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De beste wensen voor 2020 

Langzaam maar zeker gaan ook onze vrijwilligers vergrijzen in de S.L.M. We willen nog 

zoveel doen voor de leefbaarheid en woongenot van en in de wijk, maar worden beperkt 

door het ontbreken van extra capaciteit van jongere vrijwilligers. De organisatie van 

vele interessante evenementen is bedoeld om een stabiele basis te leggen voor 

integratie, saamhorigheid en verbondenheid onder de bewoners van Mensfort.  

Ondanks een zéér nijpend tekort aan nieuwe, frisse leden wil ik, namens het Dagelijks 

Bestuur, alle bewoners in onze wijk het allerbeste toewensen met: 

een zalig Kerstfeest, begrip en respect voor elkaar 

maar vooral een gezond 2020. 
In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van de Stichting wederom hun best 

gedaan om het wonen en leven in onze wijk te verbeteren. Het komende jaar, vol nieuwe 

uitdagingen met veel leuke activiteiten, met extra de herinrichting van Hendrik 

Staetslaan / Willem van Kesselstraat, tevens een vervolg van operatie Steenbreek door 

Woonbedrijf. Op deze manier zal onze wijk nog mooier, veiliger, groener en 

leefbaarder worden!  Mag ik in het nieuwe jaar ook eens op ùw “Mensfort interesse” 

rekenen? 

De voorzitter.  

 

 



 

 

 

 

 

Maandag 

09.30-10.30 u 

10.00-12.00 u 

11.45- 12.45 u   

13.30-15.30 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 

13.45-14.45 u  

15.15 -16.15 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 

Yoga Peter de Zeeuw 

Reiki 

Meditatie 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 

13.30-15.30 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: 

8 jan 

10 jan 

15 jan 

22 jan 
29 jan 

29 jan 

Kienen KBO 

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Kienen  

Kienen KBO 
Kienen  

Krijg de Kleertjes 

De Werf 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 
Eikenhof 

De Werf 
 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Het Dagelijks Bestuur  

van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

nodigt alle wijkbewoners uit voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst 
op 

vrijdag 10 januari 2020 vanaf 20:00 uur 

in het wijkcentrum “de Werf” 

 

Op deze avond willen we kort terugkijken op het 

jaar 2019, maar ook vooruitkijken naar het nieuwe 

jaar. Samen met alle wijkbewoners willen we het 
jaar 2020 verwelkomen en daarom wordt u van harte 

uitgenodigd met medewijkbewoners, ons bestuur en 

vertegenwoordigers van de met ons samenwerkende 

instanties het glas te heffen op het nieuwe jaar. 
Maar het allerbelangrijkste van deze bijeenkomst is 

in een gezellige, ongedwongen sfeer onder het genot 

van een hapje en een drankje de buurtgenoten nader 
te leren kennen en de onderlinge contacten te 

verstevigen. We hopen dat velen deze uitnodiging 

willen aannemen om zo de leefbaarheid in onze 

wijk te bevorderen.  
 

  

 

 
 

Stichting Leefbaarheid Mensfort 2019 nog meer aanwezigen zou de motivatie van de 

vrijwilligers zeker verhogen. Dat geldt ook voor de 

openbare wijkvergaderingen, waar alle wijkbewoners 
kunnen meepraten over onze wijk. Ondanks de 

ongunstige datum was het wijkfeest toch redelijk 

geslaagd. De Halloweentocht was weer een succes. De 

activiteitenmiddagen werden druk bezocht. Ook  de 
Sinterklaasmiddag was weer gezellig en drukker. Al 

met al een jaar om tevreden op terug te zien, maar 

we zijn nog lang niet klaar. Met uw hulp willen we 

2020 weer proberen de wijk Mensfort nog meer te 
maken tot een wijk waar het prettig is te wonen.  

