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Braderie Wijkfeest Mensfort 2019 

Onder een stralende zon genoten veel wijkbewoners 
en bezoekers deze dag van ons jaarlijkse wijkfeest. 
Een wandeling langs de kramen in de Hendrik 
Staetslaan en de Jan Heijnslaan leverde soms erg 
verrassende ontmoetingen op. Een aantal kramen lag 
vol met gebruikte spullen, en laat daar nu precies 
tussen zitten wat je zocht! Of dat leuke 
hebbedingetje waarvan je nooit gedacht had dat je 
dat zou kopen? In elk geval hoorden we van enkele 
verkopers dat zij goede zaken hadden gedaan. Ook de  
kramen met nieuwe spullen trokken veel aandacht van 
de bezoekers. Op het podium stond opnieuw de 
diskjockey en zanger Patrick die de hele dag zorgde 
voor  gezellige muziek, soms vanuit zijn installatie, 
maar regelmatig nam hij ook de microfoon ter hand 
om live enkel liedjes ten gehore te brengen. Voor een 
afwisseling in het podiumprogramma zorgde, naast 
onze wijkagente met de uitslag van de 
kinderspeurtocht, een aantal jongeren die regelmatig 

De Energy bezoeken. Met dans, imitatie en muziek  
lieten zij zien wat ze in huis hadden. De bezoekers op 
het plein bij de diverse kinderattracties zoals de 
draaimolen, de stormbaan, de ballenbakwagen genoten 
er volop van. Dat deden ook de bezoekers die even 
rust namen op het gezellige terras op het plein. Tot 
veler verrassing stond er ook op de Jan Heijnslaan 
nog een duo muzikanten, die de gehele dag door voor 
gezellige muziek zorgden. Door de bezoekers werd 
dit regelmatig gewaardeerd met een applaus. Al met 
al een geslaagde dag, ook al was het aantal bezoekers 
duidelijk minder als andere jaren. Mogelijk heeft het 
begin van de vakantie voor de kinderen daar toe 
geleid. Voor de trekking van de loterij was dit jaar 
minder belangstelling. Velen wilden op tijd thuis zijn 
om te genieten van onze voetballende leeuwinnen. Met 
veel moeite was de organisatie er in geslaagd 
voldoende vrijwilligers te vinden om alles goed te 
laten verlopen. Hen moeten we zeker bedanken! 

 

Foto: A. Thijssen 



 

 

 

 

 

Maandag 
09.30-10.30 u 

10.00-12.00 u 
11.45- 12.45 u   

13.00-16.00 u   
13.30-17.00 u  

18.30-21.30 u  
19.00-21.30 u 

20.00-22.00 u 
 

 

 

Dinsdag 
09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 
12.00-13.15 u  

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 
20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 
Gymclub Survival 

BiebMensfort 
Volksdansen 

Digitolk inloop 
KBO Sjoelen, biljart, rikken 

Katholieke EHBO  
Spec dansschool Alverno 

Volksdansen Vodawiko  
 

 
 

 
Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 
Daghap, lunch  

Bridgen Jeanne Hermans 

Biljartclub "Ons Genoegen” 
Doornakkers Muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 
09.30-10.30 u 

13.30-16.30 u 
114.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 
19.00-20.00 u        

19.45-22.00 u        
20.00-22.00 u 

20.00-22.30 u  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 

13.00-15.30 u 
13.15 -16.00 u 

19.00-21.30 u 
19.00-22.00 u  

20.00–22.00 u 
 

 
Gym en beweging 

Bridgen Slem Hunters 
KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 
BiebMensfort 

Symphonisch Ensemble 
Schaken/Spelinstuif 

Toneelvereniging Basta 
 

 
 

 
 

 
 
 

Koersbal of Jeu de Boules 
Yoga Peter de Zeeuw 

Reiki 
Meditatie 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 
10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 
13.00-16.00 u 

13.00-16.30 u 
 

Zaterdag 

15.00-17.00 u 

Zondag 

9.30-12.30 u 

12.30-14.30 u 
13.00-15.00 u 

14.30-18.30 u 
15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 
BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 
Digitolk helpdesk 

Mondharmonica  
       Ons Genoegen 

 
MCID 
 

 

