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Het Coronavirus treft ook Mensfort 

Sinds begin maart is het Coronavirus bepalend voor het 

sociale leven van alle Nederlanders. De duidelijke 

oproep van overheidswege om de sociale contacten 

zoveel mogelijk te vermijden heeft er toe geleid dat 

veel activiteiten kwamen te vervallen. Natuurlijk heeft 

iedereen begrip voor alle maatregelen die bedoeld zijn 

om de uitbreiding van de besmettingen tegen te gaan. 

Ook onze wijk heeft daarvan al de gevolgen 

ondervonden. Ons wijkcentrum De Werf, juist bedoeld 

om mensen met elkaar in contact te brengen, moest 

worden gesloten eerst tot 30 maart, later tot zeker 6 

april. Daardoor konden alle geplande bijeenkomsten 

daar niet doorgaan. Verenigingen konden niet terecht 

voor vergaderingen en repetities. Ook de BiebMensfort 

moest tijdelijk de deuren sluiten. Het Jongerencentrum 

De Energy ging op slot, waardoor alle activiteiten van de 

jongeren niet meer konden doorgaan. In het volgende 

pakket van maatregelen gingen ook de scholen en 

eetgelegenheden op slot, waardoor ook  een aantal 

ondernemers op en rond het Judas Taddeusplein de 

deuren moesten sluiten. Voor hoe lang deze 

maatregelen van toepassing blijven is nog  niet bekend, 

maar velen houden er rekening mee dat er mogelijk nog 

enige tijd nodig zal zijn om ervoor te zorgen dat de 

epidemie onder controle is. Dat maakt dat een aantal 

activiteiten die voor de komende maand waren 

georganiseerd al weer werden afgelast. In elk geval 

is de “witte voetjes-actie” van de Buurthelden in 

samenwerking met politie en buurtpreventie niet 

doorgegaan, de geplande pleinverkoop van SLM zal 

geen doorgang vinden, de Toren van Eindhoven die in 

april in onze wijk actief zou zijn gaat zeker niet door 

en ook de activiteiten in De Werf en De Energy in de 

eerste week van april gaan zeker niet door. Gelukkig 

zijn er ook positieve zaken te melden. Op een aantal 

plaatsen in onze wijk is de burenhulp van de grond 

gekomen: mensen die voor hun oudere buren in de 

risicogroep bijvoorbeeld boodschappen gaan doen om 

te zorgen dat zij niet naar buiten hoeven. Verderop 

leest u iets over hulp in coronatijd. Hoe lang deze 

situatie zal gaan duren is natuurlijk niet te 

voorspellen. Het is te hopen dat dit van korte duur is, 

vooral voor die mensen die nu geen sociale contacten 

kunnen hebben. Maar bovenal hopen we dat het virus 

de gezondheid van wijkbewoners niet al te veel 

beïnvloedt. En om met de woorden van onze minister-

president te eindigen: Let ook op elkaar! 



 

 

 

 

 

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: 

  8 april 

  8 april 

  9 april 

15 april 

22 april 

Krijg de Kleertjes  

Kienen  

The Passion uitzending 

Kienen KBO 

Kienen  

De Werf 

Eikenhof 

Emmauskerk 

De Werf 

Eikenhof 
 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

 

Veel activiteiten die in deze maand gepland stonden kunnen 

helaas geen doorgang vinden vanwege de Coronacrisis. 

Daarom is deze agenda erg beknopt. Ook is er geen zekerheid 

dat de aangekondigde activiteiten wel door kunnen gaan. 

Loterij Stichting Leefbaarheid Mensfort 

Elk jaar wordt door de Stichting een loterij gehou-

den om alle activiteiten te kunnen blijven uitvoeren. 

