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Kindervakantieweken in Mensfort. 

Vanaf 13 juli tot en met 19 augustus organiseert de 
Stichting Meneer Rick KinderVakantieWerk op het 
grote veld aan de Barrierweg en op het plein van 
basisschool Atalanta. In deze 6 weken gaan we 3 
dagen per week (maandag, dinsdag en woensdag) van 
9.30  tot 14.30 uur kennis maken met verschillende 
‘werelden”. Kinderen in de basisschoolleeftijd van alle 
scholen in de buurt kunnen deelnemen met een 
maximum van 100 kinderen per dag; zie hiervoor het 
aanmeldformulier. We gaan 5 weken lang op het grote 
veld kennis maken met “Cowboys en indianen”, 
“Piraten”, “Olympische spelen”, “het heelal” en 
“Superhelden”. In de laatste week gaan we 3 dagen 
met z’n allen naar het “Préhistorisch dorp”, om daar 
keigave activiteiten te doen. Op bladzijde 11 van dit 
blad is te zien in welke week de verschillende thema’s 
centraal staan en hoe je hiervoor kunt inschrijven. Je 
kunt je per week inschrijven. Je mag dus 1 week, maar 
ook 6 weken meedoen! Kosten zijn € 15,00 per week.  

Daarvoor krijgen de kinderen elke dag een lunch, een 
stukje fruit en ranja. Deze vakantieweken wordt 
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers en met steun 
(en deelname) van Korein, E-moves, CKE, Eindhoven 
Sport, het Prehistorisch dorp, studenten van het 
Summa College en natuurlijk de Stichting Meneer Rick. 
Zij verzorgen elke dag een deel van het programma 
met activiteiten die zijn aangepast aan behoeftes en 
vaardigheden van de leeftijd van de kinderen. Als 
ouders ook nog willen meehelpen zijn zij van harte 
welkom. Zonder donaties, subsidies en andere vorm van 
ondersteuning kunnen deze weken natuurlijk niet 
bekostigd worden. Dankzij de bijdragen van Charitas, 
Stichting Leefbaarheid Mensfort, Albert Heijn, het 
Woonbedrijf, waardebonnen van 
Mensfort en Kronenhoef is het 
mogelijk om deze weken ook 
echt te laten gebeuren. Wij 
kijken er naar uit! Jij ook?  

 



 
 
 
 

 

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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Buurtpreventie Mensfort  
blijven. Het was opvallend stil 
op straat. Mensen met minder 
goede bedoelingen vielen dan 
ook veel eerder op. Gelukkig 
werden er dan ook geen 
verdachte situaties gemeld. 

Ook de afgelopen maanden hebben de vrijwilligers van 
de buurtpreventie hun rondjes gelopen door onze wijk. 
Zij vonden het belangrijk ook in deze periode door te 
gaan, omdat zij de veiligheid ook belangrijk vinden. De 
restrictie “ blijf zoveel mogelijk thuis” was even een 
discussiepunt, maar het belang van de veiligheid  ging  
toch meespelen. Daarbij probeerden zij ook de veilige 
afstand te houden. Om gezondheidsredenen hebben 
enkele leden begrijpelijkerwijze moeten besluiten 
geen risico te lopen op eventuele besmetting.  Het was 
wel opvallend dat in onze wijk veel bewoners zich aan 
het dringende advies hielden zoveel mogelijk binnen te 

De groep vrijwilligers blijft nog wat constant, maar 
wel op een laag aantal. Het zou fijn zijn als er in de 
wijk mensen zouden opstaan om mee te werken aan 
de buurtpreventie. Iedereen kan zelf bepalen hoe 
vaak  men in tweetallen mee wil lopen. Aanmelden of 
informatie? Buurtpreventie@mensfort.eu 

 

Fietsen met Mensfort 

Begin juni zijn we weer gestart met de fietstochten. 
Alle deelnemers waren blij dat ze weer eens op stap 
konden. Onderweg werd wel meer ruimte gehouden 
en ook bij de koffie werden de stoelen op 1,5 meter 
geplaats. Het onderlinge contact was er niet minder 
om, want er was toch veel bij te praten. De eerste 
tocht was nog niet iedereen aanwezig, maar bij de 
daaropvolgende weken was er weer een grote groep. 
Dat wil niet zeggen dat er niemand meer bij kan: 
heeft u zin om mee te fietsen en hebt u geen 
corona-klachten? Kom dan op dinsdag om 13.00 uur 
bij De Werf en sluit gewoon aan. Aanmelden is niet 
nodig, de koffie is voor rekening van S.L.M. 
 

