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Buurthelden maken het verschil, ook in Mensfort 

 

Het eerste openbare optreden van de buurthelden in onze wijk is 
zeker niet onopgemerkt gebleven. Samen met een aantal 
politieagenten en onder toezicht van Stadstoezicht stonden de 
politie bij bij een snelheidscontrole met de lasergun op de 
Barrierweg. Zelf de lasergun hanteren onder toeziend oog van de 
politie en daarna de aangehouden bestuurders toespreken. Bestuur- 
ders die zich keurig aan de snelheid hadden  

 

gehouden kregen een compliment, waarbij de kinderen uitlegden dat de maximum-
snelheid van 30 km per uur er niet voor niets is. Als er een auto te snel reed werd de 
bestuurder toegesproken en ook die kreeg daarbij de te horen dat het voor de 
veiligheid van de spelende kinderen beter is als auto’s niet zo snel rijden. Zij kregen een 
gele kaart. Sommige buurthelden vonden het best spannend, maar allemaal waren ze na 
afloop heel tevreden. Ook de “aangehouden” automobilisten reageerden erg positief. De 
buurthelden hebben op deze manier een aantal weggebruikers bewust 
gemaakt van de maximum snelheid. Een jaar lang blijft deze groep 

 

buurthelden zich inzetten voor de wijk, maar ze leren ook veel andere zaken. Zo 
hebben zij  al een keer uitgebreid les in Eerste Hulp gehad, zodat ze ook anderen 
kunnen  helpen als dat nodig is. Verder is al een middag besteed aan kickboksen, waar- 
bij de nadruk werd gelegd op zelfverdediging. Zo komen er nog een aantal 
bijeenkomsten die bijdragen aan de ontwikkeling van de jeugdigen. Verder zullen zij 
actief zijn in onze wijk bij een aantal wijkacties, 
waarbij zij een bijdrage zullen leveren aan 
leefbaarheid en veiligheid. Zo zou u hen een keer tegen 
kunnen komen als zij proberen het zwerfafval (plastic, 
papier e.d.) op te ruimen onder leiding van de politie, 
jongerenwerkers en stadstoezicht. Ook zit een actie 
samen met onze buurtpreventie in de planning. Ook 
kunt u hen aan de deur treffen voor een heitje voor 

 

karweitje. Een zinvol initiatief van Dynamo jeugdwerk, samen met de politie. 

 



 

 

 

 

 

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 
19.00-22.00 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 
Symfonisch Ensemble 
Schaken/Spelinstuif 
Toneelvereniging Basta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Koersbal of Jeu de Boules 
Yoga Peter de Zeeuw 
Yoga Peter de Zeeuw 
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: 
5 maart 
6 maart 
7 maart 
12 maart 
12 maart 
16 maart 
18 maart 
20 maart 
26 maart 

Kienen KBO 
Buurttent Preventie 
Top 2000 café 
Krijg de Kleertjes 
Kienen  
Open wijkvergadering 
Kienen KBO 
Top2000 café 
Kienen  

De Werf 
J.Taddeusplein 
De Werf 
De Werf 
Eikenhof 
Eikenhof 
De Werf 
De Werf 
Eikenhof 

 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Openbare wijkvergadering 

Op maandag 16 maart zal de eerste openbare 
wijkvergadering van dit jaar worden gehouden in de 
ontmoetingsruimte van de Eikenhof, Bleijslaan 73. Dit 
keer zal na de lopende zaken bij S.L.M. aandacht 
worden besteed aan het thema “Zorg”. Vanuit de 
organisatie WijEindhoven zal worden toegelicht op 
welke wijze ondersteuning van wijkbewoners plaats-
vindt en zal vooral ingegaan worden op uw vragen. 
Sinds enkele jaren is deze organisatie al actief in 
onze wijk, maar we merken dat veel bewoners nog 
onvoldoende weten over de werkwijze. Kom dus naar 
de vergadering, ook als u (nog) niet met hen te maken 
hebt gehad. U bent van harte welkom. 
 