De loten kosten ook dit jaar € 0,50 en daarmee kan 

iedereen een kans maken op één van die fraaie 

prijzen waaronder natuurlijk zoals elk jaar de 

hoofdprijs: een reischeque t.w.v. € 400,00.  Als we 

voldoende vrijwilligers vinden zullen we in elk geval 

bij alle woningen in onze wijk de loten aanbieden. De 

trekking zal weer tijdens het wijkfeest plaatsvinden 

(om 16.30 uur) , maar als u recht heeft op een prijs 

kunt u die nog twee maanden lang ophalen. Wij 

zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen bij het 

verkopen van de loten in onze wijk, bijvoorbeeld in 

uw eigen straat of flat. Daarover kunnen afspraken 

worden gemaakt. Meld u zich ook aan voor een 

uurtje werk voor de stichting? Tel 2449938 of 

email  naar braderie.mensfort@mensfort.eu 

Braderie Wijkfeest Mensfort 17 mei 2020 

Op zondag 17 mei zal dit jaar ons jaarlijkse wijkfeest 

plaatsvinden op het Judas Taddeusplein en de straten 

er omheen. De braderie opent om 10.00 uur en zal 

worden afgesloten om 17.00 uur, nadat de trekking 

van de loterij is verricht. Ook dit jaar zullen op het 

plein weer de attracties voor de kinderen komen, 

naast het gezellige terras, om even wat te drinken en 

uit te rusten,  en het podium. Op het podium zal weer 

de hele dag gezellige muziek ten gehore worden 

gebracht. Mocht u nog suggesties hebben om het 

wijkfeest dan zijn die van harte welkom. Laat het ons 

horen. Verder zal natuurlijk de braderie weer worden 

gevuld met kramen met nieuwe en  gebruikte spullen 

en lekkere hapjes. Er zijn nog kramen beschikbaar. 

Bespreken van een kraam kan ook dit jaar weer bij de 

kapsters van Coiffure Mensfort, Jan Heijnslaan 147 

vanaf 1 april tijdens de openingstijden van de kapsalon 

of per  email: braderie.mensfort@mensfort.eu. De 

kosten per kraam of plaats bedragen  € 35,00. Hoe 

eerder u een kraam bespreekt, hoe meer keuze u nog 

hebt. Dan kunt u uw voorkeur voor een plaats kenbaar 

maken. Als u vooraf vragen hebt kunt u die per email 

doorgeven of bel met 2449938.   

Van de redactie 

In de maand maart waren er enkele interessante 

activiteiten in onze wijk, die niet in de Mensfort 

Info vermeld stonden.  Wij betreuren dat, temeer 

omdat we altijd proberen die berichten op te 

nemen. Jammer genoeg ontving de redactie geen 

aankondiging daarvan en dus ging het mis. Wilt u 

elke maand herinnerd worden aan het inleveren van 

eventuele kopij, stuur dan even een berichtje naar 

mensfort.info@mensfort.eu. Dan missen we niets! 

Als gevolg van de voortgang van de Coronacrisis moet 

u er rekening mee houden dat activiteiten mogelijk 

géén doorgang kunnen vinden ! 

PC-0000
Afgelast
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Openbare wijkvergadering 

Helaas hebben we de vergadering van 16 maart 

moeten afgelasten in verband met het risico voor de 

gezondheid voor onze gasten. Daarmee is het 

informatieve gedeelte met als thema “Zorg”, dat 

door WijEindhoven zou worden toegelicht niet 

doorgegaan. Het bestuur van S.L.M. zal proberen 

een nieuwe datum te vinden waarop u zich kunt laten 

informeren over de wijze waarop de gemeente 

Eindhoven de zorg heeft georganiseerd. Natuurlijk 

kunt u daar dan ook met al uw vragen terecht. Wij 

zullen u in elk geval via dit wijkblad tijdig 

informeren over deze avond.  