Vernielingen aan hondenuitlaatterein 

 

Het hekwerk rondom het  hondenuitlaatterrein bij de 
Willem van Kesselstraat, waar wijkbewoners hun 
viervoeters even vrij kunnen laten rennen omdat het 
omheind is, is afgelopen maand  beschadigd. Het 
gevolg daarvan is dat een eigenaar zijn hond, die zijn 
kop door een gat had gestoken, het arme dier moest 
gaan bevrijden. Het gaaswerk is op veel plaatsen 
doorgeknipt, zoals op deze foto te zien is: bij elk lintje 
is de afrastering kapot.. Het lijkt er op dat dit geen 
vandalisme is, maar niemand kan aangeven wat er wel is 
gebeurd. Mogelijk is dat bij het knippen van de strui- 

ken per ongeluk misgegaan. Hoe dan ook lijkt het noodzakelijk dit snel te herstellen in het belang van de 
honden. 
    

Wandelen met Mensfort 

Het heeft lang genoeg geduurd, dat binnenzitten. 
Ook de deelnemers aan de wandelactiviteiten van 
S.L.M. waren blij, dat het “thuisblijven” omgezet 
werd in “vermijd de drukte”, tenminste als je geen 
corona-klachten hebt. Bij het samen wandelen is het 
aanhouden van de 1 ½ meter goed te doen. Daarom is 
ook deze activiteit intussen weer van start gegaan. 
Samen wandelen, samen een kopje koffie drinken en 
vooral sociaal contact komen hier samen. Iedereen 
kan zich hierbij aansluiten en gewoon meewandelen. 
Kom dan op dinsdag om 13.00 uur bij De Werf en 
sluit gewoon aan. Aanmelden is niet nodig, de koffie 
is voor rekening van S.L.M. 



 
 
 
 

 
 

 
  

Eindelijk……. 

Lang moesten we wachten, maar 1 juni mochten de 
terrassen weer open na de corona-lockdown. Zo ook 
bij Café De Koens aan de Tonnaerstraat. Onze 
fotograaf legde het meteen vast. Alles zat netjes 
onder de luifel en, ja hoor, op een meter vijftig met 
een koel glas bier en voor de dames een lekker 
aperitief of citroentje met suiker. De saam-
horigheid van vroeger weer aanwezig was. 
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Als je in een nieuwe omgeving komt wonen moet je 
altijd even wennen. Belangrijk daarbij is dat je je 
welkom voelt in je nieuwe buurt. Bij één van de 
fietstochten zagen we in een dorpje een groot, 
kleurrijk  bord in de tuin staan, waarin de buren 
de nieuwe bewoners welkom heten. Door een 
opmerking van een wijkbewoner kwam het idee op 
om iets dergelijks op te zetten voor onze wijk. 
Dit zouden we kunnen doen door in onze wijkkrant 
de nieuwe bewoners welkom te heten. Daarvoor is 
het wel nodig dat de redactie te horen krijgt wie 
er in de wijk is komen wonen. Daarom wil de 
redactie graag iedereen vragen een mailtje te 
sturen naar (mensfort.info@mensfort.eu) met de 
naam van de  nieuwe bewoners en de straat waar 
zij hun intrek hebben genomen. Dan kunnen we dit 
in dit blad verwerken in een nieuwe rubriek. We 
hopen dat we op deze manier eraan kunnen 
bijdragen dat de nieuwkomers zich welkom voelen 
in onze wijk. Mensen in de straat kennen dan ook 
meteen de naam van de nieuwe buurtgenoten. Wie 
zorgt voor de informatie? 

 

 

 

Deze maand heten we welkom in onze wijk:  

Lotte Brands en Tamara van Straten  
in de Sebastiaan van Noyestraat. 

  
 

 

Hulp in Coronatijd 

Toen de coronamaatregelen van 
kracht werden is een groep wijk-
bewoners opgestaan om mensen die 
tot de risicogroep behoren te 
helpen, zodat ze de deur niet uit 
hoefden. Deze groep, waarvoor zich   
een aantal mensen als vrijwilliger had aangemeld heeft 
enkele mensen die om hulp hebben gevraagd kunnen 
helpen. Daarnaast hebben we  ook gehoord dat hier en 
daar buren zijn opgestaan om te helpen. In enkele 
gevallen loopt de hulp nog steeds door. Burenhulp is 
zeker in deze tijden erg belangrijk. Graag willen we al 
deze vrijwilligers, bekend en onbekend,  bedanken. 
Vandaar dit bloemetje!  