Buurtcontract Mensfort 2000 

Door alle samenwerkende partners is afgelopen 
maand het buurtcontract voor dit jaar ondertekend. 
Namens de gemeente was daarbij wethouder Yashin 
Torunoglu aanwezig. In dat buurtcontract, dat u 
binnenkort in de bus kunt vinden,  wordt aangegeven 
waaraan in Mensfort dit jaar zal worden gewerkt in 
het kader van de leefbaarheid en veiligheid voor alle 
bewoners. Elk van de partners heeft daarin een 
aandeel. 

Braderie Wijkfeest Mensfort 2020 

De werkgroep heeft de datum voor ons wijkfeest 
vastgesteld op zondag 17 mei. Daarmee zijn we toch 
weer terug in mei nadat vorig jaar in juli het aantal 
bezoekers duidelijk minder was. Noteer al vast deze 
datum 

Spreuk van de maand 

Te leven is een gunst, te weten  hoe is een kunst. 

Alle partners tonen trots het ondertekende buurtcontract. 
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Zorgen bij de buurtpreventie 

 

Twee keer per week, op onregelmatige 
tijden lopen enkele vrijwilligers in twee-
tallen door Mensfort om te kijken of er 
verdachte of onveilige situaties zijn en zij melden dit 
via de coördinator op de juiste plaats. Om gezondheids-
redenen is onlangs één van de vrijwilligers moeten 
stoppen. Een ander die vier jaar actief heeft meege-
daan moet zich wegens verhuizing afmelden. Daardoor 
wordt de groep wel kleiner. Zijn er dan in onze wijk  
geen anderen die een uurtje kunnen vrijmaken om mee 
te lopen? Aanmelden:buurtpreventie@mensfort.eu 

Top 2000 café in De Werf 

Door het enthousiasme van de 
bezoekers worden ook anderen aan- 

gespoord de avond in De Werf te bezoeken. Het 
aantal bezoekers groeit daardoor, waardoor het 
steeds gezelliger wordt. Op vrijdag 20 maart 
presenteert De Werf weer het Top 2000 Café van 
20.00 uur tot 23.00 uur. Uiteraard onder het genot 
van een hapje en een drankje kunt u weer genieten 
van de hits uit de jaren ‘60 t/m ’90. Deze hits worden 
afgewisseld met wetenswaardigheden over enkele van 
de gedraaide hits, een korte muziekquiz ( 20 min.) en 
natuurlijk is er een mogelijkheid een dansje te maken. 
Als u wilt kunt u ook verzoeknummers aanvragen. De 
toegang is gratis en het eerste kopje koffie of thee 
wordt u gratis aangeboden door Wijkcentrum De 
Werf. Dus: Poets uw disco-schoenen op en kom naar 
onze top 2000 disco!!   

Cultureel uitstapje naar het DAF museum 

Recentelijk heeft meester Pieter van Vollenhoven het 
nieuwe DAF museum feestelijk heropend. Een bezoek 
aan het DAF Museum betekent een rondgang door de 
tijd langs het historische erfgoed van Doorne’s 
Automobiel Fabriek.  Op de plek waar Huub en Wim 
van Doorne in 1928 begonnen zijn, staat een museum 
met ca. 7000 m2 tentoonstellingsruimte. Een bezoek 
aan het DAF museum betekent een rondgang door de 
tijd.  We zien de aanhangwagens uit de jaren ’30, de 
militaire voertuigen, bussen, beroemde race- en rally’s 
tot de moderne vrachtwagens die in de Eindhovense 
DAF fabrieken van de band komen. Op de bovengalerij 
is  volop aandacht voor de revolutionaire traploze aan- 

drijving van de Variomatic. Bij voldoende  
belangstelling biedt Stichting Leefbaar Mensfort u 
de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan het 
DAF museum.  Daarbij vertrekken wij met eigen 
auto’s, eventueel carpoolen,  vanaf De Werf. De 
eigen bijdrage zal niet zo hoog zijn, want S.L.M. zal 
een bijdrage voor de entree geven.  Als u een 
museumjaarkaart hebt is de toegang gratis. Als u 
interesse hebt om hieraan deel te nemen, laat het 
ons even weten via de email (adres 
informatie@mensfort.eu). Bij voldoende belang-
stelling zullen we een datum vaststellen en u verder 
informeren. 

