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Buurtpreventie in de knel?
Ook in de vakantieperiode hebben de vrijwilligers van
de buurtpreventie regelmatig een rondje gelopen om
er voor te zorgen dat we met zijn allen in onze wijk
wat veiliger kunnen wonen. Opvallend was wel dat het
wat rustiger was in de wijk, weinig mensen waren op
straat tijdens de rondjes. Helaas moeten we uit
enkele reacties van wijkbewoners afleiden, dat er
toch wel wat overlast was. Dat hieraan geen aandacht
kon worden besteden komt ook
omdat enkele
vrijwilligers ook van hun vakantie genoten en er dus
minder werd gelopen. Bovendien kunnen de
vrijwilligers niet 24 uur per dag alle straten in de
gaten houden. De buurtpreventie probeert preventief
in de wijk aanwezig te zijn om mensen met minder
goede bedoelingen te signaleren en zo huisinbraken,
auto-inbraken en vandalisme te voorkomen. In de
afgelopen jaren zijn enkele verdachte situaties
gemeld, zoals vermoedens van dealen in verdovende
middelen e.d. Diverse bewoners werden er op
geattendeerd dat er onveilige situaties rondom hun
huis waren opgevallen, zoals in de tuin losliggende
ladders, vuilniscontainers die als gemakkelijke op-

stapjes zouden kunnen dienen. Wekelijks wordt
bij de gemeente melding gemaakt van gevaarlijk
liggende stoepegels, illegaal achtergelaten huisvuil
en fietsen die al langere tijd onbeheerd met een
ketting aan een hek of lantaarnpaal waren
achtergelaten. In veel gevallen is daarop actie ondernomen door de betreffende
diensten en werden de gemelde
problemen opgelost. Helaas is
de groep vrijwilligers de
laatste tijd wat uitgedund
wegens verhuizingen en om
gezondheidsredenen.
Daardoor komt het preventieve werk wat in de knel
te zitten. Om dit op te lossen zou het fijn zijn als
meer mensen zich opgeven om een rondje mee te
lopen. Dat kost per week een uurtje van uw vrije tijd
en u draagt ook uw steentje bij aan de veiligheid in
onze wijk. Wilt u meer informatie of u aanmelden
dan
kan
dat
via
de
email:
Buurtpreventie@mensfort.eu

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
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

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

Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Yoga Peter de Zeeuw
Meditatie
Schildersclub Frans Verbeek

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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Richard Heijdenrijk
Zakelijk leider De Werf

Wandelen met Mensfort
De wekelijkse wandelingen zijn al weer een aantal
weken druk bezocht. Gezellig keuvelend naar het
koffieadres en na een kopje koffie weer terug naar
De Werf. De groep die minder snel of met hulpmiddelen start weer op 15 september en kiest een
eigen route en een aangepaste snelheid. Deze groep
wandelt een half uur naar het koffieadres en na een
lekker kopje koffie ook weer een half uurtje terug
naar De Werf. Natuurlijk houden we rekening met
de coronavoorschriften. Wilt u ook meewandelen?
Dat kan, kom dan gewoon op dinsdag om 13.00 uur bij
De Werf en sluit aan bij één van de twee groepen en
loop gezellig mee. Zo leert u steeds meer
wijkbewoners beter kennen en u hebt elke week een
gezonde beweging. Doe gewoon mee!

Openbare wijkvergadering
De openbare wijkvergadering van Stichting
Leefbaarheid Mensfort die voor 7 september op de
agenda staat, zal helaas geen doorgang kunnen vinden.
Het is niet verantwoord met te veel mensen te
vergaderen in de mooie, maar kleine ruimte van de
Eikenhof zolang het coronavirus laat merken nog niet
verdwenen te zijn. Om te voorkomen dat tijdens deze
vergadering wijkgenoten met het virus besmet
kunnen worden heeft het bestuur hiertoe moeten
besluiten. We volgen hierbij de richtlijnen van de
overheid.

Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden,
afstand houden en blijven thuis bij klachten

Hallo Mensfort
Mijn naam is Faissal Aknoez. Ik ben al 12 jaar kapper
en de eigenaar van herenkapsalon Coiffeur Faissal.
Na acht mooie jaren samengewerkt te hebben met
Ria en Lenie van Berlo, (de eigenaren van Coiffure
Mensfort) gaan zij gegund met pensioen. Per 1
oktober 2020 zal ik de dameskapsalon overnemen.
Vanaf die datum kunnen alle dames dan ook bij ons
terecht Dus in het hartje van Mensfort kunt u dan
terecht om uw haren lekker en vakkundig te laten
verwennen. Graag zien we u dan ook in onze kapsalon
Jan Heynslaan 147 bij Coiffeur Faissal.

Spelinstuif en schaken
Omdat het bij de spelinstuif en het schaken niet
mogelijk is aan de voorwaarden van de coronamaatregelen te voldoen moeten we helaas deze activiteit
tot nader orde uitstellen. Zowel schaken als de
andere gezelschapsspellen kun je nou eenmaal erg
moeilijk spelen als je onderling de 1 ½ meter moet
bewaren. Dat is toch noodzakelijk om te voorkomen
dat we elkaar met dit virus gaan besmetten.
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Kerkdiensten
Sinds kort kunt u weer de kerkdiensten in de Emmaüskerk bezoeken, die iedere
zondagochtend om 10.00 uur plaatsvinden. Vanwege de corona-regels kunnen er niet meer
dan 100 personen aanwezig zijn, maar voor gasten is er altijd wel een plaatsje vrij. Als u
liever nog niet met meerdere mensen samen komt, kunt u de dienst digitaal meebeleven via het YouTubekanaal EmmausTV (gewoon EmmausTV googelen). Via www.emmauskerkeindhoven.nl kunt u de dienst ook live
volgen. Via de button ‘Live meeluisteren’ bent u direct verbonden. Via deze optie hebt u echter geen beeld.
We hopen u graag binnenkort als bezoeker van een van onze diensten te mogen verwelkomen!

Open huis Emmaüskerk
Het Open Huis in de Emmaüskerk is weer open! Elke
vrijdagochtend van 10-12 uur kunt u hier weer
terecht voor een kopje koffie en veel gezelligheid.
Ook als u een kaarsje voor iemand wilt opsteken, of
een wat serieuzer gesprek wilt voeren, bent u dan
hartelijk welkom. Let op: voorlopig alleen op
vrijdagochtend, dus niet op de woensdagen!
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. Voor
meer informatie: bel tel. 2510952.

Samen eten
Het Samen Eten in de Emmaüskerk gaat in
september weer van start! Vanwege corona helaas
wel met beperkingen. Op dinsdagavond 15
september bent u hartelijk welkom om 18.30 uur
voor een gezamenlijke maaltijd. Zoals altijd
bedragen de kosten 5 euro pp. Vooraf aanmelden
is verplicht. Er is plaats voor 24 personen.
Aanmelden kan via tel.no. 0630169325 of per mail
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl .
We hopen ook u weer te zien.
Kaarten in De Eikenhof
Elke dinsdag een gezellige kaartavond. in de Eikenhof,
Bleyslaan 73, We beginnen om 19.30 uur. Bij deze
avonden is iedereen welkom om er een gezellige avond
van te maken. Er zijn tafels waar gerikt wordt, maar
ook is er een mogelijkheid om te jokeren. Komt u ook?
Wijkbarbecue
In de achtertuin van De Werf zal op vrijdag 25
september een BBQ worden gehouden voor alle
inwoners uit Mensfort. De aanvang is om 18.00 uur en
we verwachten af te sluiten om 21.00 uur. De kosten
bedragen € 5,00. Daarvoor krijg je dan, naast een goed
verzorgde BBQ, ook nog één drankje. Inschrijven kan
door je naam (of namen als je met meerdere mensen
komt), je adres op een briefje te zetten en dit samen
met het geld vóór 9 september in te leveren of in de
brievenbus te doen bij Lucian v.d. Hurk,
Outshoornstraat 59, bij Cees van Hemert, Judas
Taddeusplein 8 of bij Richard Heijdenrijk in De Werf.
We raden iedereen aan dit tijdig te doen, want er is
plaats voor 35 personen en de inschrijvingen worden op
volgorde van binnenkomst ingeschreven.
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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