Vrijwilligers gezocht 

Voor een goed verloop van het Wijkfeest zijn wij 

dringend op zoek naar vrijwilligers. U hoeft niet de 

hele dag beschikbaar te zijn, maar als u op 17 mei 

ons enkele uren wilt bijstaan zijn wij al weer een 

stukje geholpen. Als er meerdere wijkbewoners 

zijn die drie of vier uurtjes willen helpen met 

toezicht op de kinderactiviteiten, met de verkoop 

van loten of bij andere werkzaamheden zou dat bij 

de werkgroep veel kopzorgen wegnemen. U kunt 

zich aanmelden via de email: braderie@mensfort.eu 

of via de telefoon op nummer 040-2449938. U kunt 

zelf aangeven welke tijden u kunt en wat u zou 

willen doen. Wilt u eerst meer informatie? Ook 

daarvoor kunt u bij de werkgroep terecht. 

Hulp in Coronatijd 

Door  de coronacrisis durven wijkbewoners in Mens-

fort in de risicogroep misschien niet de deur uit om 

boodschappen te doen, de hond uit te laten e.d. Enkele 

wijkbewoners hebben het initiatief genomen hier de 

helpende hand te bieden. Als vrijwilliger willen zij 

deze mensen helpen. Mogelijk zijn er nog anderen die 

dit ook willen doen.  Speciaal hiervoor is een email-

adres geopend: mensforthulp@ziggo.nl. Daar kan 

iedereen die mogelijkheden heeft om te helpen zich 

aanmelden. Op dit adres kunnen ook mensen die graag 

geholpen worden zich melden met hun vraag. Enkele 

coördinatoren zullen dan vraag en aanbod aan elkaar 

koppelen., zodat hulp komt bij die mensen uit de 

risicogroep die dat willen. Zo kunnen we iets voor 

elkaar betekenen in deze voor iedereen moeilijke 

tijden. Hulp vragen kan ook telefonisch. Bel dan even 

naar 0638320152 en geef aan wat de vrijwilligers voor 

u kunnen betekenen.  

Moeilijke tijden 

Ook de redactie van dit blad had een moeilijke tijd. Dit 

keer werd de kopij vroeg aangeboden, maar moesten 

een aantal aankondigingen weer verwijderd worden 

omdat die vanwege de coranacrisis geen doorgang 

konden vinden.  We leven mee met de organisatoren, 

die al veel werk hadden gestoken in hun project en 

hopen dat zij die toch nog kunnen organiseren dit jaar.  

PC-0000
Afgelast
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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 8 april en  22 

april 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. 

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

 

 

Elke Woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Werf. Elke woensdag zijn er 

weer bezoekers die weer gezelschapsspelletjes komen spelen. Er is keuze 

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 ook nu de dagen weer langer worden! 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 

Fietsen met Mensfort. 

De afgelopen maanden hebben we niet vaak kunnen 

fietsen. Eerst zat het regenachtige weer erg tegen, 

daarna de oproep om sociale contacten te beperken. 

Maar nu we weer richting het voorjaar gaan hopen 

we weer regelmatig te kunnen fietsen. Iedereen die 

mee wil kan 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. 

Kienen KBO in De Werf 

 Net zoals de afgelopen jaren organiseert de KBO 

op de eerste en derde woensdag van de maand een 

gezellige kienmiddag in De Werf. Deze maand zal 

dat op de eerste woensdag niet doorgaan, maar we 

hopen u weer te kunnen ontvangen op 15 april. 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.!  

Wandelen 

Elke dinsdag kunt u ook meelopen met één van de 

twee wandelgroepen. Het vertrek is bij De Werf 

om 13.00 uur. Eén groep loopt een kleinere afstand, 

speciaal voor mensen die minder goed ter been zijn. 

Hier kunt u ook meedoen als u met een rollator 

loopt of in de rolstoel meewilt. De andere groep 

maakt een fikse wandeling. Beide groepen nemen 

onderweg de tijd voor lekker kopje koffie.  