Iedereen kan wandelen met Mensfort 

Elke dinsdag om 13.00 uur vertrekken de 
wandelgroepen vanaf De Werf voor een gezonde 
tocht. Eén groep maakt een fikse tocht van 
ongeveer 10 kilometer heen en terug. We willen nu, 
op speciaal verzoek van enkele wijkbewoners, 
starten met een tweede groep, waar speciaal 
aandacht is voor mensen die alleen met een stok of 
rollator kunnen lopen of sneller vermoeid zijn. 
Daarvoor zal een kortere route worden afgelegd, 
steeds in overleg. Met deze groep willen we, bij 
voldoende belangstelling, starten vanaf 4 maart. 
Beide groepen zullen los van elkaar ergens een 
pauze inlassen en samen genieten van een lekker 
kopje koffie. Aanmelden is niet nodig, u kunt 
gewoon naar De Werf komen om mee te lopen. 

"Krijg de Kleertjes" 

Elke tweede woensdag van de maand kan je van 
09.30 tot 11.30 gratis kinderkleding en speelgoed 
ruilen bij Lotte van Krijgdekleertjes. Het werkt zo. 
1) Je neemt een tas met kleding (t/m maat 176) of 
speelgoed mee die je kinderen niet meer gebruiken, 
en 2) Terwijl Lotte uitzoekt wat het ruilpunt hiervan 
kan gebruiken mag je zelf een nieuwe tas met 
kleding (t/m maat 98) en speelgoed naar wens vullen. 
Duurzaam en goed voor je portemonnee!  
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Rikken 

Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er 
gerikt in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof 
aan de Bleijslaan 73. Wilt u gezellig een avondje 
uit en kennis maken met andere kaarters? Kom dan 
ook eens meedoen.  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 11 maart en  25 
maart 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. 

Vleermuiskasten Jan Heynslaan 

In het voormalige schoolgebouw en de gymzaal aan de 
Jan Heynslaan 4 zijn vleermuisverblijfplaatsen 
aangetroffen. De school en gymzaal zijn beide in 
slechte staat en worden in de toekomst gesloopt. 
Omdat beide gebouwen uiteindelijk gesloopt gaan 
worden zijn wij verplicht om de vleermuizen tijdelijk 
onderdak te bieden. De bescherming van vleermuizen 
is in Nederland geregeld in de Nieuwe Natuurwet. 
Vleermuisverblijfplaatsen moeten zoveel mogelijk 
worden behouden. Het is verplicht om compenserende 
maatregelen te treffen als dit niet mogelijk is.  In en 
rondom de bomen van het voormalige schoolgebouw 

zijn zestien vleermuiskasten geplaatst. Daarvan 
hangen er twaalf in een boom en staan er vier 
kasten op palen. Dat de kasten nu al zijn geplaatst, 
zonder dat bekend is wanneer er een eventuele 
sloop gaat plaatvinden, heeft te maken met de 
noodzakelijke gewenningsperiode. De kasten zijn op 
tijd geplaatst, zodat de vleermuizen voldoende tijd 
hebben om de kasten te vinden en in gebruik te 
nemen. Pas als bekend is wanneer de sloop gaat 
starten worden de huidige vleermuisverblijf-
plaatsen ongeschikt gemaakt.  
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Buurttent op het Judas Taddeusplein 

Op vrijdag 6 maart staat van 16.00 uur tot 20.00 uur de buurttent op het plein. 
Daarin wordt door de wijkagent, de wijkcoördinator en de boa’s samen met de 
vrijwilligers van de buurttent en onze buurtpreventie informatie gegeven over 
preventie in het kader van veiligheid. Wat kunt u daaraan zelf doen! Kom even kijken !  
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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 

Schaken, dammen, scrabble enz… bij de “Spelinstuif”. 

 

 

Elke Woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Werf. Elke woensdag zijn er 
weer bezoekers die weer gezelschapsspelletjesspelletjes komen spelen. 