 



 
 
 
 

 
 

 
  

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 
 

Wat gaat er gebeuren aan de Jan Heynslaan? 

 
  Wijkinfo 

De gemeente wil de oude Ulo (Mavo-) locatie aan de 
Jan Heynslaan 4 gaan inzetten voor nieuwbouw van 
woningen. Het schoolgebouw en de naastgelegen 
gymzaal zullen worden afgebroken. Concrete plannen 
zijn er nog niet. Wel geeft de gemeente kaders voor 
de nieuwe ontwikkeling. Groen blijft daarin belangrijk  
en er wordt ingezet op duurzaamheid. Het 
woningbouwprogramma bestaat uit koopapparte-
menten met drie tot vier verdiepingen. De gemeente 
gaat nu op zoek naar geïnteresseerde partijen om een 
passend plan te ontwerpen. Daarna volgt openbare 
aanbesteding van het plan bij openbare inschrijving.  

In het najaar van 2020 hoopt de 
gemeente de geselecteerde partij 
bekend te maken, waarmee 
afspraken zullen worden gemaakt 
om de buurt te betrekken bij het 
uitwerken en realiseren van hun  
plan. De gebouwen worden nog niet gesloopt. In 
het najaar zal daarvoor de planning worden 
gemaakt. Om rekening te houden met de flora en 
de fauna zijn nu al tijdelijke vleermuiskasten 
neergezet. Heeft u nog vragen hierover, dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met 14040. 
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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 tot 16.00 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 

                                         

De column in het vorige nummer  van Mensfort Info 
muntte, ik moet het toegeven, niet bepaald uit door 
duidelijkheid: gaat onze bibliotheek nu wel of niet 
open? Indien wel, op welke datum dan en op welke 
momenten? Nou, op het moment dat ik deze column 
aan het tikken ben, is er gelukkig veel meer duidelijk-
heid. De bibliotheek ‘draait’ alweer vanaf maandag 8 
juni en het zal onze klanten goed doen dat ze, op de 
overbekende momenten, weer naar ons toe kunnen 
komen. Niet alleen onze klanten zullen trouwens in hun 
nopjes zijn,  maar evengoed onze vrijwilligers! Ook die 
zijn zielsgelukkig dat ze de ‘gewone’ draad weer 
kunnen en mogen oppakken en dat ze alle bekende 
gezichten langzamerhand weer terug gaan zien. 
Uiteraard gaat het allemaal (nog) niet zoals het er 
vóór de verplichte sluiting van de ‘De Werf’, en 
daarmee dus ook van onze bibliotheek, aan toe ging. 
Maar daar zijn we met ons allen in de voorbije, lange 
periode wel aan gewend geraakt, de een misschien wat 
meer dan de ander. Ook in ‘De Werf’, ook in Lokaal 4 
gelden nu belangrijke regels en afspraken over onder 

andere de onderlinge afstand, de hygiëne, de 
bezoekersaantallen, het deurbeleid etc., zoveel zal 
duidelijk zijn. Die voorschriften moeten we natuurlijk 
wél heel consequent naleven met ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Hopelijk blijft het daardoor 
allemaal goed gaan en lopen we geen onnodige 
kleerscheuren op! Schreef ik enkele regels terug dat 
we er met ons allen aan gewend zijn geraakt dat er 
zoveel veranderd is, het is en blijft natuurlijk 
moeilijk te verkroppen dat we zo heel anders met 
elkaar om moeten gaan: afstand houden, geen hand 
geven, elkaar niet even aanraken en dat we 
voortdurend op onze hoede moeten zijn. Om nog 
maar te zwijgen van zaken als het openbaar vervoer, 
de eventuele vakantie, het al of niet thuis werken, 
het behouden van de geliefde baan, het bezoeken van 
attracties, evenementen, musea enz. Maar, onze 
bibliotheek is hoe dan ook weer OPEN! En, als we er 
met ons allen aan willen meewerken, dan komt het 
weer allemaal goed. Allez, tot de volgende keer!         