GMI 

Kerkdienst Faith Arena 
Mongoolse school 

MCID 
Stichting  Ohaneze 

Dansgroep van Cleef 

 

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op met Wijkcentrum de Werf 

via  (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl  of r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

Richard Heijdenrijk 

Zakelijk leider De Werf 
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Weekprogramma van S.L.M. 
Dinsdag  
Dinsdag 

13.00 uur 
13.00 uur 

Fietsen 
Wandelen 

 

Donderdag 
Woensdag 
Woensdag 

13.00 uur 
20.00 uur 
20.00 uur 

Jeu de Boules 
Schaken  
Spelinstuif  

 

Weekprogramma van de Emmauskerk 
Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 
Elke vrijdag 
Elke vrijdag 

10.00 uur 
10.00 -12.00 u 

Koffiedrinken 
Open huis Financiën 

Elke zondag 
 

10.00 uur Kerkdienst 

Bewaar deze bladzijde 
 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  
24 juli 
14 aug 
28 aug 

Kienen 
Kienen 
Kienen 

Eikenhof 
Eikenhof 
Eikenhof 

 

In verband met de vakantie is het aanbod van 
activiteiten dit keer erg klein. 

 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

 

Vakantiesluiting. 
Gedurende de periode van 15 juli tot 11  augustus is 
de BiebMensfort alleen open op de maandag-
ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur.  
Op 10 juli is de laatste dag voor de vakantie voor 
de schaakclub en voor de wandelgroep.  
De Werf is tijdens de vakantie van 22 juli tot 11 
augustus gesloten. 
 

Openbare wijkvergadering Mensfort 
Stichting Leefbaarheid Mensfort wil graag iedereen 
in de wijk laten meepraten over zaken die voor de 
leefbaarheid belangrijk zijn. Daarnaast willen zij 
ook informatie geven over zaken die het leven in 
Mensfort prettiger kunnen maken. Daarom worden 
er een viertal openbare wijkvergaderingen per jaar 
gehouden. Openbaar omdat iedereen van harte 
welkom is, vergadering om te bekijken wat er leeft 
en waaraan aandacht besteed moet worden. De 
eerstvolgende is weer op maandag 2 september om 
19.30 uur in de Eikenhof, Bleijslaan 73. Noteert u 
de datum alvast. Het thema voor deze avond is nog 
niet helemaal vastgelegd, maar in onze volgende 
Info zult u daarover zeker meer kunnen lezen. 
 

 
Van 12  tot 16 augustus organiseert Dynamo Jeugdwerk 
in en bij De Energy activiteiten voor de jeugd. Op het 
programma staat o.a. voetbal, badminton, water-
gevecht, streethockey, knutselen en meer.  Heb je zin   
om mee  te doen  ? Kom dan ook. 
Meer informatie vind je op de  
social media.  
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Rabo Club Support 

Net als vorig jaar heeft S.L.M. zich weer 
aangemeld voor deze actie van de Rabobank, een 
van onze vaste adverteerders. Iedereen die lid is 
van de Rabobank mag door te stemmen mee 
bepalen welke vereniging of stichting een bijdrage 
krijgt. Bent u lid van de Rabobank en u krijgt de 
uitnodiging tussen 27 september en 6 oktober  
stem dan op ons, zodat S.L.M. nog meer kan doen 
voor de leefbaarheid in Mensfort. Als lid van jouw  

Rabobank kun je vanaf 27 september stemmen op jouw favoriete vereniging of stichting. Ben je nog geen lid 
van de Rabobank, vraag dan nu jouw lidmaatschap aan, zodat je straks jouw stem uit kunt brengen. Dat kan 
via jouw rabobank en brengt geen kosten met zich mee! 