Keuze is er genoeg. Er komen steeds meer mensen om b.v. een potje scrabbelen maar ook wordt er 
steeds geschaakt en een damspel hebben we ook. U ziet keuze is er genoeg. Loop eens binnen en speel 
mee, gezellig zeker in deze donkere wintermaanden! U bent van harte welkom. Er zijn geen onkosten 
aan verbonden alleen… uw consumptie moet u zelf betalen. We spelen voor de gezelligheid en voor geld 
spelen is en blijft verboden.                                                                   Tot dan Ria en Willemien 

Op bepaalde momenten realiseer je je dat je bent op-
gegroeid  in een omgeving waarin vrijheid als de nor-
maalste zaak van de wereld wordt beschouwd. Wat 
mijzelf betreft hebben die momenten vooral te maken 
met het nieuws, dat via alle mogelijke bronnen bij ons 
binnenkomt, over situaties waarin die vrijheid zomaar 
ineens niét meer zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld 
de benarde situaties waarin de passagiers van die 
kolossale cruiseschepen onbedoeld en ongevraagd 
terecht kwamen tijdens de uitbraak van dat vermale-
dijde coronavirus. Onder hen waren mensen die zich 
‘gevangen’ voelden, van hun vrijheid beroofd, en zich 
daar niet bepaald senang bij voelden. Tóch wisten zij 
natuurlijk maar al te goed dat die situatie van heel 
korte duur zou zijn, in ieder geval niét uitzichtloos. 
Bovendien werden zij zo goed als maar enigszins kon 
opgevangen, begeleid, van eten en drinken voorzien en 
konden ze gebruik (blijven) maken van allerlei vormen 
van ontspanning aan boord van het schip. Net in de 
periode waarin dit allemaal speelde zat ik te lezen in 
het boek ‘Eindstation Ausschwitz’ van Eddy de Wind, 

Nederlandse arts (psychiater) die het kamp Auschwitz 
overleefd heeft. Een indrukwekkend en koude rillingen 
veroorzakend verhaal over wat zich daar afgespeeld 
heeft. Die mensen waren óók onbedoeld en ongevraagd 
van hun vrijheid beroofd, hadden géén uitzicht op 
vrijlating, werden nauwelijks of niét van eten en drinken 
voorzien, kregen géén ontspanning aangeboden. Hoe 
diep ongelukkig moeten die mensen zich gevoeld hebben 
en in dit boek wordt hier tot de verbeelding sprekend 
over verteld, verslag gedaan. Het is een afschuwelijk 
verhaal maar ondanks dat toch aanbevolen voor wie het 
aandurft te gaan lezen. Ik heb het voor onze Bieb-
Mensfort aangeschaft met nog enkele boeken meer 
over deze donkere periode, zoals ‘Mijn naam is Selma’, 
een hartverscheurend verhaal van een joodse vrouw 
over hoe zij de Tweede Wereldoorlog door kwam. 
Tijdens dit bijzondere jaar 2020, 75 jaar geleden 
werden we bevrijd, is het wellicht zinvol om dit soort 
boeken te lezen om ons eraan te herinneren dat vrijheid 
niet zo de normaalste zaak van de wereld is! Laten we 
dankbaar én alert blijven. Allez, tot de volgende keer!!!       

Door Huub van Houtert 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 

Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl Mensfort in lentetooi!  
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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. Deze maand bent u welkom op 4 maart en 
op 18 maart. We beginnen om 14.00 uur en zorgen 
weer voor leuke geldprijzen. Ook als u geen lid bent 
van de K.B.O. of niet in Mensfort woont kunt u uw 
geluk komen beproeven.!  

Fietsen met Mensfort. 

Nu we weer richting het voorjaar gaan zou u er ook 
voor kunnen kiezen regelmatig te bewegen. Daarvoor 
kunt u op dinsdag bij goed weer aansluiten bij de 
fietsgroep die om 13.00 uur vertrekt bij de Werf. 
Meedoen kost niets en u hoeft zich niet aan of af te 
melden. Neem een goede fiets mee en rijd mee, elke 
week een andere route. We fietsen ongeveer 35 km 
in een rustig tempo en halverwege stoppen we voor 
een lekker kopje koffie. 

 

Hoe leuk is het wanneer je wordt 

voorgelezen door de wethouder? 

