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Halloween 2020 

Al jaren organiseert S.L.M., in samenwerking met 
Basisschool Atalanta en Dynamo Jeugdwerk, eind 
oktober een Halloweentocht door onze wijk. Na 
overleg met diverse betrokkenen heeft de werkgroep 
Halloween van S.L.M. gemeend te moeten afzien van 
de organisatie van de tocht voor 2020. Het Cofid19-
virus en de daaraan gekoppelde maatregelen van de 
RIVM en de overheid maken het bijna onmogelijk deze 
activiteit te houden. We zien de toename van de 
besmettingen van de jonger leeftijdscategorie, waarin 
ook veel van de ouders zich bevinden. Om dat de tocht 
veilig te organiseren wordt bijna onmogelijk. Ouders 
(en grootouders, vaak de risicogroep) kunnen de 
kinderen niet begeleiden zonder dat we het risico 
lopen dat de veilige afstand in gevaar komt. Daarnaast 
valt een aantal vrijwilligers die elk jaar actief zijn ook 
in de risicogroep.  Ook het verrassen van de kinderen 
met lekkernijen aan de deur zou tot besmettingen 
kunnen leiden. Met pijn in het hart heeft de werk-
groep dan ook de beslissing moeten nemen deze  

activiteit ook weer dit jaar te kunnen organiseren. We 
hopen dat de omstandigheden volgend jaar beter zijn. 
De werkgroep gaat proberen dan weer een Halloween-
activiteit te organiseren voor de jonge inwoners van 
onze wijk. Mogelijk zal er andere invulling volgen, maar 
de besprekingen daarover zullen we opstarten. Voor 
dit jaar zou het toch wel leuk zijn het Halloween-
gevoel vast te houden. Daarom doet de werkgroep een 
oproep aan alle inwoners om in de week van 25 oktober 
t/m 31 oktober toch hun voortuin te versieren in 
Halloweenstijl. Wie hieraan wil meedoen kan in overleg 
met de werkgroep versierselen lenen of een kleine 
bijdrage krijgen voor de aanschaf van versieringen. 
Neem daarvoor contact op met de werkgroep via de 
email informatie@mensfort.eu. De werkgroep zal in de 
loop van de betreffende  week door de wijk lopen om 
de versierde tuinen te fotograferen en voor de 
mooiste tuin een klein prijsje uitloven, maar dan 
moeten er wel meer dan tien versierde tuinen zijn. Dus 
rekenen we op  de wijkbewoners. 

 



 
 
 
 

 

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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Busreis naar de Kerstmarkt. 

Al vele jaren organiseert S.L.M. in december een 
busreis naar een fraaie, druk bezochte  kerstmarkt, 
meestal in Duitsland. Aangezien we door de 
coronacrisis geen garantie kunnen geven dat de 
kerstmarkt op een corona-veilige manier kan worden 
bezocht en we niet weten wat de komende tijd de 
RIVM-maatregelen (versoepeld of verzwaard) zullen 
zijn voor de regio Duitsland of voor het vervoer per 
bus heeft het bestuur moeten besluiten dit jaar 
deze activiteit te moeten cancelen, hoe vervelend 
dat ook is voor de bewoners van onze wijk die er 
naar uitkeken. Het bestuur is van mening het dat in 
verband met de gezondheidsrisico’s niet mogelijk is 
dit jaar deze reis mogelijk te maken.  

 

Familie pakket aanbieding 

3 personen verse friet 

3 kroketten 

1 bakje mayo mid 
 

€ 10,00 

Actie geldig voor de maand  oktober 2020 

 

Rabo ClubSupport  

Word lid en stem mee !! 
Samen maken we het verschil. 
Rabobank heeft bijna twee miljoen leden. Met hen 
werken we samen aan oplossingen die goed zijn voor 
onze klanten & goed voor de wereld om ons heen. 
Want Rabobank is een coöperatieve bank: een bank 
van leden en niet van aandeelhouders. 
Lid worden van de Rabobank heeft veel voordelen: 

Je kunt via Rabo Clubsupport stemmen welke club of 
vereniging een deel van onze winst ontvangt, 
bijvoorbeeld Stichting Leefbaarheid Mensfort. Je 
wordt actief geïnformeerd en betrokken bij lokale 
maatschappelijk initiatieven waarbij wij betrokken 
zijn en/of een deel van onze winst in investeren.   
Je krijgt toegang tot exclusieve events.  
Je ontvangt drie keer per jaar het ledenmagazine 
Rabo & Co. 

 

  
Lid worden kost niets.  Aanmelden is snel en eenvoudig 
digitaal geregeld als je een rekening hebt bij de 
Rabobank. 
Meld u nu  aan als lid en stem dan op S.L.M. !!! 
 

Van de redactie 

Mensen die al  langer in onze wijk wonen weten 
misschien dat uw redactie elk jaar ook één maand 
vakantie nam en dat er dan geen Mensfort Info 
verscheen.  Gezien de corona-crisis hadden we 
besloten toch een blad uit te brengen. Omdat 
gedurende deze tijd veel activiteiten niet konden 
doorgaan was het blad enkele keren wat minder. 
Toch vonden wij het belangrijk u de informatie door 
te geven. De vele vrijwilligers hebben er ook in deze 
periode gezorgd dat u ons wijkblad hebt kunnen 
lezen. We hopen dat u dat gewaardeerd hebt. 



 
 
 
 

 
 

 
  

4 

Een traditie doorbroken….. 

