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Geen wijkfeest Mensfort dit jaar, maar….. 

Al een jaar lang stond de zondag 17 mei omcirkeld in 
de agenda bij veel wijkbewoners en vrijwilligers van 
S.L.M. Het was dan ook een grote teleurstelling dat we 
dit jaar niet verder konden gaan met de organisatie en 
alles wat al was vastgelegd moesten annuleren. Het is 
dan ook begrijpelijk dat de overheid geen 
toestemming heeft gegeven voor de organisatie van 
deze dag. Uiteraard stond voor de werkgroep die 
jaarlijks deze grote organisatie op zich neemt de 
gezondheid van iedereen voorop. Zij zouden niet graag 
horen dat mensen besmet werden geraakt op het 
wijkfeest. Helaas was het ook niet mogelijk uit te 
wijken naar een andere datum in dit kalenderjaar. Een 
van de redenen is dat we een onzekere tijd tegemoet 
gingen. Hoe lang gaat het duren voordat we elkaar 
weer kunnen ontmoeten zonder risico te lopen op een 
nieuwe uitbraak van het virus? Hoe moeten we het 
organiseren om de 1 ½ meter afstand in acht te 
nemen? Daarnaast vereist de organisatie van zo’n 
evenement als ons wijkfeest dat we daarmee al maan- 
den eerder aan moeten beginnen. Heel jammer, maar 

we zullen het dit jaar dus zonder wijkfeest moeten 
doen na 23 keer een mooi feest te hebben 
georganiseerd. Een lichtpunt was er ook wel.   “Onze” 
DJ en zanger, Patrick Luyts,  die al vele jaren op het 
wijkfeest optreedt, deed het aanbod een speciaal 
huiskameroptreden via Facebook te geven, omdat hij 
graag alle mensen uit Mensfort en omgeving een hart 
onder de riem wilde steken in deze coronatijd zonder 
wijkfeest. Op 17 mei van 14.00 uur tot 16.00 uur 
konden we genieten van zijn muziek, die hij zelf veel 
liever gewoon op het podium in Mensfort had willen 
brengen. Helaas was de Mensfort Info van mei al bij 
de drukker voordat we dit aanbod kregen. Daarom 
hebben we geprobeerd zoveel mogelijk via de website 
en ons facebookaccount bekendheid te geven aan dit 
optreden. Voor diegenen die het wel hebben kunnen 
zien een kleine opkikker nu het wijkfeest niet kon 
doorgaan. Patrick bedankt voor dit speciale gebaar en 
we hopen je volgend jaar weer in Mensfort te zien. 
Wilt u dit speciale optreden nog zien? De link staat 
hierboven onder de foto. 

 

Patrick Luyts 

https://www.facebook.com/Patrickdekleine1/videos/10222466285

/ 183780



 
 
 
 

 

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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Vrijwilligers gezocht 

Misschien hebt u nu even tijd na te denken hoe je je 
zou willen en kunnen inzetten voor de doelstellingen 
van S.L.M. Als de activiteiten weer hervat worden 
kunnen we zeker nieuwe vrijwilligers inpassen, deels 
om de taken beter te verdelen, deels ook om de wat 
oudere vrijwilligers wat te ontlasten. Interesse? 
Neem dan contact op via informatie@mensfort.eu.  

 

De activiteiten van Stichting Leefbaarheid Mensfort 

Uitgangspunt van de stichting is dat we de 
leefbaarheid en de veiligheid van onze wijk willen 
bevorderen en handhaven. Vanuit de visie dat we dit 
kunnen bereiken door meer mensen uit onze wijk 
samen te brengen, zodat ze elkaar leren kennen 
organiseren we veel kleinschalige activiteiten. Door 
de huidige omstandigheden zijn er daarvan een aantal 
tijdelijk stopgezet. Voor hoe lang?  Dat is nog erg 
onzeker, voor velen duurt het al veel te lang! De jeu-
de-boules activiteiten achter De Werf zijn niet 
mogelijk, de spelavonden kunnen niet doorgaan de 
fietsgroep kan niet samen op pad want grote groepen 
zijn niet toegestaan en ook het wandelen kan niet, 
want bij een onderlinge afstand van anderhalve meter 
is het moeilijk om gezellig met elkaar te praten. Daar 
komt nog bij dat bij de meeste van deze activiteiten 
de deelnemers vaak tot de risicogroep behoren qua 
gezondheid en/of qua leeftijd. We willen en kunnen 