 

De kinderen van SPIL Mensfort 
weten hier alles van! Ieder jaar 
ontvangen alle wethouders van 
Eindhoven een uitnodiging van de 
Bibliotheek Eindhoven met daarin de 
vraag of zij willen voorlezen op een 
SPIL-centrum. De respons is altijd 
groot en daar zijn wij heel blij mee! 
Voorlezen is niet alleen leuk en  

gezellig, het is ook goed voor de 
taalontwikkeling van kinderen! 
Tijdens de opening van de 
Nationale Voorleesdagen kreeg de 
school hoog bezoek van wet-
houder Rick Thijs. Het prenten-
boek van het jaar was dit keer 
‘Moppereend’. De kinderen hebben 
genoten van zijn voorleeskunsten 
en een leuk detail: Rick had 
sokken aan met eenden erop! 

Wethouder Rick Thijs  
op de voorleesstoel 

Fotograferen met Frans 

Voor de eerder aangekondigde foto-dagen met Frans 
Verbeek hadden zich een aantal wijkbewoners aan-
gemeld. Omdat zijn echtgenote een ongelukje  is  

overkomen en hij daardoor meer aan huis gebonden is 
zullen de fotosessies naar een later tijdstip worden 
verplaatst. Wij wensen de familie Verbeek sterkte. 
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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. 

 

 

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. 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. 

 
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. 

Kaarten in De Eikenhof 

Elke dinsdag begint in de Eikenhof, Bleyslaan 73 om 
19.30 uur een gezellige kaartavond. Bij deze 
avonden is iedereen welkom, of je nou elke week 
komt of af en toe een keer. Het belangrijkste is 
dat het een gezellige kaartavond wordt. Er zijn 
tafels waar gerikt wordt, maar ook is er een 
mogelijkheid om te jokeren. Komt u ook? 

S.L.M.  zoekt …… 

De organisatie van het wijkfeest kost de werkgroep 
veel tijd en energie. Zowel op de dag zelf als in de 
periode daarvoor kunnen zij uw hulp wel gebruiken. 
Voorafgaand aan het wijkfeest worden alle adressen 
in onze wijk bezocht om  de loten voor de loterij te 
verkopen. Als u een paar uurtjes in de vroege avond 
kunt vinden om in uw straat of omgeving de loten te 
verkopen helpt u om de werkdruk te verminderen. Ook 
op de dag van het wijkfeest zoeken we nog een paar 
vrijwilligers om enkele uurtjes toezicht te houden bij 
de kinderattracties of enige tijd bij de verkoop van 
de loten tijdens de braderie. Wilt u meehelpen? Stuur 
dan een mailtje naar braderie.mensfort@mensfort.eu. 

 

Hier kunt u onder andere 
terecht met vragen over: 
  √ Rechten als huurder 
  √ Echtscheidingen 
  √ Arbeidsconflicten 
  √ Vreemdelingenrecht 
  √ Geschillen 
  √ Sociaal Recht 
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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. 

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 3 
maart en dinsdag 18 maart 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. We hopen dat ook 
deze maand weer veel mensen kunnen genieten van 
de kookkunsten van onze vrijwilligers. Aanmelden 
kan via de gebruikelijke weg, d.w.z. tijdens het 
samen eten of uiterlijk zondagavond er voor per 
mail sameneten@emmauskerkeindhoven.nl .  

The Passion 2020 in Mensfort! 

De live tv-uitzending van “ The Passion “ is ook dit jaar 
te volgen op een groot scherm in Mensfort. De 
Emmauskerk nodigt wijkbewoners van harte uit voor 
het bijwonen van dit evenement op donderdagavond  
9 april. De uitzending komt dit jaar uit Roermond en 
heeft als thema “vrijheid voor jou.” Op 
donderdagvond 9 april is de kerk open vanaf 20.00 
voor een kopje thee of  koffie. De uitzending begint 
om 20.30 uur. Nadien is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten  en na te praten met een hapje en een 
drankje. De toegang is gratis. 

