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Het Coronavirus treft ook Stichting Leefbaarheid Mensfort 

De coronacrisis heeft ook voor de activiteiten van 
S.L.M. grote gevolgen. Ons jaarlijkse wijkfeest, 
waarvan we in onze vorige uitgave nog aangaven dat de 
voorbereidingen in volle gang waren en we er weer een 
groot feest van wilden maken kon niet verder worden 
voorbereid. Tot 1 juni mogen er geen grootschalige 
activiteiten plaatsvinden, want daar is de kans dat 
mensen besmet zouden raken met het virus veel te 
groot. De werkgroep kon dan ook niet anders dan 
aangeven dat we het dit jaar zonder wijkfeest moeten 
stellen. Dat maakt de verleiding om het huis uit te 
komen in elk geval minder, zoals door de overheids-
maatregelen ook nadrukkelijk wordt aangegeven. De 
aan het wijkfeest verbonden loterij zal ook dit jaar 
geen doorgang vinden, dus de kans om door het kopen 
van loten de stichting te ondersteunen en zelf kans te 
maken op een leuke prijs is er dan ook niet bij. Het 
verplaatsen van het wijkfeest is o.a. door de onzeker-
heid over het einde van de lockdown ook geen optie. 
Na zoveel succesvolle jaren zullen we het een jaar 
zonder moeten doen. Maar niet alleen deze organisatie 

gaat niet door. Ook de kleinere activiteiten zoals het 
fietsen, het wandelen, de jeu-de-boules, de 
spelletjesavonden kunnen geen doorgang vinden zolang 
de maatregel betreffende de 1 ½ meter en het samen-
komen in grotere groepen verboden blijft. Op het 
moment van schrijven is er sprake van een lichte 
versoepeling maar concreet is nog niets bekend. Zolang 
zullen deze activiteiten dus geen doorgang vinden, 
maar zodra groen licht wordt gegeven starten we dit 
weer snel op. Ook de buurtpreventie heeft moeten 
besluiten geen rondes te lopen, vooral voor de 
veiligheid van onze vrijwilligers. Wel geven de 
vrijwilligers nog zaken door die hen opvallen, maar ze 
lopen niet in de bekende gele outfit. Gelukkig heeft 
een aantal vrijwilligers wel meegewerkt aan de 
verspreiding van ons wijkblad van april, zodat u toch op 
de hoogte werd gehouden, al konden veel activiteiten 
niet doorgaan. Met u hopen we dat we allemaal gezond 
blijven en spoedig weer een aantal zaken kunnen 
oppakken om te zorgen voor een veilige wijk waar 
iedereen weer met plezier kan wonen . 



 

 

 

 

 

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 

 

 



 

 

 

 

  
 

   
 
 
 
 
 
 
 

  

3 

Weekprogramma van de Emmaüskerk 
Door de overheidsmaatregelen met 
betrekking tot de coronacrisis zijn 
onderstaande wekelijks terugkerende   
activiteiten in de Emmaüskerk afgelast tot aan het 
moment dat dit weer wordt toegestaan. 

Bewaar deze bladzijde 

Alle kerkdiensten 
Wel kunt u elke zondag meeluisteren door op de 
button “live” meeluisteren te klikken op onze site   

www.emmauskerkeindhoven.nl 

Als gevolg van de voortgang van de Coronacrisis moet 

u er rekening mee houden dat activiteiten op deze 

bladzijde pas weer doorgaan als dat van 

overheidswege wordt toegestaan. 

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.  

Openhuis in de Emmaüskerk 

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.  

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 gegetenOm 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.  

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 

Rikken 

Op vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er 
gerikt in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan 
de Bleijslaan 73. Iedereen is welkom. Voor meer 
informatie: tel. 2510952. 

Kienen in de Eikenhof 

In de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de 
Bleyslaan 73 is op de tweede en vierde  woensdag-
middag 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.  