dan ook geen risico nemen, hoe vervelend het 
gedwongen thuis zitten voor veel mensen ook is. Ook 
de vrijwilligers van de buurtpreventie zijn 
noodgedwongen iets minder vaak in de wijk te vinden, 
want ook zij moeten onderling de afstand bewaren en 
kunnen niet allemaal actief meedoen. Ook de algemene 
wijkvergadering die gepland stond voor de maand mei 
kon uiteraard geen doorgang vinden, zodat het 
bestuur op zoek zal moeten naar een andere datum 
waarop u weer uitgenodigd kunt worden. Of de andere 
activiteiten die voor dit jaar gepland staan, zoals 
Halloween, het sinterklaasfeest of de Kerstbusreis 
kunnen doorgaan zal pas kunnen worden besloten op 
het moment dat duidelijk is dat de crisis onder 
controle is en iedereen weer de straat op kan zonder 
het gevaar te lopen besmet te raken. Gelukkig is het 
nog wel mogelijk u door middel van de Mensfort Info 
te informeren, zodat u S.L.M. niet vergeet! 

    

De lente kleurt Mensfort groen! 



 
 
 
 

 
 

 
  

    

Wij gaan met pensioen. 

Na 51 jaar gewerkt te hebben en 35 jaar samen de kapsalon Coiffure 
Mensfort te hebben gehad is het nu tijd geworden er mee te gaan 
stoppen en te gaan genieten. Twee jaar gelden zijn we al verhuisd vanuit 
Mensfort naar Veldhoven en we kijken er dan ook naar uit daar onze vrije 
tijd door te gaan brengen. Onze kapsalon zal dan ook op vrijdag 11 
september voor het laatst open zijn. Op zaterdag 12 september van 11.00 
uur tot 14.00 uur kunnen al onze klanten dit met een hapje en een drankje 
met ons delen. Uiteraard zullen we rekening houden met de dan geldende 
coronamatregelen. Wij zullen onze vaste klanten zeker gaan missen, 51 
jaar in de zaak is ook niet niks. We kijken er dan ook wel naar uit om te 
gaan genieten, maar natuurlijk bent u tot die tijd nog van harte welkom. 

Ria en Lenie van Berlo, 
Jan Heijnslaan 147, 
5622 KL  Eindhoven 
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De Eikenhof 
De ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de 
Bleyslaan 73 is doorgaans een ruimte waar behalve 
de bewoners van het appartementencomplex ook veel 
mensen uit onze wijk elkaar ontmoeten voor diverse 
gezellige bijeenkomsten. Met de corona-crisis is ook 
dat om goede redenen stil komen staan. Zodra dat 
weer kan en ontmoetingen weer zijn toegestaan 
zullen de activiteiten op deze plaats natuurlijk weer 
snel worden opgestart. Een datum daarvoor is helaas 
nog niet te geven, maar als u zelf de berichtgeving 
volgt zult u wel kunnen opmaken wat kan doorgaan. 
Zodra het kan zullen natuurlijk wekelijks op de 

dinsdagavonden vanaf 19.30 uur weer de kaart-
avonden worden hervat.  Op de tweede en vierde  
woensdagmiddag gaan dan ook weer de gezellige 
kienmiddagen met leuke prijzen. De zaal is dan open  
vanaf 13.00 uur. Het kienen begint om 14.00 uur. 
Iedereen is hierbij van harte welkom. Ook zal weer 
wekelijks op de vrijdagavond de rikavond beginnen 
om 19.30 uur. Maar voorlopig moeten we nog even 
afwachten wanneer de versoepeling van de 
maatregelen zodanig is dat dit ook weer kan 
doorgaan. We hopen dat  het snel zo ver is dat we 
elkaar ook hier weer veilig kunnen ontmoeten. 
misschien nog onder bepaalde voorwaarden. 