 

Door wethouder Yasin Torunoglu is de waardering 
voor dit initiatief door de Gemeente Eindhoven 
kenbaar gemaakt door de toekenning van de 
waarderingssubsidie. Alle vrijwilligers van dit 
project: van harte gefeliciteerd. 
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Hartelijk bedankt 

Namens de ontvangende wijkbewoners willen we 
iedereen die mee gespaard heeft met onze actie voor 
de PLUS- pakketten hartelijk bedanken. Dank zij de 
ingeleverde zegels hebben we 
23 wijkbewoners kunnen 
voorzien van een pakket. De 
zegels kwamen soms met tien- 
tallen tegelijk binnen, maar soms ook met vijf zegels. 
Maar als 15 wijkbewoners elk 5 zegels inleveren is er 
toch weer een kaart vol. We kunnen u zeggen dat de 
pakketten met dank zijn aanvaard. Voor velen een 
extraatje, waar ze normaal niet aan toe komen. 

 

Emmaüsconcert 
In de vorige Mensfort Info hebben we u uitgebreid 
geïnformeerd over het concert op 29 februari in de 
Emmauskerk. Ekaterine Levental zal van 16.00 tot 
17.15 uur haar verhaal vertellen over de vlucht uit de 
Sovjet Unie. Graag herinneren wij u er aan dat u 
vanaf 15.30 uur welkom bent in de Emmauskerk om 
van dit gratis concert te genieten.  

Rode Kruis district Brabant-Zuidoost 

Jaarlijks raken in Nederland maar liefst 7,6 miljoen 
mensen gewond door een ongeval. Veel van deze 
ongevallen gebeuren in en om het huis. Het is van 
belang te weten hoe je dan moet handelen. Meld je 
aan voor een van onze cursussen. Deze worden 
gegeven op verschillende locaties in onze regio. Op 
dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar 
bij de cursus reanimatie/AED op 5 maart en de 
cursus uitgebreide EHBO op 4 – 11 – 18 maart. Voor 
meer informatie of direct aanmelden stuur een mail 
naar ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl. 

 

Bijdragen aan dit blad? 

Aan het uitbrengen van de maandelijkse Mensfort 
Info hangt natuurlijk een kostenplaatje. Daarom zijn 
we bijzonder blij met de steun die we van onze 
adverteerders krijgen. Voor het plaatsen van een 
advertentie, éénmalig of voor een heel jaar, kunt u 
contact opnemen met de redactie:  stuur een mailtje 
naar de redactie (mensfort.info@mensfort.eu). U 
kunt al adverteren vanaf € 15,00. Uiteraard zijn wij 
ook blij met de financiële bijdrage die we mogen 
ontvangen van instanties die regelmatig publiceren in 
de Mensfort Info en van wijkbewoners die voor het 
werk van S.L.M. af en toe vrijwillig een bijdrage 
storten op de rekening NL27RABO0150070985 van 
S.L.M. Mocht u ook een bijdrage willen leveren aan de 
activiteiten dan is uw bijdrage van harte welkom. De 
vrijwilligers van S.L.M.. kunnen dan blijven doorgaan. 

Jongerenproject Bosnië 
Een 50-tal jongeren, waarvan 6 uit Mensfort gaan op 
initiatief van Dynamo Jeugdwerk van 27 februari tot 
6 maart naar Bosnië om daar leeftijdsgenoten te 
helpen bij het renoveren van een school met 
achterstallig onderhoud. Zij worden daarbij 
gesponsord door diverse bedrijven, zoals bijv. de Plus 
Supermarkt en New York Pizza. Naast deze klus 
worden ook een aantal activiteiten georganiseerd om 
contacten met de jongeren uit Bosnië te leggen en 
hen op recreatief gebied te treffen. Om de school 
optimaal te kunnen laten draaien wil de groep 
jongeren ook materialen schenken.  Om die 
materialen en de bouwmaterialen te kunnen betalen is 
nog wat geld nodig. Wilt u dit project op een of 
andere manier steunen, neem dan contact op met 
jongerenwerker Ömer Yildiz, tel. 06-4876878 of per 
mail :o.yildiz@dynamojeugdwerk.nl. 
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Foto; Eindhoven in beeld 