Door Huub van Houtert
Om maar meteen met goed nieuws te beginnen
(minder goed tot slecht nieuws is er meer dan genoeg
te melden…): onze BiebMensfort heeft in de
categorie groteletterboeken een flinke uitbreiding
gekregen! Er zijn onlangs maar liefst zo’n 30 nieuwe
titels bijgekomen. Deze boeken staan, zoals
gebruikelijk, in de kast met het bordje “Nieuw”; de
boeken die daar nog stonden zijn verhuisd naar hun
vaste plek in de kast met groteletterboeken. Lijkt
misschien op het eerste oog ’n beetje ingewikkeld
maar dat is het echt niet. Mocht het u als trouwe
lezer van deze boeken niet helemaal duidelijk zijn,
vraag dan aan de dienstdoende vrijwilliger om hulp
bij het zoeken, geen enkel probleem natuurlijk. Aan
de ene kant alsmaar nieuwe titels toevoegen en aan
de andere kant geen afscheid nemen van al lang
aanwezige boeken is natuurlijk geen haalbare kaart:
we zouden hopeloos in de knoei komen met de
beschikbare ruimte! Daarom moeten we, het is bijna
een luxeprobleem, af en toe ook boeken wegdoen.
Maar doorgaans hebben we voor die boeken een
goede bestemming, zo ook met de groteletterboeken;

met ons ‘overschot’ kunnen wij anderen een groot
plezier doen. Elkaar de helpende hand bieden is ook
in ons bibliotheekwereldje van wezenlijk belang, zoals
dat eigenlijk voor de hele maatschappij geldt, in de
breedste zin van het woord. Oók in grote letters, en
dan nog het liefst in kapitalen en niet slechts in
onderkast (om maar even twee termen uit de
typografiewereld te gebruiken) zouden we misschien
moeten schrijven hoe belangrijk de coronaspelregels zijn waaraan we ons allemaal, niemand
uitgezonderd, nog steeds moeten houden! Zoals het
er op dit moment uitziet lijkt het er op dat er op
grote schaal slecht of zelfs helemaal geen gehoor
gegeven wordt aan de oproep vanuit de verschillende
instanties om toch vooral alert te blijven en de
overbekende voorzorgsmaatregelen constant in acht
te nemen. Laten we toch vooral proberen om de
uitbraak van een tweede golf op z’n minst zo klein
mogelijk te houden maar liever nog te vermijden. Ook
hierbij geldt: elkaar de helpende hand bieden en
eventueel corrigeren!
Allez, tot de volgende keer!
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Daghap in de Werf
De daghap op de dinsdag is weer
opgestart, maar we moeten nog
steeds rekening houden met de
Coronarisico’s. Daarvoor is er een protocol opgesteld,
speciaal voor De Werf waarin de voorschriften van
de overheid zijn verwerkt. Dat betekent dat er 1,5
meter afstand moet worden gehouden. Ook moet er
vooraf gereserveerd worden omdat er een maximaal
aantal mensen binnen mag. Dus het is anders dan we
gewend 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. Ook in de
weken dat De Werf wegens vakantie gesloten was
kon de daghap gewoon doorgaan, zodat het onderlinge
contact kon blijven. Reserveren kan nog steeds via E
Mail lucvdhurk@gmail.com of bel even
0402027760.
Krijg de kleertjes
Op woensdag 9 september kun je tussen 09.30 en
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.
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
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Openingstijden wijkcentrum De Werf
Omdat niet alle activiteiten doorgaan kan het voorkomen 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
Kienen KBO in De Werf
De kienmiddagen beginnen weer op 2 september,
daarna op 16 september, maar we moeten wel
voldoende afstand kunnen houden. 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.
Daarom mogen er maximaal 36 deelnemers worden
toegelaten. Ook als u geen lid bent van de K.B.O.
kunt u op de kienmiddagen vanaf 2 september uw
geluk komen beproeven! Om te voorkomen dat er te
veel bezoekers komen dient u zich tot nader orde
telefonisch aan te melden bij Jan Pennings op
nummer 0402447978

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Jan Heynslaan 133,
5622 KL Eindhoven
Tel. 06-11775155

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl

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.