Vakantie activiteiten in Mensfort 

Nu veel gezinnen dit jaar niet of minder lang op 
vakantie gaan is er een initiatief ontstaan om 
gedurende de schoolvakantieweken, als de corona-
maatregelen dat toelaten, in onze wijk voor de 
kinderen in de basisschoolleeftijd een paar dagen in 
de week leuke activiteiten op te zetten om te 
voorkomen dat kinderen de hele dag binnen zitten en 
zich gaan vervelen. Per activiteit kunnen de kinderen 
zich aanmelden, dus als zij toch enkele dagen op 
vakantie gaan is dat geen probleem. De rest van de 
vakantie kunnen ze lekker meedoen. Het programma is 
nog niet helemaal rond, maar in de volgende Mensfort 
Info hopen we er meer over te kunnen vertellen. 

 

Koningsdag 2020 

Koningsdag wordt doorgaans 
gevierd met festivals en een 
bezoekje aan een terras in 
de stad, maar dat was dit 
jaar niet mogelijk..  

De bewoners van het “oude deel van”  de Tonnaer-
straat wilden deze dag toch vieren en gingen de straat 
op, op veilige afstand van elkaar en ieder zijn eigen 

 

Drankje. Op die manier had 
deze straat in elk geval de 
mogelijkheid een toast uit te 
brengen op onze koning. Het 
zag er wel gezellig uit. 
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Kerkdiensten 
Net als alle bijeenkomsten met meerdere personen zijn ook onze kerkdiensten 
gedurende de Corona lockdown stilgelegd. U kunt elke zondag de dienst digitaal 
meebeleven via het YouTube-kanaal EmmausTV (gewoon EmmausTV googelen). Ook kunt  

 

u de dienst live volgen via www.emmauskerkeindhoven.nl  Via de button ‘Live meeluisteren’ bent u direct 
verbonden. Via deze optie hebt u echter geen beeld. We hopen u graag binnenkort als digitale bezoeker van 
onze diensten te mogen verwelkomen! 
 

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.  Zodra we weer open 
mogen zijn kunt u elke vrijdag van 10.00 uur  tot 
12.00 uur in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2 
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Nieuws van de Emmaüskerk 

 
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 ook de 
Emmaüskerk deelneemt. Uw hulpvraag kunt u kwijt 
op www.nietalleen.nl, of bel met 0800-1322. U wordt 
dan zo snel mogelijk benaderd. 
 

Weekprogramma van de Emmaüskerk 

Helaas hebben we alle andere activiteiten in de 
Emmaüskerk, zoals het open huis op woensdag- en 
vrijdagmorgen, het open huis financiën op vrijdag-
ochtend en het samen eten eveneens tot nader order 
moeten stoppen vanwege het coronavirus. Zo gauw als 
dit soort bijeenkomsten weer zijn toegestaan, zullen 
ze weer herstart worden. 
 

 

Inzamelpunt Voedselbank 
Gedurende de corona lockdown periode kunt u elke 
week op woensdag van 15.00 uur tot16.00 uur buiten 
bij de Emmaüskerk producten inleveren voor de 
Voedsel-bank. Dit kunnen alle houdbare, niet-gekoelde 
producten zijn. Maar korter houdbare producten als 
brood en vers fruit zijn ook welkom. De producten 
dienen in ieder geval nog t/m de zaterdag na de 
inleverdatum goed te zijn. Vanuit de Emmaüskerk 
worden de producten vervolgens naar de Voedselbank 
gebracht. Bij voorbaat dank voor uw hulp! 
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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 

                                         