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 

 
Voelt u zich alleen en wilt u eens met iemand 
praten? Of heeft u hulp nodig, bijvoorbeeld om de 
dagelijkse boodschappen te doen? Dat kan best 
lastig zijn in deze tijd van corona. Daarom is het 
initiatief #NietAlleen gestart, waaraan de 
Emmaüskerk ook deelneemt. Uw hulpvraag kunt u 
kwijt op www.nietalleen.nl, of bel met 0800-1322. U 
wordt dan zo snel mogelijk benaderd. 
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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 

                                         

Net in een periode dat het lezen van een goed boek 
voor veel mensen een belangrijk tijdverdrijf is, 
kunnen wij van BiebMensfort u niet van dienst zijn, 
iets wat ons natuurlijk vreselijk spijt. Maar ook wij 
staan met de rug tegen de muur, ook wij hebben ons 
te houden aan de landelijke voorschriften die er toe 
moeten leiden dat de gevolgen van de enorme corona-
crisis zo beperkt mogelijk blijven. En ook al zouden 
wij ‘gewoon’ door willen gaan met onze bibliotheek, 
dan nog zouden we dat niet kunnen omdat de deuren 
van “De Werf’ hermetisch gesloten blijven…! 
Ondanks die overmacht, want dat is het per slot van 
rekening, willen wij ons tóch verontschuldigen dat we 
er juist nu niet voor u kunnen zijn! Bij alle ellende die 
ons allen, niemand uitgezonderd, overkomt is het een, 
wellicht schrale, troost dat die ellende ons door ‘iets’ 
en niet door ‘iemand’ aangedaan wordt, overmacht 
dus. Natuurlijk zijn er altijd groeperingen die het 
tegengestelde beweren door te verkondigen dat het 
mensenwerk is, dat het m.a.w. onze eigen ‘dikke 
schuld’ is dat we door dit virus aangevallen en over- 

meesterd worden. De verschillende complottheorieën 
die via alle mogelijke kanalen over ons uitgerold 
worden getuigen hiervan en worden door velen voor 
waarheid aangenomen als zijnde heel plausibele 
verklaringen. Voor mezelf sprekend wil ik het liefst 
dichter bij huis blijven en met beide benen op de 
grond blijven staan door de adviezen die ons door 
deskundigen worden gegeven zoveel mogelijk op te 
volgen, in de hoop niet door dat virus aangevallen en 
overmeesterd te worden. Een hoop die velen onder u 
met mij zullen delen. Zeker nu de vooruitzichten wat 
positiever lijken te worden is er extra voorzichtig-
heid geboden en moeten we zeker niet overmoedig en 
dus nonchalant worden. De hermetisch gesloten 
deuren van ons wijkgebouw zullen dat waarschijnlijk 
nog wel even blijven met als consequentie dat ook 
BiebMensfort u voorlopig nog niet van dienst kan 
zijn. Zodra dat weer wél kan zult u dat onmiddellijk 
horen en lezen natuurlijk! In afwachting daarvan 
proberen we gezond te blijven en onze tijd goed te 
besteden. Allez, tot de volgende keer!                   

                                         

Door Huub van Houtert 

 

Hier kunt u onder andere 
terecht met vragen over: 
  √ Rechten als huurder 
  √ Echtscheidingen 
  √ Arbeidsconflicten 
  √ Vreemdelingenrecht 
  √ Geschillen 
  √ Sociaal Recht 
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"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 plotseling afgelast. Houd 
onze website in de gaten om te zien of de in mei het 
ruilen doorgaat. Daar kunt u spullen reser-
veren: www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 

Buiten beter 

Doet een lantaarnpaal het niet? Ligt 
een stoeptegel los? Zie je ergens een 
fietswrak? Heb je een opmerking over 
het onderhoud van groen in je straat 
of een speelplek in je buurt? Of een 
idee om een probleem in de openbare  

ruimte op te lossen? Maak dan een melding openbare 
ruimte. Dat kan door gebruik te maken van de 
‘Buiten Beter App’ (te downloaden voor de telefoon), 
of door het meldingsformulier op de site van de 
gemeente of door even te bellen met 14040. 

 

Top 2000 café in De Werf 

Door de maatregelen rondom het 
Coronavirus zal het TOP2000 Café  

geen doorgang vinden totdat de Werf weer geopend 
is. Dan bent u weer op de eerste vrijdag van de maand 
van harte welkom voor een gezellige avond met 
muziek, een dansje en een quiz. Ook wij denken aan de 
gezondheid van onze gasten. 