Door de inbreng van vele vrijwilligers heeft de 

Stichting ook dit jaar weer veel activiteiten kunnen 
uitvoeren. Zo hebben we wee een klein stapje kunnen 

maken om het doel te bereiken. De doelstelling om de  

leefbaarheid en veiligheid te vergroten door bewoners 

met elkaar te verbinden krijgt door diverse initiatieven 
steeds meer vorm, al zien we dat niet altijd even 

duidelijk. De rondjes van de buurtpreventie geven een 

veiliger gevoel in de wijk.,  BiebMensfort wordt door 

steeds meer mensen bezocht,  de nieuwjaarsbijeen-
komst was weer een stuk drukker en gezelliger, maar  

  

Kerstmarkt Oberhausen 
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 Sint Nicolaas in De Werf 

Ook dit jaar bracht de Sint, vergezeld door twee 

Zwarte Pieten,  weer een bezoek aan Mensfort. Op 27 

november klopten de hartjes van een 20-tal kinderen 

vol verwachting in De Werf. Met hun ouders, opa’s en 
oma’s  zaten ze te wachten tot de Sint binnenkwam, 

nadat zij eerst een pietenpet hadden geknutseld. 

Samen werden enkel liedjes gezongen en gedanst. 

Voor elk kind had de Sint een persoonlijk woordje in 
zijn Grote Boek. Aan het einde van zijn bezoek had de 

sint een leuk cadeautje voor elk kind zodat iedereen 

weer blij naar huis ging. 

 

De wintertijd staat nog steeds gelijk aan 

inbraaktijd. Piekmomenten liggen in de weken rond 
de feestdagen. Hoewel de meeste mensen wel 

snappen dat er meer inbraken plaatsvinden als het 

donker is, is het toch nodig om hier elk jaar weer 

opnieuw aandacht voor te vragen. Voorkomen is 
beter dan genezen. 

***********Tips voor bewoners**************** 

** Geef je woning een bewoonde indruk. Gebruik 

tijdschakelaars en bewegingssensoren.  
** Sluit ramen en deuren en doe alles op slot. Ook 

als je maar even weg gaat doen of de hond 

uitlaat.  
** Laat sleutels ook niet binnen op de deur zitten. 

** Leg waardevolle spullen uit het zicht.  

** Weekendje weg? Licht de buren in, zodat zij 

een oogje in het zeil kunnen houden.  
** Bel direct 112 bij verdachte situaties. De politie 

komt liever te vaak dan te laat. Snel alarm slaan, 

betekent een grotere kans om de inbrekers te 

pakken.  
** Met goed hang-en-sluitwerk, heb je tot 85%  

    minder kans op een inbraak  

**Registreer alle waardevolle 

spullen in huis. Goed voor de 
verzekering en bij het opsporen 

van de spullen. Meer info via 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/stop-heling. 
 

 

Spreuk van de maand 

Het is heel moeilijk iets te voorspellen,  

vooral voor het nieuwe jaar. 

 
Alle ogen gericht op Sinterklaas !
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Hoeveel overlast door vuur-

werk ervaren Eindhovenaren? 

En op welke locaties in de stad doet de meeste 
overlast door vuurwerk zich voor? Vanaf nu kun je 

vuurwerkoverlast bij ons melden via de 

BuitenBeter-app of door te bellen naar 14040. We 

verzamelen alle meldingen deze jaarwisseling om de 
overlast in kaart te brengen. Er wordt niet extra 

gehandhaafd en ook komen er in Eindhoven geen 

vuurwerkvrije zones. 

 www.eindhoven.nl/buitenbeter 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van de maand van 

14.00 uur tot 16.00 uur repareren vrijwilligers gratis 

kleine huishoudelijke apparaten als koffiezetters en 

strijkijzers. Vaak is het een kleinigheid waardoor u 
iets niet meer kunt gebruiken. Enkele handige 

vrijwilligers helpen u dan dit te herstellen, zodat u er 

nog een hele tijd gebruik van kunt maken. Ook kleine 

reparaties aan kleding kunnen worden uitgevoerd.  
Kom gerust even langs om te kijken hoe het er aan 

toe gaat of als u iets te repareren hebt. 

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. 

 

Kienen in de Eikenhof 

In de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de 

Bleyslaan 73 is op woensdagmiddag 15 januari en  29 
januari weer een gezellige kienmiddag met leuke 

prijzen. De zaal is open  vanaf 13.00 uur. Het kienen 

begint om 14.00 uur. Iedereen is hierbij van harte 

welkom. Verder ook dit jaar weer kienen op de 
tweede en de vierde woensdag van de maand. 