Op de dag dat ik deze column schrijf staat er in de 
regionale krant toevallig een artikel met de vet-
gedrukte kop “Bibliotheken werden gemist” en ik 
denk (weet bijna zeker) dat dit ook voor onze 
BiebMensfort geldt. Onze klanten zullen onze 
wijkbibliotheek ook gemist hebben. Natuurlijk kan 
onze deur pas open als de deuren van ‘De Werf’ óók 
open zijn, maar daarvan zijn we op dit moment zeker. 
Let wel: op dit moment! Want in deze bizarre tijd is 
helaas bijna niets zeker…! De ingezette versoepeling 
van de vele noodzakelijke maatregelen om de ver-
spreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te 
beperken kan natuurlijk zo maar weer teruggedraaid 
(moeten) worden. Alles staat of valt met de mede-
werking en het verantwoordelijkheidsgevoel van 
ieder van ons. Houden we ons niet aan de afgekon-
digde voorschriften, dan kan de situatie binnen de 
kortste keren weer escaleren, met alle nare gevolgen 
van dien. Van Richard, de zakelijk leider van ‘De 
Werf’ moesten we vernemen dat de Lumensgroep (de 
overkoepelende organisatie) nog géén groen licht 
gegeven heeft…! En dat nadat ik de column al naar de 
redactie had gestuurd. Die moest ik dus voor een 
gedeelte aanpassen. Dus de rest van deze column is 
bedoeld voor latere datum: als de deuren wél open  

mogen! Sorry voor dit ongemak maar wij als 
BiebMensfort hebben hier geen enkele zeggenschap 
in. U hoort/leest van ons over de ontwikkelingen…! 
Maar goed, we gaan uit van het positieve: van het 
goede nieuws dat we er op een moment na 3 juni dus 
weer voor u zijn! In ‘De Werf’ zal een aantal 
gedragsregels noodzakelijk zijn en Richard, de 
beheerder, heeft een en ander al geregeld. Volg zijn 
aanwijzingen dus op!  Voorts gelden zoals overal 2 
belangrijke regels, voor zowel onze vrijwilligers als 
voor onze klanten: kom uitsluitend als u géén klachten 
hebt en neem de anderhalve meterregel in acht. Ook 
willen we u vragen om, waar mogelijk, thuis op onze 
website (www.Biebmensfort.jouwweb.nl) alvast een 
keuze te maken én om, eenmaal bij ons binnen, zoveel 
mogelijk met de ogen te kijken en te zoeken en zo 
weinig mogelijk boeken met de handen aan te raken. 
Over de overige protocollen (bijv. het dragen van 
mondkapjes en latex handschoenen, het in quarantaine 
plaatsen van boeken) zijn we nog druk aan het 
nadenken, overleggen en informeren bij anderen. 
BiebMensfort wil zo snel mogelijk heel graag open 
gaan maar daarna ook open blijven. We hopen 
vrijwilligers en klanten weer gezond terug te zien. 
Allez, tot de volgende keer! 
 

                                         

Door Huub van Houtert 

Familie pakket aanbieding 

3 personen verse friet 

3 frikandellen of 

3 kroketten en 

1 bakje mayo mid 
 

€ 10,00 
Actie geldig voor de hele maand juni 2020 

 

Voor wie met een open blik door onze wijk wandelt, ziet hoe mooi de natuur onze 
wijk wil maakt. Fleurige struiken geven wat kleur in deze sombere tijden. Wie dit 
ziet kan toch hoop hebben op betere tijden: De bloemen maken deze tuin een 
lust voor het oog. Wie wil kan er van genieten ook van al die andere fraaie tuinen. 
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"Krijg de Kleertjes" 

Elke tweede woensdag van de maand, deze maand 
dus op 10 juni, Als De Werf weer open is)   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 

 

 

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

 

 

Top 2000 café in De Werf 

Zodra De Werf weer open mag en 
deze bijeenkomsten zijn toegestaan  

zal het TOP2000 Café ook weer worden gehouden. 
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. Uiteraard zullen we 
ook dan de regels van het RIVM in acht nemen. 

Kienen KBO in De Werf  

Als de coronacrisis ook deze bijeenkomsten weer 
toestaat en  De Werf weer opengaat 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! 
Het blijft belangrijk om er voor te zorgen dat 
iedereen gezond kan blijven. 

 

Spreuk van de maand 

 
Op het einde komt het altijd goed, 

En als het niet goed komt, 
Is het nog niet het einde. 