Uitslag loterij Stichting Leefbaarheid Mensfort 
Aan het einde van ons jaarlijkse wijkfeest werden 
de prijswinnende lotjes getrokken van de jaarlijkse 
loterij t.b.v. de S.L.M. De hoofdprijs, een reis-
cheque ter waarde van €400,00 beschikbaar 
gesteld door S.L.M., viel dit jaar op nummer 2140.  
Naast de prijzen die S.L.M. voor deze loterij  
beschikbaar waren gesteld hebben diverse 
bedrijven, zowel binnen als buiten onze wijk, één 
of meer aardige prijzen beschikbaar gesteld. Onze 
dank daarvoor. De prijzen zijn gevallen op 
onderstaande lotnummers. Wat de prijs is kunt u 
vinden op www.leefbaarheidmensfort.nl en prijzen 
kunnen tot 31 augustus tijdens de openingstijden 
worden afgehaald bij Coiffure Mensfort, Jan 
Heynslaan 147. 
De winnende lotnummers van dit jaar zijn: 
0554; 0682; 0708; 0970; 1046; 1165; 

1185; 1214; 1307; 1411; 1650; 1798; 

1968; 1970; 2020; 2092; 2110; 2140; 

2176; 2296; 2432; 2553; 2592; 2662; 

2731; 3169; 3325.    

Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van 
de prijzen voor de Loterij van 2019 

Ook dit jaar ondersteunden veel ondernemers onze 
stichting door bij te dragen aan het prijzenpakket 
van onze loterij. Hier willen wij hen hartelijk voor 
bedanken. Dank zij hen is onze prijzenpot ook dit 
jaar weer goed gevuld. Hierbij de vermelding op 
alfabetische volgorde omdat we met allemaal even 
blij zijn. 
Bloemenshop Bragt, Winkelcentrum Woensel 
C ‘est bon Winkelcentrum Woensel 
Coiffure Mensfort Jan Heijnslaan 
Dippie doe familiepark Recreatie Aquabest 
Etos Winkelcentrum Woensel 
Glascentrale Swinkels Willem Rosestraat 
Glowgolf Vijfkamplaan 

Hezemans Carting   Vijfkamplaan 

Keurslagerij Jan Damen Winkelcentrum Woensel 
Luc & Mario van den Hurk; De Werf Mensfort 
Multimate Bouwmarkt Bisschop Bekkerslaan 
Snooker- en Poolcentrum Winkelcentrum Woensel 
Sunworld Winkelcentrum Woensel   
 

 
Nog enkele foto’s van B.Straver en A. Thijssen gemaakt op onze braderie. 
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Sportdag Atalanta 

 Alle kinderen van basisschool 
Atalanta kwamen dinsdag 2 juli naar sportpark de 
Vijfkamp in Eindhoven om hun schooljaar alvast 
sportief af te sluiten. In samenwerking met het 
Summa College was er een sportdag georganiseerd 
Kinderen van groep 1 tot en met groep 8 hebben 
zich de hele dag vermaakt met allemaal leuke 
spelletjes en sloten de dag af met een sportieve  
 loop rond het hele 

veld. Het was een 
super gezellige dag 
en zeker voor 
herhaling vatbaar. 
Summa College 
bedankt en tot 
volgend jaar! 

 

 

Buurtpreventie Mensfort 

Twee keer in de week lopen onze 
vrijwilligers door Mensfort om te 
zien of er nog risicovolle zaken te  

zien zijn. Vooral met het warme weer hebben zij 
enkele keren de eigenaren van auto’s proberen te 
waarschuwen die vergaten hun ramen te sluiten 
voordat ze de wagen afsloten. Dat is natuurlijk 
vragen om problemen. Daarom willen we daar toch 
even extra aandacht voor vragen. Ook is het voor 
onze vrijwilligers prettig als de groep wat kan 
worden uitgebreid. Mogelijk kunnen we dan nog 
vaker een rondje van ongeveer een uur door de wijk 
maken. Hebt u een uurtje per maand tijd om mee 
te doen? Dat kan, maar ook els u elke week wilt 
meelopen is dat mogelijk. Meld je aan bij 
buurtpreventie@mensfort.eu en één van de 
coördinatoren spreekt alles met je door, zodat we 
weten wat je wensen zijn en daarmee rekening 
kunnen houden met de inzet 

Fietsen met Mensfort.  
Elke dinsdag vertrekt de groep fietsers vanaf De 
Werf voor een gezellige fietstocht van ongeveer 35 
km. Iedereen mag meefietsen. Onderweg drinken we 
een lekker kopje koffie. Ook in de zomermaanden gaat 
deze groep gewoon elke week door, behalve als het 
regent. Kom ook naar De Werf en fiets mee. We 
vertrekken om 13.00 uur en zijn om 16.30 uur thuis. 
 