Pleinverkoop  Stichting Leefbaarheid Mensfort 

Als gevolg van de maatregelen rondom het 

Coronavirus zal de geplande pleinverkoop in april 

helaas geen doorgang kunnen vinden. Zodra de 

situatie het toelaat zullen we deze verkoop inhalen. 

De opbrengst zal dan worden gebruikt voor de 

bloembakken in de wijk, zodat die er weer fleurig 

bij komen staan deze zomer. 

 

Top 2000 café in De Werf 

Door de maatregelen rondom het 

Coronavirus zal het TOP2000 Café  

op vrijdag 3 april geen doorgang vinden. Wij hopen 

dat de situatie volgende maand zodanig is dat het dan 

wel kan doorgaan.  
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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 

Door Huub van Houtert 

Onlangs raakte ik met een, mij tot dan toe onbekend, 

echtpaar aan de praat in de trein naar kennelijk ons 

beider bestemming. Het gesprek begon, zoals zo 

vaak, over wat onbenullige dingen zoals het weer, het 

landschap dat voorbij komt, het gedrag van reizigers 

enz. Op een gegeven moment kwam het onderwerp 

‘woonplaats’ aan de beurt en wat bleek? Ja, het 

echtpaar kwam ook uit Eindhoven en ja, kwam ook uit 

het stadsdeel Woensel en ja, kwam ook uit de wijk 

Mensfort. Hoe toevallig kan het zijn? Maar het 

wonderbaarlijke aan dit alles is dat we elkaar hele-

maal niet kenden en dus kennelijk nooit eens ergens 

tegengekomen zijn! Toen ik vol trots vertelde over 

onze wijkbibliotheek BiebMensfort en dat ik hier 

vanaf het allereerste begin in 2014 als vrijwilliger 

aan verbonden was, gleed ik bijna van verbazing van 

m’n bank af. Hoe dat kwam? Nou, heel simpel: deze 

mensen wisten geen eens van het bestaan van onze 

prachtige bibliotheek af, laat staan dat ze er ooit 

geweest waren! Het zal duidelijk zijn dat ik deze  

mensen warm gemaakt heb voor ons kostbare ‘bezit’ 

en hen van harte heb uitgenodigd om toch écht eens 

binnen te komen lopen op de momenten waarop we 

open zijn. Onbekend mag immers niet onbemind 

maken! Ook heb ik hun natuurlijk verteld dat we 

zelfs een eigen website hebben met daarop 

bijvoorbeeld de lijst van alle boeken die we in onze 

kasten hebben staan: www.Biebmensfort.jouwweb.nl  

Het zou zomaar kunnen dat er méér Mensforters 

zijn die (nog) niet van het bestaan van deze site 

afweten…! Zeker de moeite waard om eens te 

bezoeken en eventueel thuis alvast een keuze te 

maken van de boeken die je zou willen lenen. Oh ja, 

dat echtpaar en ik hebben bij het uitstappen op het 

perron afscheid van elkaar genomen want die twee 

mensen hadden een ander doel in die grote stad dan 

ikzelf. Eerlijk gezegd heb ik hen nog niet gezien in 

onze wijk en dus ook niet in onze BiebMensfort maar 

dat gaat vast en zeker wel ’n keertje gebeuren, denk 

ik, hoop ik. Allez, tot de volgende keer!  
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Onzekere tijden. 

Ook voor de organisatie van het wijkfeest hangt de 

coronacrisis als een dreigende donderwolk boven het 

hoofd. Voorlopig gaan we door met de organisatie. 

Graag willen we  er ook dit jaar weer een mooi feest 

van maken voor iedereen in de wijk. Mocht blijken 

dat dit niet haalbaar is vanwege de crisis, dan zullen 

we dat zeker tijdig kenbaar maken op onze website 

Leefbaarheidmensfort.nl en uiteraard in de volgende 

Mensfort Info.  

