo goed 

mogelijk te helpen. Neem contact op met je 

generalist of met ons algemene telefoonnummer: 

040 -2388998 ! 

 
 

Wat zijn uw spulletjes waard? 

 Ook dit jaar hebben de Vrienden 

van Sint Petrus een aantal experts van het bekende 

TV-programma “Tussen Kunst en Kitsch”, bereid 

gevonden om mee te werken aan een taxatiemiddag 

in de Petruskerk. Voor het vierde jaar op rij wordt 

u daarom uitgenodigd om spullen waarvan u graag 

wilt weten waar het vandaan komt of wat de 

waarde is mee te brengen naar de Petruskerk aan 

de Kloosterdreef. Hier zullen de experts 

vaststellen of de emotionele waarde groter is dan 

de daadwerkelijke waarde. Zaterdagmiddag 15 

september willen de heren Jan Beekhuizen, Willem 

de Winter, Martijn Akkerman, Joseph Estié en 

Jaap Polak hun kennis en kunde graag met ons 

delen. De kaartverkoop start op maandag 20 

augustus bij de pastorie van de Petruskerk of via 

de website www.vriendensintpetrus.nl 
 

 
Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan 

uw emailadres door aan onze redactie! 

Een impressie van vorig jaar 
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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 (waarnemend) 

Hafid Haddou 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

hafid.haddou@politie.nl  
0900-8844 

Janneke Lopata j.lopata@lumenswerkt.nl 06-52740942 

WIJEindhoven Trudy el Boujaddaini  06-11325392 

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 

 
 
  

 
 

 

Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van september aanleveren 

uiterlijk op 15 augustus 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. 
 

Menszorg in de wijk voor uw gezondheid 