Kienen KBO in De Werf 

 Als de coronacrisis weer de mogelijkheden geeft 
organiseert de KBO elke eerste en derde woensdag 
van de maand een gezellige kienmiddag in De Werf. 
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.!  

Spreuk van de maand 

Wacht niet op een goede dag, maak er een! 

Zoals u ziet is deze uitgave van de Mensfort Info minder gevuld als u gewend bent. Door de corona-
crisis zijn er veel minder activiteiten te melden, maar de redactie vindt het toch belangrijk met u 
contact te houden. We hopen dat we u toch een beetje het “Mensfort-gevoel” kunnen meegeven in deze  
minder prettige tijden. Probeer er alles aan te doen gezond te blijven. De redactie 
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Fysiocompany Eindhoven, uw fysiotherapeut in tijd van Corona. 

 Ook wij hebben natuurlijk te maken met 
de lockdown naar aanleiding van berichten 

advies van regering en RIVM 

natuurlijk af. Er wordt door onze beroepsgroep 
momenteel ook al hard gewerkt aan een revalidatie-
programma voor patiënten die Corona hebben gehad 
en weer willen werken aan herstel.  Ook hiervoor kunt 
u straks als “Ex-corona “patiënt bij ons terecht. 
Heeft u vragen of heeft u momenteel fysieke 
klachten, net een operatie achter de rug waarvoor 
therapie nodig is , bel of mail ons dan maken we 
natuurlijk een afspraak en kunnen we u op afstand 
natuurlijk helpen.  
Bel 040-2445518 of mail: erna@fysiocompany.nl 

RIVM om de 1,5 meter afstand te bewaren. Dit 
betekent dat we als praktijk anders geopend zijn. 
Fysieke individuele behandelingen zijn op dit moment 
niet mogelijk, evenals fysiofitness en groepstrai-
ningen. We kunnen u natuurlijk wel op andere manier 
ondersteunen door middel van telefonische en /of 
video consulten.  In uiterste noodgeval en op advies 
van uw huisarts/ specialist in deze corona tijd 
kunnen we met extreme hygiënische maatregelen u 
eventueel  wel behandelen. Hopelijk kunnen we de 
praktijk binnenkort weer openstellen. We wachten 

Gratis online cursus E.H.B.O. 

 

Het Rode Kruis stelt 
speciaal voor alle thuis-
blijvers in district 
Brabant-Zuidoost een 
GRATIS online thuis-
cursus EHBO beschik-
baar. Hiermee leer je 
vanuit huis via je laptop 
of tablet hoe je eerste 

hulp verleent bij veelvoorkomende situaties. Volg 
de cursus in je eentje, of samen met je partner of 
huisgenoten. kijk op 
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/gratis-
thuiscursus-ehbo/ 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 

Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

Bedankt! 

Een woordje van dank voor de vrijwilligers die vorige 
maand en ook deze maand weer er voor zorgen dat de 
Mensfort Info bij alle wijkbewoners op de mat kan 
vallen. Fantastisch dat zij dit toch gedaan hebben. 

Weer terug 

Op en rond het Judas 
Taddeusplein zijn de 
inmiddels bekende bloem-
bakken weer terug. Een 
verfraaiing van onze wijk 
in deze sombere tijd . 
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Foto; Eindhoven in beeld 

 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 

Als de coronacrisis dit weer toelaat gaan de 
activiteiten op deze bladzijde weer door 

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 

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 

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. Je mag 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. 

 
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. 

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. Enkele handige vrijwilligers helpen u dan 
dit te herstellen. Ook kleine reparaties aan kleding 
kunnen worden uitgevoerd.   
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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  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 juni aanleveren uiterlijk op 15 
mei:  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 

 

Aan het Judas Taddeusplein stond in 

vroegere tijden deze Judas 

Taddeuskerk. Ook omstreeks 1970 

maakte het plein een verlaten indruk. 

Mensfort toen! 

Foto: Eindhoven in Beeld 