Hulp in Coronatijd 

Een aantal mensen uit onze wijk heeft zich via het 
mailadres mensforthulp@ziggo.nl heeft aangemeld 
wilde graag andere wijkbewoners in deze tijd helpen. 
We zijn erg blij met het aanbad van deze mensen. Het 
aantal aanvragen om hulp liep minder hard, zodat nog 
niet alle vrijwilligers zijn ingezet. Hulp vragen kan nog 
steeds op dit mailadres, maar ook telefonisch. Bel dan 
even naar 0638320152 en geef aan wat de vrijwilligers 
voor u kunnen betekenen. Intussen hebben we wel ge-
hoord dat veel mensen in de risicogroep geholpen zijn 
door mensen uit de buurt. Ook fantastisch natuurlijk. 
Hebt u hulp nodig en heeft u niemand om te helpen? 
Laat het nog even weten !!  
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Bewegingsarmoede is zeer slecht voor het menselijk lichaam. 

Bewegingsarmoede zorgt namelijk voor een 
energiecrisis in ons lichaam. Deze energie- 

Hoelahoepen: is al eeuwen oud. Hoepelen versterkt 

buik-, been- en bilspieren. Verder versoepelt hoepelen 
de gewrichten in de rug, nek, schouders en heupen.  
Wandelen: Ga in je werkpauze een klein rondje  
wandelen of  ga elke avond een wandeling  maken, niet 
kilometerslang, een rondje van een half uur per dag is 
genoeg. Het wandelen van een rondje heeft een 
positief effect op de longen, het hart en de mentale 
gemoedstoestand. 
Kniebuigingen op 1 been : Deze oefening is bedoeld 
om de enkels te versterken en de balans te 
verbeteren, en kan overal uitgevoerd worden. Deze 
oefening kan moeilijker gemaakt worden door met 
gesloten ogen of door op een balansbord te gaan staan. 
Dit kan bijvoorbeeld al tijdens het tandenpoetsten. 
Namens het hele team Fysiocompany Eindhoven:  

crisis vergroot de kans op vroegtijdige veroudering 
van ons lichaam. Ook vergroot het de kans op het 
(vroegtijdig) krijgen van bepaalde ziekten, zoals; hart- 
en vaatziekten, diabetes type 2, bepaalde vormen van 
kanker, geestelijke achteruitgang en dementie.  
Tegen bewegingsarmoede kan iedereen zelf iets 
doen, maar wat? Hierna volgen enkele oefeningen die 
gemakkelijk thuis of op het werk uitgevoerd kunnen 
worden om het bewegen extra te stimuleren. 
Traplopen: Neem vaker  de trap in plaats van de lift. 
Traplopen zorgt ervoor dat spieren, botten en 
gewrichten versterkt worden.  
Touwtjespringen Touwtjesspringen is een simpele, 
leuke en effectieve manier om te bewegen. Door 
touwtjespringen wordt de conditie vergroot. Ook  
heeft touwtjespringen een positief effect op spieren 
en de bloedsomloop. 

 Blijf gezond en in Beweging. 
Tel. 040-2445518 

 

.

 

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. U wordt op de hoogte gehouden wat er met uw  klacht gebeurt. 
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Foto; Eindhoven in beeld 

 

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 

 

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. Na de coronatijd is zij elke dinsdag van 

11:30 uur–14:00 uur 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 met een vraag of het maken van een afspraak op 040-2456998 

 
 

Daghap in de Werf 

Als De Werf weer open gaat 
zorgen de vrijwilligers in 
samenwerking met Lumens en  

buurtruimte040 op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur 
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.  

 

 
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, waar alle activiteiten en ruimten te 
vinden zijn. Hier vind je alle ruimten en zalen in 
BUURTRUIMTE 040. Je kunt ook  direct contact 
opnemen met de beheerder van de ruimte. 