    
Bezorging Mensfort Info 

Al jarenlang wordt de Mensfort Info bij u bezorgd 

door vrijwilligers. Een woord van dank is dan ook 
zeker op zijn plaats zo aan het begin van de nieuwe 

jaargang. We zoeken overigens nog steeds bezorgers. 
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                                         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 

Foto: Eindhoven Toen 

In de aanloop naar Kerstmis, een periode die steeds 

vroeger lijkt te beginnen en daardoor steeds langer 
lijkt te duren, merk je heel goed dat men vooràl 

bezig is met het maken van keuzes. Welke kerst-

versiering wordt het dit jaar, welk eten en drinken 

moet er op de uitbundig gedecoreerde eettafel 
verschijnen, welke kleding gaan we aanschaffen? 

Hiertoe wordt men natuurlijk ook en vooral aange-

spoord door de - bijna agressieve - reclamewereld: 

radio en televisie, huis-aan-huis folders, kranten en 
tijdschriften etc. Hier komt nog bij dat Kerstmis in 

menige familie en vriendenkring wordt aangegrepen 

om er, net als in diverse landen om ons heen, een 

cadeautjesfeest van te maken, niet zelden ten koste 
van ons oer-Nederlandse St. Nicolaasfeest…! Maar 

goed, er moeten dus keuzes gemaakt worden en dat 

is vaak erg lastig want de uitdrukking zegt: ‘smaken 

verschillen’, letterlijk en figuurlijk. Keuzes maken is 
ook iets waar wij, als vrijwilligers van onze Bieb-

Mensfort, vaak mee te maken krijgen. Klanten komen 

binnen met de vraag welk boek ze nu weer eens 

moeten kiezen uit de grote hoeveelheid romans en 

thrillers. Het is dan leuk om zo iemand ’n beetje op 

weg te helpen door een schrijver/ster of boektitel 
te suggereren, doorgaans op grond van eigen 

beleving. Natuurlijk is dat ’n beetje riskant want het 

kan zo maar zijn dat mijn smaak helemaal niet 

overeenkomt met de smaak van die betreffende 
klant! Als iemand een boek op mijn ‘advies’ mee-

neemt, ben ik altijd benieuwd wat hij of zij er van 

vond, dat snapt u wel. De éne keer komt iemand later 

laaiend enthousiast het boek terugbrengen, de 
ándere keer (u raadt het al) komt het boek terug 

met zoiets als: “Ik vond er geen bal aan…!” Smaken 

verschillen, zoals gezegd. Zelf ben ik op dit moment 
bezig met het lijvige boek ‘Grand Hotel Europa’ van 
Ilja Leonard Pfeijffer. Ik vind het fenomenaal en 

durf het iedereen aan te bevelen, op het gevaar af 

dat iemand zegt: “Ik vind er geen bal aan!” Ik heb het 

boek, behalve voor mezelf, ook voor onze 
BiebMensfort aangeschaft, dus…! Ik wens u allen een 

heel gezegende Kerstmis, een mooie Silvester en 

goed 2020 toe. Allez, tot de volgende keer!        

 

Door Huub van Houtert 

Vrijwilligers voor S.L.M. 

Een viertal inwoners van onze wijk heeft zich afgelo-
pen maand aangemeld om als vrijwilliger het werk van 

S.L.M. te ondersteunen. We zijn daar erg blij mee en 

gaan begin 2020 met deze mensen om de tafel om te 

kijken waar hun interesses en mogelijkheden liggen om 
een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de 

veiligheid in onze wijk. Wie volgt dit voorbeeld??? 
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Kienen KBO in De Werf 

Ook in 2020 organiseert de KBO net zoals de 
afgelopen jaren weer op de eerste en derde 

woensdag van de maand een gezellige kienmiddag in 

De Werf. Alleen op nieuwjaarsdag wordt er niet 

gekiend De eerste kienmiddag van het nieuwe jaar 
zal dan ook zijn op 8 januari. We beginnen om 14.00 

uur en zorgen weer voor leuke geldprijzen. De 

daarop volgende middag zal zijn op woensdag 22 

januari. U bent van harte welkom, ook als u geen lid 
bent van de K.B.O. of niet in Mensfort woont! Graag 

zien we u ook in 2020 weer in De Werf. 
 

Fietsen en wandelen met Mensfort. 