 

 

 

 

t 
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BiebMensfort 

                                        door Huub van Houtert 

Openingstijden BiebMensfort: 
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 
Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 
Vrijdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 uur 

In het vorige nummer van dit blad kondigde ik een 
gesprek met de directeur van de Openbare 
Bibliotheek, dhr. Albert Kivits, aan. Welnu, bedoeld 
gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden en misschien 
vindt u het de moeite waard om een kleine 
terugkoppeling te kunnen lezen. Het predicaat ‘kleine’ 
is zeker op zijn plaats om de doodeenvoudige reden 
dat er buitengewoon weinig zinvols en belangrijks over 
te vertellen is. Al erg snel werd ons drieën duidelijk 
dat Albert Kivits het type mens is dat zichzelf erg 
graag hoort praten, en dat dus ook veelvuldig doet, 
maar die erg weinig te zeggen heeft. U kent hier uit 
uw eigen omgeving hoogstwaarschijnlijk ook wel 
voorbeelden van: mensen die heel veel praten maar 
weinig zeggen. Een aardige anekdote hierover is die 
van de twee mannen die elkaar na lange tijd weer eens 
tegenkomen en de een tegen de ander zegt: “Mijn 
vrouw is zo verschrikkelijk druk: ze praat, ze praat en 
weet van geen ophouden.” Waarop de ander zegt: 
“Maar waar heeft ze het dan in hemelsnaam altijd 
over?” “Dat zegt ze niet”, is het antwoord van de 

geplaagde echtgenoot. De heer Kivits praat erg 
uitvoerig over het grote takenpakket van de Centrale 
Bibliotheek en over de grote bult problemen die hij 
steeds opnieuw moet proberen te slechten tijdens 
onderhandelingen met diverse partijen waaronder de 
Gemeente Eindhoven. Voorts hebben we hem eigenlijk 
niet kunnen betrappen op het tonen van oprechte 
belangstelling voor ons onze eigen BiebMensfort…!! 
Maar goed, ik wil het allemaal niet te negatief maken: 
zonde van de tijd en van de ruimte in dit blad. We 
weten nu in elk geval welke persoon bij de naam van de 
directeur van de Centrale Bibliotheek Eindhoven 
hoort en hoe hij over onze wijkbibliotheek, waar wij 
zelf met ons allen zó ontzettend trots op zijn, denkt. 
Wij hebben zéker niet de indruk dat we veel te lijden 
hebben onder de komst van het filiaal in het 
Winkelcentrum Woensel en gaan dus onverdroten op 
dezelfde weg verder, wetende dat onze trouwe 
klanten erg tevreden zijn en dat er nog steeds nieuwe 
lezers bij komen! Allez, tot de volgende keer!      
 

 

  

 

 
Zoek je een leuke locatie of 
ruimte om iets te organiseren of 

zoek je een activiteit of iets leuks om te gaan doen 
bij jou in de buurt van Eindhoven ? Kijk dan op 
buurtruimte040, een platform waar alle 
activiteiten en ruimten te vinden zijn. Hier vind je 
alle ruimten en zalen in BUURTRUIMTE 040. Bij 
vragen of reserveringen kun je direct contact 
opnemen met de beheerder van de betreffende 

ruimte. 

Verhuizing “Ervaring die staat”. 
Stichting “Ervaring die staat” is verhuisd van de 
Willem Rosestraat in onze wijk naar Kanaaldijk 15 E. 
Zij laten weten de buurtbewoners dankbaar te zijn 
voor de open houding waarin ze  ontvangen zijn in de 
wijk Mensfort. En al zijn ze verhuisd: mensen die de 
klussendienst nodig hebben kunnen altijd gewoon 
bellen voor een klus! Bedankt voor de samenwerking. 
 

Spreuk van de maand 
  Het leven is als een verhaal; het gaat er niet 

om hoe lang het is, maar hoe goed het is. 
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Het verleden van Mensfort…. 