Welkom bij de Uniek Sporten Familiedag
Op zaterdag 26 september organiseren More2Win,
Eindhoven Sport en Uniek Sporten Brabant de Uniek
Sporten Familiedag. Deze dag is onderdeel van de
NOC*NSF Nationale Sportweek, waar Eindhoven één
van de host city’s is. Het doel van de Nationale
Sportweek is zo veel mogelijk mensen in Nederland
duurzaam aan het sporten en sportief bewegen te
krijgen op een manier die bij hem of haar past.
Samen bewegen tijdens de Nationale Sportweek
Wethouder Sport Stijn Steenbakkers: “Wat een
veerkracht heeft Eindhoven laten zien tijdens de
afgelopen maanden. En natuurlijk zijn we hartstikke
blij dat we juist dit jaar host city mogen zijn. De
Sportweek is iets dat we samen met alle sportaanbieders en de inwoners willen doen. Ik ben trots
op iedereen die daar zijn of haar steentje aan gaat
bijdragen. Want wat is er veel te doen in Eindhoven
als je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn om te
sporten en te bewegen. Er is voor elk wat wils!
Samen met NOC*NSF bieden we sport- en
beweegaanbieders in Eindhoven een mooi platform
om hun aanbod in de schijnwerpers te zetten. Doen
jullie ook mee?”
Beweeg- en informatiemarkt Uniek Sporten
Tijdens de Uniek Sporten Familiedag staat het uitproberen en deelnemen aan verschillende sport- en

beweegvormen centraal. Er worden clinics gegeven
door verschillende sportaanbieders uit de Eindhoven:
van atletiek tot voetbal. Een mooi en gevarieerd
sportprogramma voor kinderen, jongeren én
volwassenen met een beperking. Daarnaast zijn hun
gezinnen meer dan welkom om ook mee te doen of de
informatiemarkt te bezoeken om meer te weten te
komen over Uniek Sporten en het sportaanbod in
Eindhoven.
Vanzelfsprekend houden de organiserende partijen
rekening met de RIVM richtlijnen die op dat moment
gelden met betrekking tot het coronavirus. We
zorgen dat iedereen veilig en verantwoord een
plezierige dag tegemoet gaat!
Wil jij ook de Uniek Sporten familiedag bezoeken?
Meld je dan nu aan via www.eindhovensport.nl/nsw

Heb je vragen of klachten over de inzameling van afval of over de milieustraten? Bel
dan voortaan rechtstreeks naar Cure Klantenservice, tel. 040-2500130. Na 1
september word je namelijk niet meer via het menu van het telefoonnummer van de
gemeente (14040) doorgeschakeld naar Cure Afval-beheer. Alle informatie over
afval vind je ook op de website cure-afvalbeheer.nl .

Familie pakket aanbieding
3 personen verse friet
3 Frikandellen
1 bakje mayo mid

€ 10,00
Actie
geldig voor de maand september 2020
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Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz

Buurthuis De Werf,
Beheerder: Richard Heijdenrijk,

www.leefbaarheidmensfort.nl
informatie@mensfort.eu
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Buurtpreventie Mensfort

buurtpreventie@mensfort.eu

Jongerencentrum De Energy
Beheerder: Vernon Ridderstaat

van der Werffstraat 14,
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl

Gebiedscoördinator Mensfort Erika Overink

e.overink@eindhoven.nl

Wijkagent
Maud Wenting

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
maud.wenting@politie.nl

WijEindhoven

woenselzuidwest@wijeindhoven.nl

Jongerenwerk Appie Azmani

a.azmani@dynamojeugdwerk.nl

Klachtennummer Gemeente Eindhoven

gemeente@eindhoven.nl

RK Parochie St. Petrus’ Stoel

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

Emmaüskerk Jacqueline Lanting

info@emmauskerkeindhoven.nl

Website S.L.M.

Redactieadres Mensfort Info
Bankrekening S.L.M.
Bij overlijden:

(040) 2431154
084-8693076

(040) 2385029

Mensfort Toen .
Aan het einde van de Dr. Cuyperslaan zien we
de flats van de Wagemakerstraat. Op de
achtergrond wordt gebouwd aan het ir.
Ottenbad. Rechts staat nu het ziekenhuis.

0900-8844
(040) 238 89 98
06-11322760
14040
(040) 269 75 61
0638062395

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@mensfort.eu
t.n.v. Penningmeester S.L.M.
Acheron uitvaarten

06-12324551

(040) 2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

(040) 202 98 15

Colofon

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van oktober aanleveren uiterlijk op
15 auguseptember 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.

Foto: Eindhoven in beeld

MENSFORT INFO is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven
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