 

                                         

Door Huub van Houtert 

Collecte voor het Rode Kruis 

De collecte voor het Rode Kruis van 21 t/m 27 juni 
2020 in Brabant-Zuidoost vindt dit jaar digitaal 
plaats. In voorgaande jaren gingen collectanten met 
een collectebus langs de deuren om geld in te zamelen 
voor het Rode Kruis. In verband met de coronacrisis 
is dit jaar gekozen om de collecte digitaal te laten 
plaatsvinden. Collectanten kunnen een digitale  

collectebus aanmaken via rodekruis.digicollect.nl en 
deze kunnen zij delen via social media, whatsapp of e-
mail. Via hun eigen unieke digitale collectebus kunnen 
collectanten precies zien wat zij ophalen. 
Via de social media zult u de verzoeken om een bij-
drage voorbij zien komen. U hoeft dus geen 
collectanten aan de deur te verwachten. 

 
 

Familie pakket aanbieding 
3 personen verse friet 

3 kaassoufflés 
1 bakje mayo mid 

 

€ 10,00 
Actie geldig voor de hele maand juli  2020 
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Krijg de kleertjes 

Je kunt weer elke tweede woensdag van de maand 
tussen 09.30 tot 11.30 gratis kinderkleding en 
speelgoed ruilen bij Lotte van Krijgdekleertjes. Het 
werkt zo: 1) Je levert een tas met kleding (t/m maat 
176) of speelgoed in die je kinderen niet meer 
gebruiken, en 2) mag zelf een tas met andere kleding 
(t/m maat 104) en speelgoed naar wens vullen. 
Vanwege het coronavirus zijn er maximaal 3 personen 
(plus eventueel kinderen) tegelijkertijd toegestaan, 
vandaar dat we voorlopig op afspraak werken. Je kunt 
je aanmelden via lottevanderzanden@gmail.com of de 
website www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf. 
 

 

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

 

Spreuk van de maand 

 
Waar een recht is van spreken, 

is ook een plicht van luisteren. 

 

 
Atalanta weer op volle kracht 

Het zijn roerige tijden geweest. Vanaf half maart 
tot 11 mei hebben we door corona de kinderen thuis 
onderwijs geboden. Vervolgens zijn we begonnen 
met het bieden van halve dagen onderwijs en kunnen 
we sinds 8 juni alle kinderen op alle dagen op school 
ontvangen, ontmoeten en onderwijs geven. Knuffelen 
is er helaas nog niet bij maar voor ons is dit al heel 
waardevol. We draaien weer op volle kracht en 
genieten ervan. We hebben nog een paar weken te 
gaan en hopen dan allemaal van een heerlijke zomer 
te gaan genieten. Via deze weg willen we alle 
vrijwilligers, ouders, professionals en betrokken 
bewoners in de wijk een heel fijne zomer wensen. 
Hopelijk zien we elkaar na de zomer in goede 
gezondheid op school of in de wijk. 

Rebecca Gelens (directeur) 
 

  
Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden, 

afstand houden en blijven thuis bij klachten. 
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Stap voor stap gaat De Werf weer open! 

Op basis van de kabinetsmaatregelen en versoepelin-
gen zoals deze vanaf 19 mei zijn aangekondigd en de 
vertaling daarvan in de noodverordening van onze 
gemeente, informeren we u wat deze betekenen voor 
uw bezoek aan ons wijkcentrum voor de komende 
tijd. Per activiteit zoeken we naar een oplossing op 
maat. We moeten kijken wat de mogelijkheden zijn 
binnen de 1 ½ meter regeling bij de verschillende 
activiteiten. Dit zal voor de ene groep anders zijn 
dan voor de andere. Zo kan het zijn dat een groep al 
vanaf 1 juni al weer opgestart kan worden en een 
andere groep pas later. Steeds zullen we bekijken of 
de activiteit binnen de regels kan worden gehouden. 
Algemene richtlijnen vindt u op de borden bij de 
entree. Verder kan bij binnenkomst gevraagd worden 
naar ziekteverschijnselen en op basis daarvan kan de 
toegang worden geweigerd.. De naleving van de 
richtlijnen wordt in de gaten gehouden (zoals b.v. het 
wassen van de handen). Open inloop, spontaan 
bezoeken zonder afspraak en groepen van meer dan 