Reparatiecafé De Werf 

Na het einde van de lockdown repareren 
vrijwilligers gratis elke tweede en vierde woensdag 
van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur kleine niet 
meer werkende huishoudelijke apparaten zoals bv 

 koffie-zetters, strijkijzers en dergelijke. Enkele 
handige handjes helpen u dan dit te herstellen. Ook 
kleine reparaties aan kleding kunnen worden 
uitgevoerd.   

 

De Werf in coronatijd 

Ook De Werf is al een poosje gesloten en alle 
activiteiten liggen stil. Op dit moment is Richard 
druk bezig het gebouw coronaproof te maken en 
grondig schoon te maken, zodat het weer open 
kan zodra het wordt toegestaan. Nu veel wijk-
bewoners toch thuis zitten doet hij een beroep op 
hen te komen helpen bij de schoonmaak. Wie 
meldt zich aan?  Dat kan via 06-15957490. Uw 
hulp is zeer welkom. 
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Thuisvlijt 

 

Wie van u wil meewerken aan het verbeteren van het milieu op onze 
kerkhoven? Wij gaan onze kerkhoven, of zo u wilt begraafplaatsen, 

ecologisch beheren. Zo zullen we meer de natuurlijke vegetatie zijn gang laten gaan, wat betekent dat we 
steeds minder kunstmest en bestrijdingsmiddelen zullen gaan gebruiken. Ook proberen we in plaats van 
gazons meer wildbloemen in te zaaien. Deze moeten dan één of twee keer per jaar met een bosmaaier 
worden afgedaan. Ook deze bosmaaier zal zo gauw er financiële mogelijkheden zijn van een benzinemotor 
over moeten gaan naar een elektromotor. Daardoor zal het op onze kerkhoven nog rustiger worden, wat voor 
de natuur, bv voor de vogels nog aantrekkelijker is op onze kerkhoven. “Waarin kunt u daarin bijdragen?” 
vraagt u zich nu af. Omdat de wildbloemen bijen, hommels, vlinders en andere insecten aantrekken, trekken 
deze op hun beurt weer vogels aan. Nu, daar gaat het over; graag zou ik willen vragen of u wil meewerken om 
nestkastjes te maken om het voor de vogels nog aantrekkelijker te maken om op onze kerkhoven te ver- 

 

blijven. U doet ons een groot plezier om een of meerdere 
nestkastjes te maken, en eventueel met de beheerder 
deze op het kerkhof van uw keuze te gaan plaatsen. Hoe 
deze eruit moeten zien bepaalt u, als deze maar 
aantrekkelijk voor de vogels zijn. Ik hoop op uw hart voor 
de natuur. In afwachting van uw reactie kunt u mij ten 
allen tijde mailen of bellen. Ik ben te bereiken op 
begraafplaatsen@petrus-ehv.nl of 06-45 71 40 50. 

Frans van Hapert 

Coördinator kerkhoven parochie St. Petrus’ Stoel 
 

Jarig in Coronatijd 

Het zal je maar gebeuren! 
Eén keer in je leven wordt 
je 80 jaar en dat wil je 
natuurlijk groots vieren met 
je vrienden en familie. Maar 
in de coronatijd is dat dan  

ineens niet mogelijk. Dat overkwam Martin van Hout 
uit onze wijk. Tot zijn grote verbazing bleken enkele 
vrienden zijn appartement aan de Waghemaker-
straat te hebben versierd. Een aantal vrienden had 
zich op straat voor zijn balkon, keurig op 1 ½ meter 
afstand, verzameld en kwamen voor zijn verjaardag 
een aubade brengen. Deze verrassing werd door hem 

erg op prijs gesteld. Toch 
nog een klein verjaardags-
feest. Zo kun je ook in 
coronatijd aandacht beste-
den aan belangrijke dagen 
in het leven.  

 

 

Bij de containers op het Judas Taddeusplein zagen we 
deze tekst aangeplakt. We schreven er al eerder 
over. En nu maar hopen dat het wel werkt., maar zoals 
op de foto al te zien is: Als je een fietswrak kwijt 
wilt, leg je dat gewoon bij de container voor plastic 
afval neer. Het zal wel weer door iemand worden 
opgeruimd 

 



 
 
 
 

MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. Naar Susan Blanco 

Het was begin 2020...  
De mensen hadden een lange donkere winter achter 
de rug. Februari was een hele onrustige maand 
geweest met veel stormen en veel regen. De natuur 
was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, 
alsof ze de mensen ergens voor wilde 
waarschuwen…En toen werd het Maart...  
 