Dé Bungalow Someren 

Vanaf 1963 bestaat "De Rode Kruis Bungalow" in 
Someren, Destijds gebouwd als vakantieoord op 
initiatief van Jetty van Riemsdijk-Philips, in die tijd 
voorzitter van het Rode Kruis en ingericht door 
Anna Philips-de Jong. In de achterliggende  57 jaar 
hebben tienduizenden mensen uit het hele land er 
hun “vakantie met zorg” doorgebracht, geholpen 
door vrijwilligers. Vanaf 1 januari 2020 is dit 
vakantieoord nadat het Rode Kruis de sociale hulp 
besloot stop te zetten, omgedoopt tot ”Dé 
Bungalow Someren”, maar de doelstelling en 
werkwijze blijft dezelfde. Behalve individuele 
gasten kunnen ook zorginstellingen met eigen 
vrijwilligersteam gebruik maken van Dé Bungalow 
Someren Voor meer informatie over een vakantie in 
Dé Bungalow en informatie over de 
huurmogelijkheden kunt u contact opnemen met: 
Stichting Dé Bungalow Someren :   
Marjolijn Poppeliers tel.  06 - 139 537. 

Adopteer een Straat  
om zwerfvuil op te ruimen. Of 
om plantjes te onderhouden  

Vergroening staat bij gemeente Eindhoven hoog in 
het vaandel. En het schoonhouden van de stad is 
minstens zo belangrijk. Beiden worden omarmd door 
“Adopteer een Straat”: een vrijwilligersinitiatief in 
Eindhoven. Inwoners van Eindhoven kunnen – alleen 
of in een groep- een bepaald gebied “adopteren”. Zo 
helpen ze met het schoonmaken en/of groen houden 
van het geadopteerde gebied. Adopteer een Straat 
is bedoeld om de leefomgeving mooier en prettiger  

bij boomspiegels of in een geveltuintje. Het normale 
onderhoud in de openbare ruimte zoals gras maaien, 
snoeien, legen van afvalbakken blijft uiteraard de 
verantwoordelijk van de gemeente. Wil je graag 
meedoen? Stuur dan een mail met je naam en adres 
naar adopteereenstraat@gmail.com. “Adopteer een 
Straat” helpt je graag met benodigd materiaal (afval- 

te maken. Als je je aanmeldt 
voor “Adopteer een Straat” 
dan help je mee om je 
woonomgeving schoon, mooi 
en/of groen te houden. Je 
kunt bijvoorbeeld meehelpen 

grijper, afvalzakken, handschoenen veiligheidshesje) 
en via een voorjaars- en najaarsactie met bloem-
bollen en plantmateriaal voor jouw geadopteerde 
stukje grond. Heb je nog vragen? Mail die dan naar: 
adopteereenstraat@gmail.com 

Vrijwillige Taalcoaches  gevraagd 

Een praatje maken met de buren, meedoen aan een 
activiteit in de buurt, zelfstandig afspraken maken 

starten met een opleiding of starten met (vrij-
willigers)werk. Veel mensen van buitenlandse af-
komst vinden dat moeilijk en spreken nog niet 
voldoende Nederlands en melden zich daarom bij 
Meedoen in de Wijken aan voor taalondersteuning. 
Wij zoeken vrijwillige  ‘Taalcoaches groepen’. Als 
taalcoach ga je met je deelnemers 20 keer, 2 uren 
per week oefenen wat zij graag willen leren. Op deze 
manier help je niet alleen iemand op weg in onze 
maatschappij, maar je leert er zelf ook veel van door 
het contact met andere culturen. Ook hier in de wijk 
Mensfort is de vraag groot naar taalondersteuning. 

 Heb je tijd en zin om buurtgenoten te helpen met de 
Nederlandse taal, meld je dan aan! Wij zorgen voor 
de ondersteuning. Voor meer informatie: Meedoen 
in de Wijken (onderdeel van Humanitas) Anne Marie 

Jansen, coördinator taal  
am.jansen@humanitas.nl,    
tel 040-2065350 

Op diverse plaatsen in Mensfort verschijnen weer in 
het kader van de biodiversiteit de lentebloemen. 

 
 
 

Barrierweg 
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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 Azmani 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  maart aanleveren 
uiterlijk op 15 maart 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 

In het TOP2000 café in De Werf is ook voldoende ruimte 

voor een dansje op gezellige muziek  uit de jaren ’60 

tot en met ’90. Kom 20 maart ook meedoen! 