Lezing Veemgebouw 

na de Tweede Wereldoorlog 

In het kader van 75 jaar bevrijding geeft professor 

Strijards op zondagmiddag 26 april een lezing over 

de opvang en repatriëring van o.a. vluchtelingen, 

krijgsgevangenen en collaborateurs in het Veem-

gebouw in het Kerktrefcentrum van de Petruskerk. 

Aanvang 14.30 uur. Gerard Strijards is hoogleraar 

internationaal recht aan diverse instellingen en heeft 

ruime rechterlijke ervaring in het volkerenrecht, 

inzonderheid het internationaal humanitair recht.  

  

 

      Inhoud van de lezing 

Op Strijp S, ook wel de ‘Verboden Stad’ genoemd en 

eigendom van de firma Philips, wordt in 1942 het 

‘Veemgebouw’ opgeleverd, een hypermodern gebouw, 

naar de maatstaven van toen en een van de vele 

gebouwen op het complex. Het heeft een laadperron 

waar een railverbinding heen loopt. Als Eindhoven in 

1944 bevrijd wordt, is de Verboden Stad intussen 

deels ontruimd. De geallieerde opperbevelhebber 

Eisenhower ziet ook wel wat in dit grote complex met 

zijn uitstekende logistieke faciliteiten, voor de 

doorvoer van honderdduizenden ontheemden uit 

Centraal Europa. Wat speelt zich in de na-oorlogse 

jaren hier allemaal af? Strijards zal hier zijn licht 

over laten schijnen. De toegang is gratis. 

"Krijg de Kleertjes" 

Elke tweede woensdag van de maand, deze maand dus 

op 8 april,  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!. Vanwege het coronavirus werd 

Krijgdekleertjes op 11 maart helaas afgelast. Houd 

onze website in de gaten om te zien of de volgende 

ruil doorgaat en om spullen te 

reserveren: www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 

Door de hevige regenval in de maand maart was het 

speeltuintje aan de Springerstraat niet te gebruiken 

door de kinderen. Deze eend kon zich er uitstekend 

vermaken. Elk nadeel heeft zijn voordeel, maar…. 
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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. 

Kledingreparatie, opdrachten op maat of verkoop van mooie, zelfgemaakte 

sjaals, kussens, schorten,  beddengoed, etc. Een kleine greep uit de vele 

dingen die Ana kan maken als geen ander. Elke dinsdag van 11:30u – 14:00u 

is zij te vinden in Wijkcentrum de Werf. Iedereen is van harte welkom om 

te komen neuzen tussen haar mooie genaakte spullen of om haar te vragen 

iets op maat te maken. Alles tegen een klein prijsje. Je kunt haar ook bellen 

voor vragen of om een afspraak te maken op 040-2456998 

Foto: Eindhoven in beeld 

Spreuk van de maand 

. De genoegens van de lente zijn voor iedereen 

beschikbaar en kosten niets. 

 

Buurtpreventie 

 Waaraan kunt u denken om  

diefstallen te voorkomen ??? 

• Zijn uw ramen en deuren  

afgesloten ? 

• Is de deur van uw auto wel 

op slot? 

• Staan in uw tuin “hulp-

middelen” voor inbrekers? 

• Maakt uw huis een  

onbewoonde indruk 

• Liggen in uw auto kostbaar-

heden in het zicht? 
.buurtpreventie@mensfort.eu 
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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 

en vrijwilligers van de Emmaüskerk aanwezig. Samen 

een kopje koffie drinken is toch veel gezelliger dan 

alleen zitten!  

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 6 april 

en dinsdag 21 april. 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 kijken op groot scherm in Mensfort! 

 

De live tv-uitzending van “ The Passion “ is ook dit jaar 

te volgen op een groot scherm in Mensfort.  