Elke dinsdag om 13.00 uur vertrekken de actieve 
wijkbewoners voor hun tochtje, één groep te voet, de 

andere op de fiets.  Iedereen kan gewoon aan-

sluiten, lekker warm aankleden en je kunt er tegen! 

Beide groepen houden een  pauze om bij een kopje 
koffie gezellig met elkaar te kunnen keuvelen. U 

hoeft zich niet aan te melden en  het kost u niets!  

 

Is buurtpreventie zinvol? 

Soms horen we wel eens dat er in onze 

wijkgeen buurtpreventie nodig zou zijn. 

De wijk is toch veilig. Vergeten wordt  

dan dat de vrijwilligers van de buurtpreventie daarin 

zeker een steentje bijdragen. Er gaan soms weken 

voorbij dat er geen bijzonderheden opvallen, maar de 

buurtpreventen in hun gele hesjes en jassen vallen 
wel op. Door de rondes die de preventen lopen maak 

je de buurtveiligheid meer zichtbaar. Kwaadwillende 

figuren zullen elders hun slag slaan. Dit jaar is het 

aantal vrijwilligers licht gegroeid. Als u één uurtje 
per maand tijd wilt vrijmaken om mee te doen (vaker 

mag natuurlijk ook) kunt u ook al een bijdrage 

leveren. Dan komt er weer meer “geel” in Mensfort. 

Meld je aan bij buurtpreventie@mensfort.eu of 
probeer eerst een avond mee te lopen met de buurt-

preventen. Dat de gemeenteraad buurtpreventie er 

zinvol vindt blijkt uit het feit dat en méér geld wordt 

vrijgemaakt ter ondersteuning van de 
buurtpreventieteams, en niet alleen in Mensfort ! 
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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 

Elke week zorgen de vrijwilligers 
op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur  

in samenwerking met Lumens en buurtruimte040 de 
“Daghap van De Werf”. Het menu is elke week anders, 

dus kijk op de poster in De Werf wat de pot schaft.. 

Loop ook 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, zoals een groot 

aantal gasten al doet. Dat is toch veel gezelliger dan 
thuis in je eentje een hapje eten! Probeer het eens 

een keertje en je zult versteld staan van de smaak 

van de warme hap. 
 

 

 

 

Schaken en 

“Spelinstuif” 

 

Woensdagavond vanaf 19.30 uur in de Werf’. 

Deze vrije inloopavond is bedoeld voor alle 

wijkbewoners. Kom ook eens kennismaken met de 
andere spelletjesfanaten en speel gratis mee 

met een van de spellen. Er zijn nog voldoende 

vrije plaatsen Kom zonder verplichtingen ook 

eens kijken en meedoen. 
 

De Werf wegens vakantie gesloten 

Buurthuis De Werf is nog tot en met zondag 5 

januari gesloten. Vanaf  maandag 6 januari bent u 

weer van harte welkom bij de activiteiten, maar ook 

om gewoon een kopje koffie te drinken. 
 

 

Ook dit jaar organiseerde S.L.M. weer twee busreizen 

naar de kerstmarkt in het Duitse Oberhausen. Het 

was jammer dat de bus op beide dagen niet vol was, 

maar alle deelnemers hebben kunnen genieten van de 
de busreis, met op de heenweg een lekker kopje koffie 

met Limburgse vlaai Mooi op tijd waren we bij de grote 

kerstmarkt, waar iedereen op eigen gelegenheid kond 

rondkijken en genieten van de heerlijke hapjes en 
drankjes en de vele kerstversieringen en andere 

koopwaar. Wie wilde kon ook een bezoek brengen aan 

en het nabijgelegen immens grote winkelcentrum. Het 

bestuur vindt het jammer dat zich niet meer mensen 
hadden aangemeld, want in een volle bus is het vaak 

toch gezelliger dan wanneer er een aantal lege 

plaatsen overblijven.  
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Samen eten is pas fijn. 