Kienen Eikenhof 
Op woensdagmiddag 24 juli,  14 en 28 augustus zijn er in 

de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de Bleyslaan 

73  gezellige kienmiddagen met leuke prijzen. De zaal is 

open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 14.00 uur  Iedereen is 

hierbij van harte welkom. 
 

 
Gratis Juridisch 

Spreekuur 

Sinds juni 2019 is er weer een actief Juridisch 
spreekuur in de wijk, dus ook voor Mensfort. Op de 
Dr. Cuyperslaan 68, pand van WIJeindhoven, vindt 
elke tweede donderdag van de maand van 16:00 uur  - 
17:00 uur een spreekuur plaats, dus dit jaar nog op 8 
augustus, 12 september, 10 oktober, 14 november en 
12 december . De advocaten Pierre van den Hoogen, 
Jet Kroon en Selcan Taskent zullen om beurten het 
spreekuur leiden. Heb je vragen over bv. echt-
scheiding, incassoproblemen, arbeidsrecht, huur-
conflicten, etc. dan kun je hier terecht voor 
informatie en direct advies. 
  

Rikken 
Elke vrijdag wordt er gerikt in de ontmoetingsruimte 
van De Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Van 19.30 uur 
tot 22.30 uur, gezellig een avondje uit en kennis 
maken met andere kaarters. Iedereen is welkom. 
Voor meer informatie: tel. 2510952. 

Open huis Financiën 
Geheel kosteloos helpen vrijwilligers u als u moeilijk-
heden heeft met de financiële administratie. Kun je  
formulieren voor uitkeringen, toeslagen of andere 
wettelijke regelingen niet invullen? Wij helpen je 
daarbij of verwijzen je naar instanties die verder 
kunnen helpen. Waar kun je terecht ???? 
- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur  

       in het parochiecentrum van de Petruskerk, 
                          Kloosterdreef 31  
- elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur  
           bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A 
- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  
          in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2 
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Openingstijden wijkcentrum De Werf 

Maandag      08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 
Dinsdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 
Woensdag 08.30 - 17.00 uur   19.00 - 22.30 uur 
Donderdag 08.30 - 17.00 uur    19.00 - 22.30 uur 
Vrijdag 12.30 - 16.30 uur   19.00 - 22.30 uur 
Zaterdag en Zondag alleen op aanvraag 

 

Daghap in de Werf 
Ook in de vakantieperiode, als De 
Werf voor andere activiteiten 
dicht zal zijn wegens de vakantie 
zorgen de vrijwilligers elke dinsdag  

van 12.00 tot 13.00 uur in samenwerking met Lumens 
en buurtruimte040 de “Daghap van De Werf”. het 
menu, dus kijk op de poster in De Werf. Kom gewoon 
geserveerd in De Werf. Elke week staat er wat 
anders op binnen, betaal je bijdrage van €3,50 en 
schuif gezellig aan voor een lekkere hap en een 
praatje. Iedereen is welkom en je hoeft je niet aan te 
melden.. Het is mogelijk om af en toe te komen, maar 
ook mag je elke week aanschuiven. Dat is veel 
gezelliger dan thuis in je eentje een hapje eten! 

 

 

Vakantiesluiting De Werf 

Wegens vakantie zal De Werf voor de meeste 
activiteiten gesloten zijn van 22 juli tot en met 11 
augustus. Enkele activiteiten kunnen doorgang vinden 
nadat met de beheerder daarover afspraken zijn 
gemaakt. De deelnemers aan die activiteiten horen 
dat van de betreffende organisatoren. 
 

  Digitolk in De Werf 

Digitolk zit vlakbij in uw wijk. Ons lokaal bevindt zich 
in buurthuis de Werf in de Werfstraat 14. Wij 
bieden laagdrempelig computeronderwijs aan. Leer 
op een ongedwongen manier omgaan met computers 
of tablets. Loop eens binnen op maandagmiddag 
tussen 13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Is uw 
computer defect of hebt u andere problemen met 
uw computer of tablet? Kom dan naar de helpdesk op 
vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur.  Ook 
worden er gerichte cursussen gegeven voor het 
gebruik van de computer.   

Mensfort in aanbouw 
Een foto uit 1960. Op de voorgrond de 1e Lieven de 
Keylaan. Aan de grens van Mensfort de flats aan de 
Waghemakerstraat en Willem van Kesselstraat. Op de 
plaats linksboven op de foto staat nu het Catharina-
ziekenhuis. 