De televisie-uitzending van de Passion komt dit jaar uit 

U wordt ontvangen met  een kopje 

thee of koffie. De uitzending be-

gint om 20.30 uur. Na afloop is er 

Roermond en heeft als thema “vrijheid voor jou.” De 

Emmaüskerk nodigt wijkbewoners harte uit om dit 

evenement samen bij te wonen van op donderdagavond 

9 april.  Op deze avond is de kerk open vanaf 20.00 uur 

gelegenheid om elkaar onder het genot van een hapje 

en een drankje te ontmoeten en gezellig na te praten. 

Zoals altijd is iedereen van harte welkom. De toegang 

is gratis. 

Terugblik op Emmaüsconcert  

dere verhaal over haar vlucht uit Oezbekistan, samen 

met haar ouders en broertjes. Steeds ergens 

aankomen - in Israël, daarna in Moskou, Wenen en 

uiteindelijk in Amsterdam - en steeds het gevoel 

hebben dat je nergens bij hoort. Dat bracht de 

problemen die vluchtelingen ervaren heel dichtbij. 

dichtbij. Ondertussen kreeg Ekaterina in Nederland 

de kans om zich te ontwikkelen. Ze studeerde zang en 

harp en leerde acteren. Vijf jaar geleden begon ze 

samen met haar partner voorstellingen te ontwikkelen 

en daarmee reist ze nu door heel Nederland en België. 

Het maakte op de aanwezigen grote indruk, zowel haar 

bijzondere verhaal, als haar prachtige zang en spel. 

Wellicht zien we haar nog eens terug in de 

Emmaüskerk! U bent van harte uitgenodigd, ook bij de 

andere Emmaüsconcerten. Het eerstkomende is op 

zaterdag 7 november. Noteert u deze datum alvast! 

Op zaterdagmiddag 29 februari was het een drukte 

van belang in de Emmaüskerk. Dat had te  maken met 

het Emmaüsconcert die middag. Dit keer was dat 

veel meer dan een concert. Tegen een mooi decor van 

een grote landkaart acteerde, zong en speelde de 

artieste Ekaterina Levental. Ze vertelde haar bijzon- 

 

Lentebloemen Barrierweg 
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Vleermuizenkastjes 

In de tuin van het voormalige schoolgebouw aan de 

Jan Heijnslaan zijn enkele vleermuiskasten 

geplaatst om deze nuttige dieren een onderkomen 

te bieden, zodat het schoolgebouw t.z.t. gesloopt 

kan worden en deze dieren toch kunnen blijven. 

Die verhuizing  kan wel een poosje duren. Tot 

zolang blijft het schoolgebouw staan. 

 

 

Dry Needling. Wat is dat ? 

 Dry Needling is een innovatieve behandel- 

methode in de Fysiotherapie. Triggerpoints 

Hoe kunnen ze ontstaan? 

Door een verkeerde bewegingen of een ongeval of  

(spierknoppen) in de spieren worden op een speciale 

manier aangeprikt waardoor er een snelle en lang-

durige ontspanning ontstaat. Een Triggerpoint is 

sportletsel,  een ‘knoop’ in een spier die naast lokale 

pijn vaak pijn op afstand veroorzaakt. Wij zoeken 

deze ‘knopen’ op, want hier kan de hoofdoorzaak 

liggen van een klacht.  

Triggerpoints kunnen zich uiten in: pijn of stijfheid 

in een spier en ook vaak elders ‘op afstand’, 

bewegingsbeperkingen in gewrichten, verminderde 

kracht in betrokken spier(en), pijn ontwijkende 

gedrag, waardoor je anders gaat bewegen, tinteling 

in arm of been, hoofdpijn, duizeligheid.  

langdurig een verkeerde houding, langdurig gebrek aan 

beweging zoals bij gips, voetafwijking, instabiliteit 

en/of verschil in beenlengte bv na een botbreuk of een 

operatie.  Het inbrengen van het naaldje voelt u niet. 