Samen eten is pas fijn. Elke maand wordt er op de 

eerste maandag en de derde dinsdag van de maand 
samen gegeten. Deze maand dus op maandag 2 

december en dinsdag 17 december. Om 18.30 uur 

wordt u ontvangen met een drankje, om 19.00 uur 

gaan we aan tafel om te genieten van een heerlijk 3-
gangen diner. De kosten bedragen slechts 5 euro per  

keer. Dat is inclusief de drankjes! Iedereen uit de 

wijk Mensfort is van harte welkom. Aanmelden kan via 
de gebruikelijke weg, d.w.z. tijdens het samen eten of 

per mail sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor  

uiterlijk zondagavond er voor. We hopen dat ook deze 

maand weer  veel mensen kunnen genieten van de 
kookkunsten van onze vrijwilligers. 

Open huis Financiën 

Geheel kosteloos helpen vrijwilligers u als u moei-

lijkheden 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.  Elke vrijdag van 10.00 
tot 12.00 uur in de Emmaüskerk, J.v.d. 

Wegestraat 2 
 

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!  

Een overzicht van een deel van de 

kerstmarkt op donderdag. 

 

 

Kerstmis in de 

Emmaüskerk 

Wilt u misschien (weer) eens komen luisteren naar 

het kerstverhaal? Bent u benieuwd wat dit eeuwen-

oude verhaal met ons eigen leven in 2019 te maken 
heeft? Luistert u graag naar mooie kerstmuziek, 

vormgegeven door onze organist en onze muziek-

groep? Of wilt u graag weer eens de traditionele 

kerstliederen zingen? U bent met kerst van harte 
uitgenodigd in de Emmaüskerk! Proef de gezellige, 

intieme sfeer van de kerstnachtdienst, met na af-

loop glühwein of warme chocolademelk. Of vier het 

kerstfeest met ons mee in de feestelijke dienst op 
kerstochtend! Van harte welkom en hopelijk tot dan 

in de Emmauskerk aan de Barrierweg!  

Kerstnachtdienst: dinsdag 24 december om 21.30 uur 

Kerstviering:      woensdag 25 december om 10.00 uur 

 



 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

10 

“Krijg de Kleertjes” 

Woensdag 28 januari van 19.30 uur tot 21.00 uur 
bieden enkele vrijwilligers weer de  mogelijkheid 

kinderkleding te ruilen in De Werf. Als u een tas 

schone, gedragen kinderkleren (in de maten 54 tot 

104) inlevert waar uw kind uitgegroeid is, dan mag u 
daarvoor een tas kleertjes die uw kind wél passen 

meenemen, uiteraard zonder kosten. Ook kunt u een 

keuze maken uit het aanwezige speelgoed. 

 
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. 

Reflectionday op Atalanta 

In het najaar zijn de 

dagen kort. De kinde-
ren gaan ‘s morgens   

in het donker of schemer naar school en  zichtbaar-

heid in het verkeer is dus juist nu erg belangrijk. 

Goed om te weten dat 95% van winterkleding te 
donker is waardoor kinderen onvoldoende opvallen in 

het drukke verkeer. Daarom willen we als school 

meedoen aan het verkeersproject: Reflectionday. Dit 

project loopt van 1 december tot 21 januari en 
hierbij staan zichtbaarheid en reflectie centraal. 

Het belang van goed zichtbare kleding en materialen 

bij basisschoolkinderen wordt benadrukt. Alle 

kinderen hebben een fluorescerend hesje gekregen. 
Belangrijk dat ze dit hesje zoveel mogelijk in het 

verkeer dragen. Kinderen, ouders en leerkrachten 

mogen foto’s insturen van kinderen in het verkeer 

met het hesje aan. Er zijn mooie prijzen te winnen 
dus “flitsen” maar! Foto’s mogen gemaild worden 

naar: info@reflectionday.nl met vermelding van naam 

van het kind, de school en woonplaats. 

    Verkeersveiligheid verbeteren doen we samen! 

 

Spaar mee voor Mensfort 

Omdat de PLUS- winkel zo dicht bij onze wijk ligt 

zullen ook uit Mensfort mensen daar hun 

boodschappen doen. Bij die boodschappen krijgt men 
in deze periode spaarzegels voor een fraai bood-

schappenpakket. Omdat velen opzien tegen het 

sparen van zoveel zegels voordat de kaart vol is, 

nemen zij de zegels niet aan. S.L.M. zou het op prijs 
stellen als iedereen gewoon de gratis zegels 

aanneemt en deze dan bij het bestuur inlevert. 