 
Foto: Eindhoven Toen 

Kienen 

In verband met de vakantie wordt er in de maand 
augustus in De Werf niet gekiend op de woensdag-
middag. Vanaf woensdag 4 september bent u als 
vanouds weer elke eerste en derde woensdag van de 
maand  uitgenodigd mee te doen. De middag begint 
om 14.00 uur. U bent welkom, ook als u geen lid bent 
van de K.B.O. of niet in Mensfort woont! 
 

Reparatiecafé De Werf 
Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00 
repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke 
apparaten als koffiezetters en strijkijzers. Kom 
gerust even langs als iets niet meer werkt. 
 

Burendag  28 september 2019 

Het Oranjefonds wil helpen je buren beter te 
leren kennen door mensen bij elkaar te brengen. 
Vanaf 15 juni kan bij Oranjefonds.nl een bijdrage 
worden gevraagd als je op die dag iets leuks wilt 
organiseren voor bijv. de mensen in jouw straat. 
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Bewegen in de zomer. 

 

Tijdens de zomermaanden is het makkelijk om je 
sportprogramma tijdelijk aan de kant te gooien en om  

* Ga niet in de volle zon trainen wanneer 
de temperatuur te hoog is. Je kunt het 

de structuur los te laten, maar doe het niet! Bestrijd 
de zomer-luiheid en ga naar buiten om fit te blijven 
en om je energieker te blijven voelen. 
 
Frisse lucht doet iedereen goed en dan vooral ’s 
morgens om je gedurende de rest van de dag 
energiek te voelen. Al is het een korte wandeling vlak 
nadat je wakker bent geworden. En voor de echte 
vroege vogels is de zonsopkomst zelf magisch. Je zult 
verrast worden hoe vrolijk en blij je je voelt. 
Voorkom uitdroging en bescherm je tegen de zon 
Op warme dagen is het belangrijk dat je voldoende 
drinkt, omdat je vatbaarder bent voor uitdroging.  
Volg daarom de volgende spelregels:  
* Voorkomen is beter dan genezen, dus let goed op de 

signalen van je lichaam. Als de luchtvochtigheid 
hoog is, zal het zweet niet snel verdampen en dat 
voorkomt dat het lichaam zijn warmte kwijt kan. 

 
 

  best sporten ’s morgens vroeg of tegen de avond. 
* Drink meer water dan je denkt dat je nodig hebt. Je 

moet regelmatig blijven drinken, al heb je geen 
dorst. Nuttig geen dranken met alcohol of veel 
suikers. Dit zorgt ervoor dat je meer vocht verliest. 

* Zorg ervoor dat je koele drank bij je hebt, desnoods 
gevuld met ijs om na een training af te koelen. 

* Kinderen tot 4 jaar en ouderen moeten extra 
voorzichtig zijn. 

* Draag losse, lichte kleuren kleding en zorg ervoor 
dat je hoofd bedekt is. 

* Gebruik zonnebrandcrème en smeer geregeld 
opnieuw in, vooral als je veel zweet. 

* Eet lichte maaltijden. Een frisse lichte maaltijd doet 
het altijd goed bij warm weer. Kies ook eens voor een 
maaltijd met vruchten die veel water bevatten. 

* Probeer eens een water- workout: het verbetert je 
gehele lichamelijke conditie en flexibiliteit. 

Wilt u onder begeleiding of samen met anderen 
sporten of onder begeleiding van een fysiothera-peut 
te sporten dan kan dat natuurlijk ook in onze koele 
zaal. Fysiocompany Eindhoven aan de Barrierweg 3 
Bel voor een kennismakingsgesprek. 040-2445518    

 

Rise and shine 



 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Code Oranje in Mensfort 
Jarenlang stond ik daar als een rots in de branding 
Tot ik plotseling ten onder ging 
Als het aan mij had gelegen had ik nog lang gebleven 
Ik had nog zuurstof genoeg om te leven en te geven 
Ik dacht nog kracht genoeg te hebben om de storm 

te doorstaan 
Andere bomen waren al lang van de baan 
Zelfs ik, groot en sterk, moest toegeven aan het 

natuurgeweld 
Dat mij tenslotte ook heeft geveld 
 

Ingezonden door een wijkbewoner 
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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 ook gezellig eens even 
binnen voor een kopje koffie en een gezellige 
ontmoeting. Er zijn altijd wel enkele wijkbewoners 
aanwezig. Samen een kopje koffie 
drinken is toch veel gezelliger dan 
alleen zitten!  