Als het juiste Triggerpoint aangeprikt wordt, spant de 

spier zich even kort aan. Dit geeft een kort ‘kramp’-

gevoel. Daarna ontspant de spier en kunt u gemak-

kelijker bewegen. Vaak voelen de behandelde spieren 

zwaar en vermoeid aan maar dat is voor korte duur. Als 

u vragen heeft zoals, ‘Wat is het verschil tussen dry 

needling en acupunctuur?’, kom een keer langs 

FysioCompany aan de Barrierweg en dan zal een van 

onze deskundige fysiotherapeuten u te woord staan.  

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 

 

Hier kunt u onder andere 

terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 

  √ Echtscheidingen 

  √ Arbeidsconflicten 

  √ Vreemdelingenrecht 

  √ Geschillen 

  √ Sociaal Recht 

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? 

Lentebloemen Barrierweg 
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Foto; Eindhoven in beeld 

Leger des Heils 

Sinds kort organiseert Nienke Bouwman speciaal voor 

kinderen en jongvolwassenen activiteiten. Zo wordt 

het Leger des Heils aan de Pisanostraat nog meer een 

buurthuis voor echt iedereen in de buurt. Op dinsdag-

avond is er een gezellige spelletjesavond met een ge-

zamenlijke maaltijd voor iedereen tussen de 18 en 35. 

De kosten zijn slechts 3 euro (voor eten en drinken). 

Het begint om 17.30 uur en is meestal rond 22.00 uur 

weer afgelopen. Op donderdagmiddag is er huiswerk-

begeleiding. Inloop 15.15 uur en we sluiten rond 16.45 

uur weer af. De huiswerkbegeleiding is voor alle 

kinderen en tieners van 6 t/m 15 jaar en is helemaal 

gratis.  Op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur is 

er Avonturenclub: een club voor kinderen op de 

basisschool waarin we coole spellen spelen, gave 

dingen bouwen, lekker veel buiten doen en ook leuke 

knutsels maken. We leren samenwerken, zorgen voor 

elkaar en de natuur en hebben heel veel plezier. Het 

kost maar € 1 ,00 per middag per kind. De eerste 

keer is gratis. Je bent van harte welkom om bij één 

van de activiteiten te komen kijken!  Heeft u nog 

vragen, dan kunt u Nienke direct bereiken via e-

mailadres nienke.bouwman@legerdesheils.nl, of u kunt 

bellen naar het korpsgebouw op 040-2432219.  

 

Het Inwonersplein gemeente 

Eindhoven gaat verhuizen. 

Vanaf 12 maart 2020 vind je het Inwonersplein niet 

langer in het Stadskantoor maar voortaan in het 

Stadhuis aan de overzijde. De begane grond is 

daarvoor in de afgelopen tijd grondig verbouwd om 

de inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Vanaf 12 maart 20202 kan je voor het afhalen van 

je paspoort en rijbewijs, het eventueel aangeven van 

geboorte en overlijden en bijvoorbeeld het 

aanvragen van verklaringen op deze nieuwe locatie  

terecht. 

Nieuwe openingstijden: 

Maandag    8.30-19.00 uur 

Dinsdag      8.30-17.00 uur 

Woensdag  8.30-17.00 uur 

Donderdag 8.30-17.00 uur 

Vrijdag       8.30-17.00 uur 

Een historische foto van de nieuwbouwwijk Mensfort 

Deze foto dateert van ongeveer 1960. Links de Dr. 

Berlagelaan, rechts de flats aan de Willem van 

Kesselstraat. Bomen waren nog te klein om op de foto te 

zien en op de plaats van de bedrijven in De Greefstraat,  

Menszorg, aan de Barrierweg, de Eikenhof  en De Werf 

zien we nog onbebouwde grond. 

 

 

 

Biodiversiteit 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

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  woenselzuidwest@wijeindhoven.nl (040) 238 89 98 

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   (040) 202 98 15 

Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van  mei aanleveren uiterlijk op 15 

april 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 
De lente doet haar intrede, ook in Mensfort 