S.L.M. probeert dan pakketten te sparen voor wijk- 

 

bewoners die met 

een smalle beurs 

moeten zien rond 

te komen. Deze 
actie loopt tot 15 

februari, zodat er 

best veel tijd is om een aantal kaarten vol te sparen. 
Daarvoor kunnen we elke zegel gebruiken, dus ook als 

u maar enkele zegels hebt die u  niet gebruikt, zijn 

die van harte welkom. Hoe meer kaarten we vol 

krijgen, des te meer mensen kunnen we met een 
pakket verrassen. Inleveren van zegels kan in de 

SLM brievenbus in De Werf of bij de 

penningmeester: v. Norenburchstraat 41. Doe ze in 

een enveloppe, wij plakken dan de kaarten vol! 
 

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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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Ahmadiyya 

 

Moslim Gemeenschap Eindhoven Elk 

jaar organiseert de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap Eindhoven 

een nieuwjaarsreceptie, dit jaar op 

zaterdag 25 januari 2020. Als wijk- 

bewoner bent hierbij van harte uitgenodigd om 
onder het genot van een diner elkaar de beste 

wensen over de brengen. . Ook uw kinderen, buren, 

vrienden en andere belangstellenden zijn van harte 

welkom. Wij houden onze nieuwjaarsbijeenkomst op 
zaterdag 25 januari in De Werf vanaf 18:00 uur. De 

zaal is vanaf 17:30 open. Toegang en het diner zijn 

gratis. In verband met onze voorbereidingen stellen 

wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt via de 
email: t.garrat@live.nl, of u kunt bellen of sms’en 

naar Taha Garrat, tel. 06 20237992. Wij hopen u 

zaterdag 25 januari te mogen ontmoeten. Met 

vriendelijke groet, Waheed Ahmed Voorzitter 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Eindhoven  

Liefde voor iedereen, haat voor niemand. 
 

Juridisch Spreekuur 
 

Op de Dr. Cuyperslaan 68 vindt elke tweede 

donderdag van de maand van 16:00 tot 17:00 uur een 

gratis spreekuur plaats, dus dit jaar nog op 12 
december. Altijd is één van de advocaten  aanwezig 

om antwoord te geven op uw juridische vragen over 

bv. huurconflicten etc. Hier kun je terecht voor 

direct advies en informatie. 

Gezocht ….. 

Het afgelopen jaar hebt u met regelmaat foto’s 

kunnen zien van “Mensfort Toen”. In het algemeen 
waren dat foto’s die de redactie “ergens” had aan-

getroffen en die in dit wijkblad gedeeld werden. 

We doen graag een oproep aan inwoners (of oud-

inwoners) foto’s in te sturen uit het verleden van 
Mensfort, van situaties die verdwenen of veranderd 

zijn, zodat we deze rubriek kunnen voortzetten. 
 

Kaarten in De Eikenhof 

Elke dinsdag begint in de Eikenhof, Bleyslaan 73 om 

19.30 uur een gezellige kaartavond. Er zijn tafels 

waar gerikt wordt, maar ook is er een mogelijkheid 
om te jokeren. Komt u ook? 

 
All sports, Doe je mee?? 

Wil jij elke woensdagmiddag van 16:00-17:00 uur kennis 

maken met verschillende sporten zoals o.a. straat-voetbal, 

 

boksen, freerunnen en 

kanoën en deelnemen aan 

activiteiten zoals o.a. 

FIFA Toernooi, PSV 

6vs6 Cup en REAL LIFE 

FORTNITE?  

Locatie: Kronehoef, van 

Poppelstraat (buiten) of 
Pieter Poststraat 13A 

(binnen)  
Meld je dan nu aan! 

Stuur je naam, basisschool, groep, mail adres, 

telefoonnummer per mail of whatsapp naar: 

m.soetens@dynamojeugdwerk.nl / 06 52746473 

  
 

Mensfort Toen 

Het interieur met orgel van de Judas Taddeuskerk 
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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  Appie Azmanie a.azmani@dynamojeugdwerk.nl 06-11322760 

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 februari 

aanleveren uiterlijk op 15 januari 
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 
Naast de kerstmarkt in Oberhausen was een bezoek 

aan CentrO zeker de moeite waard 

Foto W. Verhulst 