“Krijg de Kleertjes”  

In de maand augustus is er geen 
mogelijkheid kleertjes te ruilen in verband 
met de vakantie, maar in op 25 september   

 

zijn we weer in De Werf van 19.30 uur tot 21.00 
uur. De entree is gratis, het ruilen is ook gratis. U 
levert een tas schone, gedragen kinderkleren (in de 
maten 54 tot 104) in en u kiest daarvoor een tas 
kleertjes die uw kind wel passen, uiteraard zonder 
kosten.  Bovendien hebben we twee bakken met 
kinderspeelgoed staan, vol met knuffels,  puzzels, 
leesboekjes en nog veel meer leuks! Nog vragen? 
Mail naar krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com 
en wij beantwoorden die! 

 

Gezocht: Opvolgster 
Omdat kinderen zo snel uit hun kleding 
groeien dat de kleertjes best nog een 
rondje meekunnen nam een vrijwilligster  

het initiatief voor de ruilactie “Krijg de Kleertjes”. 
Deze vrijwilligster gaat nu Eindhoven verlaten zodat 
zij niet langer dit werk kan doen. We zoeken nu een 
andere die één avond per maand de organisatie in De 
Werf op zich wil nemen om dit voort te zetten. Als 
iemand zich nu aanmeldt, dan is er nog voldoende 
tijd om afspraken te maken. Het zou toch jammer 
zijn als dit initiatief moet stoppen na oktober! Zoek 
contact via krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com 
en vraag om informatie! 
 

Foto: Ad Thijssen 

De Emmaüskerk in de vakantie 
In de maanden juli en augustus is er in de Emmaüs-
kerk geen ‘samen eten’ en geen ochtendgebed op de 
woensdagochtend. Het samen eten start weer in 
september. Tijdens deze zomerperiode blijft u 
hartelijk welkom bij de Open Emmaüs ochtenden op 
woensdag en vrijdag tussen 10 en 12 uur. Ook het 
financieel open huis gaat gewoon door. De Emmaüs-
kerk wenst u allen een heel fijne zomervakantie! 
 

Maak het inbrekers niet te gemakkelijk 

Gaat u ook op vakantie? Of gewoon een 
paar dagen weg? Dan is het verstandig 
maatregelen te nemen, zodat je spullen 
er nog zijn als je weer thuiskomt. Vraag 
je buren een oogje in het zeil te houden 

huis er bewoond te laten uitzien door de post bij de 
deur weg te halen. Ook is het slim om met een 
tijdschakelaar het licht in je huis of je tuin aan te 
laten gaan. Zie je iets verdachts bij het huis van 
buren die weg zijn? Bel dan meteen 112 ! 
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Tussen Kunst en Kitsch 

 

Ook in 2019 gaan we weer een taxatiemiddag voor u organiseren en dat doen 
we dit jaar voor de vijfde keer, oftewel we vieren ons eerste lustrum! 

De ‘Vrienden van Sint Petrus’ hebben opnieuw een 
aantal experts van het bekende tv-programma ‘Tussen 
Kunst en Kitsch’ bereid gevonden om mee te werken 
aan deze taxatiemiddag in de Petruskerk. U wordt dus 
weer net als voorgaande jaren in de gelegenheid 
gesteld om de spullen, waarvan u heel graag zou willen 
weten waar ze vandaan komen, uit welke periode ze 
zijn én (ook altijd interessant om te weten) wat de 
waarde is, vakkundig te laten bekijken! U kunt die 
objecten meenemen naar de Petruskerk om de 
experts te laten vaststellen of de emotionele waarde 

misschien wel groter is dan de werkelijke waarde. 
Op zaterdagmiddag 7 september zijn de heren Jan 
Beekman, Willem de Winter, Martijn Akkerman, 
Joseph Estié en Jaap Polak, alsmede een mede-
werker van Kunsthandel Bies in Eindhoven, weer 
bereid om hun kennis en kunde met u te delen. De 
kaartverkoop start op 1 augustus: op de pastorie van 
de Petruskerk  of via www.vriendensintpetrus.nl. In 
de voorverkoop is de prijs 6 euro per kaart en op de 
dag zelf 8 euro. We hopen weer veel belang-
stellenden te mogen ontvangen. 