Het was Maart 2020...  
De straten waren leeg, de meeste winkels waren 
gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant 
van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer 
buiten. De mensen konden niet geloven dat dit 
gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist 
wat er aan de hand was 
 

Maar de lente wist het niet  
En de bloemen bleven bloeien . En de zon scheen… De 
eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan. En 
de zwaluwen kwamen terug, de lucht werd roze en 
blauw, het werd later donker en 's ochtends kwam 
het licht vroeg door de ramen  
  

Het was Maart 2020...  
De jongeren studeerden online, vanuit huis 
Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 
Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te 
doen. Bijna alles was gesloten … Mensen moesten 
vanuit huis gaan werken, ondernemers kwamen in de 
problemen. De meeste kinderen konden niet meer 
naar school, er was ineens niet genoeg ruimte voor 
iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken 
werden uitgesteld...Iedereen wist het  
 

Maar de lente wist het niet en het ontsproot 
Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse 
programma af. Ze schonk ons haar mooiste bloemen 
en haar heerlijkste geuren. Het was Maart 2020.   
 

En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  
En de weken duurden ineens veel langer...  
De mensen zaten vast in een film en hoopten 
dagelijks op dé held...  
 

Maar de lente wist het niet en de rozen bleven 
bloeien, de magnolia stond in de knop, de vogeltjes 
begonnen aan hun nestjes. 

En toen… 
Het plezier van koken en samen eten werd 
herontdekt. Sommigen ontdekten dat ze niet écht 
leefden en vonden de weg naar zichzelf terug, 
Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, 
deze mensen werden helden, ze werden meer 
gewaardeerd dan ooit. Mensen kregen oog voor 
eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te 
doen. Sommigen gingen op afstand muziek met elkaar 
maken of zingen om op deze manier samen te zijn.  
 

Het was de maand waarin men het belang erkende van 
gezondheid en verbinding, van saamhorigheid, van 
sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, 
dit deed iets met alle mensen… De economie ging 
bijna kopje onder, maar stopte niet, vond zichzelf 
opnieuw uit. 
Het was het jaar dat in de geschiedenisboeken 
zouden komen…Dat wisten we allemaal 
 

En de lente wist het niet,  
En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 
En het werd steeds warmer  
En er waren veel meer vogels  
 

En toen kwam de dag van bevrijding… De mensen 
keken tv en de premier vertelde iedereen dat de 
noodsituatie voorbij was:  het virus had verloren!  
Dat we SAMEN had gewonnen!!! En iedereen ging de 
straat op,  met tranen in de ogen, zonder maskers  en 
handschoenen. De wereld was mooier, liefdevoller, 
humaner geworden. De mensen hadden weer waarden 
en normen, de harten van mensen waren weer open, 
en dat had positieve gevolgen 
Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer 
ademen, ook zij was genezen van wat de mensen háár 
veel eerder hadden aangedaan  
 

En toen kwam de zomer.... Omdat de lente het niet 
wist. Ondanks alles, ondanks het virus, ondanks de 
angst, ondanks de dood hij was er nog steeds. 
 

Omdat de lente het niet wist, leerde iedereen de 
kracht van het leven… 
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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 

(040) 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    (040) 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 (040) 269 75 61 

Emmaüskerk  Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 0638062395 

Redactieadres Mensfort Info 
v. Norenburchstraat 41 
mensfort.info@mensfort.eu 

(040) 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 juli aanleveren uiterlijk op 15 
juni:  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 

 

 

Mensfort toen… 

Zojuist aangelegd: Dr. Cuyperslaan. 
Foto vanaf de flat in De Waghemakerstraat. 

Het Catharinaziekenhuis komt hier later. 

Foto: Eindhoven in beeld 