30 personen zijn niet mogelijk. Als de 1 ½ meter 
aangehouden wordt kunnen kleinere groepen wel. 
Vanaf 1 juli zal dit op dezelfde voorwaarden mogelijk 
zijn tot 100 personen. De medewerkers kunnen 
indien nodig extra voorwaarden stellen. Samen met 
de organisatoren van de activiteiten willen we het 
proces stap voor stap tot een succes maken. Het 
belangrijkste is, dat we ervoor zorgen dat 
medewerkers en bezoekers gezond blijven. 
Bent u een vaste bezoeker van één of meer 
activiteiten, dan kunt u navragen bij degene die dit 
organiseert of de activiteit al weer hervat kan 
worden. Veel groepen hebben al laten weten dat zij 
pas in september weer hun activiteiten zullen 
oppakken. In deze info wordt aangegeven welke 
activiteiten nu al weer doorgang kunnen vinden. We 
hopen dat u begrip hebt voor deze situatie, zoals 
veel Nederlanders zich hebben gehouden aan de 
coronamaatregelen. Het gaat tenslotte om uw en 
onze gezondheid. 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 

Omdat niet  alle activiteiten doorgaan kan het voor-
komen dat ook tijdens deze uren niemand aanwezig is. 

 

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 
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Foto; Eindhoven in beeld 

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 

De daghap op de dinsdag kan weer 
opgestart worden, maar alleen met 
het protocol van wijkcentrum De 

waren, niet langer dicht bij elkaar aan tafel, maar 
met iets meer afstand kan het toch gezellig zijn. 
Verder moet iedereen zelf besluiten thuis te 
blijven als men corona-klachten heeft. Alleen als er 
genoeg animo voor is gaan we weer voor jullie koken. 
Reserveren kan via E Mail lucvdhurk@gmail.com  
of telefoonnummer  via  040-2027760.  
We hopen dat we vanaf 7 juli weer voor een lekkere 
daghap kunnen zorgen, zoals we dat gewend waren. 

Werf, zoals dat door de coronavoorschriften is voor-
geschreven. Dat betekent onder meer dat er 1,5 meter 
afstand moet worden gehouden om mogelijke besmet-
ting te voorkomen. Verder moet er vooraf gereser-
veerd moet worden omdat er een maximaal aantal 
mensen binnen mag. Dus het is anders dan we gewend 

 

 
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 

Zodra coronamaatregelen dat toelaten repareren 
vrijwilligers weer gratis elke tweede en vierde 
woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur 
kleine niet meer werkende huishoudelijke appa-
raten zoals bv koffie-zetters, strijkijzers en 
dergelijke. Neem ze mee naar De Werf en kijk of 
het gerepareerd kan worden. Enkele handige 
handjes helpen u dan dit te herstellen. Ook kleine 
reparaties aan kleding kunnen worden uitgevoerd 
 

 

Top 2000 café in De Werf 

Omdat de inloop bij De Werf tot 
nader orde niet zomaar kan, hebben   

we moeten besluiten ook deze gezellige avond met 
muziek, hapje en dansje even niet te organiseren. 
Juist nu het wat meer bekendheid begon te krijgen 
is dit voor de vrijwilligers een grote tegenvaller, 
maar ook voor de gasten die er gezellig op uit willen 
in de eigen buurt.  Waarschijnlijk kunnen we, als alle 
seinen weer op groen staan in september weer 
starten op de eerste vrijdagen van de maand. We 
houden u op de hoogte. 
 

Kienen KBO in De Werf 

De K.B.O heeft besloten de kienmiddagen in De 
Werf op de eerste en derde woensdag van de maand 
voorlopig te laten vervallen. Ook de andere 
wekelijkse activiteiten zijn afgelast. Er wordt naar 
gestreefd weer te beginnen in september, maar dan 
moet dit wel veilig kunnen en de overheids-
maatregelen moeten dit dan toestaan. Misschien zal 
een en ander in aangepaste wijze door kunnen gaan. 
We blijven er alles aan doen er voor te zorgen dat 
iedereen gezond kan blijven en te veel mensen dicht 
bij elkaar zou gemakkelijk kunnen leiden tot 
besmettingen. Ook als u geen lid bent van de K.B.O. 
of niet in Mensfort woont kunt u op de kienmiddagen 
vanaf september uw geluk komen beproeven!  
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Hebt u nog foto’s of verhalen van “oud Mensfort” 
die u wilt delen met onze lezers? 

Mail dit dan naar mensfort.info@mensfort.eu 

Advertenties 

Mede dank zij de bijdragen van onze adverteerders 
kan S.L.M. elke maand deze wijkkrant uitbrengen. 
Daarom is het motto: “koop bij de middenstand in je 
buurt” een aanbeveling die we graag ondersteunen. 
 

 
 

 

FysioCompany Eindhoven goes Outdoor! 