 

Zomerfestival 2019 
Op woensdag 19 juni was het een 
gezellige drukte op het grasveld bij De 
Energy. Veel activiteiten voor alle kinde-  

ren van de basisscholen Atalanta en Fellenoord in de 
voormiddag, en in de namiddag voor alle kinderen, 
ook uit de wijk die nog even verder wilden spelen. 
Daarbij een aantal  demonstraties, georganiseerd 
door Dynamo Jeugdwerk. De stormbaan en 
springkussens waren de hele dag erg in trek.  De 
kinderen vermaakten zich uitstekend, terwijl veel 
ouders toekeken. Een prima georganiseerde dag als 
jubileumfeest voor ‘Meneer Rick”.  

Foto: Bea Straver 

Enquête 

Een werkgroep SPAMM (Strijdplan allemaal meedoen 
Mensfort) wil in het kader van de Proeftuin in 
Mensfort bepalen waaraan behoefte is in onze wijk. 
Daarvoor is een enquête opgesteld  en het verzoek is 
of u de antwoorden op deze vragen per email  
(info-werf@lumenswerkt.nl) of schriftelijk bij  de 
beheerder van De Werf zou willen inleveren. De 
enquête zal anoniem worden verwerkt, zodat uw 
gegevens niet verder bekend worden. Als deze 
informatie van veel wijkbewoners binnenkomt weet de 
werkgroep waaraan gewerkt moet worden! 
Het gaat om de volgende informatie van de invuller: 
1. Bent u man/vrouw? Leeftijd? Afkomst?  
2. Wat is uw gezinssituatie? (gehuwd, samenwonend 
of alleenstaande)  
3, Weet u welke activiteiten er zijn  voor bewoners in 
Mensfort?   
4. Doet u wel of niet mee aan activiteiten in de wijk ?   
5. Als u meedoet aan de activiteiten welke zijn dat 
dan? 
6. Als u niet meedoet,  wat is dan de reden dat u niet 
mee doet ?  
7. Wat  voor soort werk doet u ?  
8. Wat voor soort inkomen hebt u: inkomen uit werk, 
uitkering, studiefinanciering of pensioen   
9. Hoeveel inkomen houdt u over na het betalen van de 
vaste lasten (Bv  tussen  €200 en €300 per maand)  
 

 

Adverteren in Mensfort Info? 
Meer informatie bij de redactie. 

 (mensfort.info@mensfort.eu ) 
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MENSFORT INFO  is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven  

Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz 
 

Website S.L.M. 
www.leefbaarheidmensfort.nl 

informatie@mensfort.eu 
 

Buurthuis De Werf,  

Beheerder:  Richard Heijdenrijk, 

 van der Werffstraat 14, 

 r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
2431154 

Buurtpreventie Mensfort buurtpreventie@mensfort.eu         084-8693076 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder:Vernon Ridderstaat 

van der Werffstraat 14, 

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl 
06-12324551 

Gebiedscoördinator Mensfort Erika Overink e.overink@eindhoven.nl    2385029 

Wijkagent 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@politie.nl  

0900-8844 

WijEindhoven Janneke Lopata jannekelopata@wijeindhoven.nl 06-38074136 

Jongerenwerk  Gijs v. Dijsseldonk g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Klachtennummer Gemeente Eindhoven gemeente@eindhoven.nl 14040 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 269 75 61 

Emmaüskerk  Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 0638062395 

Redactieadres Mensfort Info 
v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 
2449938 

Bankrekening S.L.M. t.n.v. Penningmeester S.L.M. NL27RABO0150070985 

 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. 

 

Colofon 

Foto: B. Straver 

Sfeerimpressie: Braderie 
Wijkfeest Mensfort 2019 