Wij als FysioCompany vinden het 
belangrijk dat het voor iedereen mogelijk  

bod komen. Rekken en strekken, core stability 
training en krachttraining. De lessen zullen in 
groepen van maximaal 10 personen inclusief 
therapeut gegeven worden. Iedereen krijgt een 
eigen matje en gewichten om de oefeningen uit te 
voeren. De trainingen zullen op maandag van 19.30 
tot 20.00, dinsdag van 17.00 tot 20.00 en donder-
dag van 15.30 tot 18.00 plaatsvinden. Mocht U 
interesse hebben kunt U zich opgeven via de 
app/site. Wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer 

is om weer zo snel mogelijk een actieve leefstijl op 
te pakken. Door de coronacrisis is het de afgelopen 
twee maanden niet mogelijk geweest om in 
groepsverband binnen te sporten. Helaas blijft dit 
de komende weken ook nog het geval. Daarom 
hebben wij als FysioCompany Eindhoven besloten om 
de Fysio-Fitness de komende tijd buiten te geven! 
Met het lekkere weer en genoeg ruimte om veilig 
afstand te kunnen bewaren lijkt ons dit een goede 
oplossing. Drie vormen van groepstraining zullen aan  

 te zien! Voor nu, blijf 
gezond en blijf in beweging! 

.
Rikken 

Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er 
weer gerikt in de ontmoetingsruimte van De 
Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Uiteraard proberen 
we daar ook de 1 ½ meter aan te houden. 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. 

Kaarten in De Eikenhof 

Gelukkig kan het weer: Elke dinsdag een gezellige 
kaartavond. in de Eikenhof, Bleyslaan 73, natuurlijk 
met de geldende corona-voorwaarden.  We begin-
nen om 19.30 uur. 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? 



 
 
 
 

Kinder Vakantieweken Mensfort 

Programma Inschrijfforumlier .(Kopiëren en invullen) 

Inleveren vóór 5 juli 

• bij BS Atalanta Barrierweg 1 
• Per mail: R.dewit@SKPO.nl 

--------------------------------------------------------- 
Naam: 

………………………………………………………………………… 
School en groep : 

…………………………………………………………………… 
Telefoonnummer ouder/verzorger 

……………………………………… 
Ouder komt mee om te helpen   

0 ja  0 nee  

In welke week/weken kunt u komen helpen?  

…………………………………… 

Op welke dag(en) komt u helpen:  

0 maandag  0 dinsdag  0 woensdag  

Mag op uw kind met een foto op social media? 

0 ja  0 nee  

Ik betaal :  

0 per bank   0 via Stichting leergeld.  

Welke week/weken doet uw kind mee?: 

0 Week 1   13,14,15 juli   

 Cowboys en indianen  

0 Week 2   20,21,22 juli   

 Piraterij 

0 Week 3   27,28,29 juli   

 Olympische spelen  

0 Week 4   3,4,5 augustus 

 De ruimte 

0 Week 5   10,11,12 augustus  

 Superhelden 

0 Week 6   17,18,19 augustus  

 Préhistorisch dorp 
Kosten: 
Aantal weken…………. X €15,- =…………………….. 
 
          Handtekening………………………………………………….. 
 

Week 1 
Het wilde Westen 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur 
Basisschool Atalanta 
Barrierweg 1  
Meenemen: 
 Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden. 

Week 2 
Piraterij 

 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur 
Basisschool Atalanta 
Barrierweg 1  
Meenemen: 
Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden, 
zwembroek, handdoek, 
extra kleren 

Week 3 
Olympische spelen 

 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur 
Basisschool Atalanta 
Barrierweg 1  
Meenemen: 
Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden. 

Week 4 
De Ruimte 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur 
Basisschool Atalanta 
Barrierweg 1   
Meenemen: 
Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden. 

Week 5 
Superhelden 

 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur  
Basisschool Atalanta 
Barrierweg 1  
Meenemen: 
Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden. 

Week 6 
Prehistorisch dorp 

Van 9.30 uur tot 14.30 uur  
Préhistorisch dorp 
Boutenslaan 161B 
Meenemen: 
Kleren die makkelijk zitten 
en vies mogen worden, 
zwembroek, handdoek, 
extra kleren. 
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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 augustus aanleveren uiterlijk op 
15 juli:  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… 

Aan de Woenselsestraat, (nu Tonnaerstraat)  
ter hoogte van Frankrijks Staete stonden 

deze panden naast meubelzaak A&P 

Foto: Eindhoven toen” 