Ook dit jaar zou het accordeon- en snaren- orkest 
Da Capo ‘85 haar jaarlijkse koffieconcert willen 
verzorgen in De Werf, waar zij elke week repeteren. 
Al jarenlang is dit in oktober een drukbezocht 
muzikaal evenement. Helaas kan dat concert door de 
corona-maatregelen in dit jubileumjaar voor deze 
muzikanten geen doorgang vinden.  Zij zullen volgend 
jaar zeker een extra verzorgd koffieconcert houden 
om het jubileum met de aanwezigen te vieren. 
Ondertussen blijven zij natuurlijk lekker muziek 
maken binnen de regels van RIVM. Alle muzikanten 
hopen dat alle beperkingen snel worden opgeheven, 
zodat zij hun hobby kunnen blijven beoefenen en 
elkaar kunnen blijven ontmoeten. 

Mensfort in beweging. 

Elke dinsdag zijn er twee wandelgroepen, één groep 
voor mensen die niet zo ver kunnen lopen of met een 
hulpmiddel willen lopen en één groep die een grotere 
afstand loopt. Het tempo wordt in elke groep 
aangepast, zodat iedereen mee kan. Verder is er op 
diezelfde middag een groep die gaat fietsen. Deze 
groep rijdt tussen de 35 km en 40 km en ook daar 
houden we er rekening mee dat iedereen mee kan. met 
een gewone fiets of met een fiets met ondersteuning. 
Beide groepen vertrekken om 13.00 uur bij de Werf, 
aanmelden is niet nodig, Wil één keer meedoen, of 

elke week, alles kan. Zorg gewoon op tijd bij De Werf 
te staan en fiets of loop gewoon mee. Behalve dat de 
beweging gezond is, is het ook goed voor de 
saamhorigheid in de wijk. je leert andere wijk-
bewoners kennen. Daarom is het bij beide groepen 
belangrijk dat er een pauze is met een lekker kopje 
koffie of thee, zonder dat je dit wat kost. Daar is 
volop de mogelijkheid elkaar beter te leren kennen, 
of je nu al langer meegaat of pas aansluit bij de 
groep. Iedereen is welkom. 

Een waardebon aanvragen  

voor het verbeteren van de leefbaarheid. 

Nu de corona-maatregelen wel weer wat toelaten is 
het weer mogelijk (kleine) activiteiten te organiseren 
om de leefbaarheid in de straat of appartementen-
gebouw weer eens te verbeteren. Hierbij valt te 
denken aan een ontmoeting, een straatspeeldag. Als u 
een idee hebt dat binnen de geldende RIVM-regels kan 
worden georganiseerd, kunt u daarbij een bijdrage in 
de kosten aanvragen. Voor onze wijk is een budget 
gereserveerd voor deze kleinschalige initiatieven in de 
vorm van een waardebonnensysteem. U kunt daar een 
beroep op doen via informatie@mensfort.eu. Dat 
maakt het organiseren een stuk gemakkelijker. Wie 
durft het aan het initiatief te nemen?  
 



 
 
 
 

 
 

 
  

Kerkdiensten 
Sinds kort kunt u weer de kerkdiensten in de Emmaüskerk bezoeken, die iedere zondag-
ochtend 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 YouTube-kanaal 
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 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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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! 

 

 

Samen eten 

Er kan gelukkig weer twee keer per maand samen 
gegeten worden in de Emmaüskerk! Elke 1e maandag 
en elke 3e dinsdag van de maand wordt er door het 
enthousiaste kookteam een heerlijk 3-gangen menu 
geserveerd. Iedereen is dan om 18.30 uur hartelijk 
welkom, maar vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. 
Alle avonden is er plaats voor maximaal 24 personen. 
Aanmelden kan via tel.no. 0630169325 of per mail 
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl. Zoals altijd 
bedragen de kosten 5 euro pp. 
We kijken er naar uit om u daar te ontmoeten! 

Vooraankondiging Emmaüsconcert 

We vinden het fijn dat we u in deze coronatijd toch 
een Emmaüsconcert kunnen aanbieden. Dit concert 
zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 7 november van 
16.00 uur tot 17.00 uur in de Emmaüskerk. Die 
middag zal cellokwartet Wiriavier een aansprekend 
programma brengen met muziek door de eeuwen 
heen. Wilt u hier graag bij aanwezig zijn, noteer dan 
alvast deze datum in uw agenda en stuur een mailtje 
naar aanmeldenemmausconcert@gmail.com. Vanwege 
corona is er beperkt ruimte beschikbaar. Vandaar 
dat vooraf aanmelden noodzakelijk is. In de 
eerstvolgende editie van de Mensfort Info volgt 
meer informatie over het programma. 

 

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. 

 

 
Wij zoeken nog adverteerders. 

Iedereen kan zich voorstellen dat een blad als de 
maandelijkse Mensfort Info een behoorlijke kosten-
post is. Om dit blad in deze vorm te kunnen blijven 
verzorgen zou het prettig zijn als zich een of meer 
adverteerders melden. Vanaf € 15,00 per keer kan en 
advertentie worden opgenomen. Neem voor meer 
informatie contact op met de redactie.  
 

 

Nog  tot 10 oktober kunt u elke 
avond genieten van de fraai 
gekleurde ornamenten van de licht-
jesroute door heel de stad. Dit hart 
ziet u dan in de Lieven de Keylaan. 
Pak de fiets en geniet er van! Lichtjesroute

e
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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 

                                         

“Is het op dit moment wel verantwoord om …….?” Op 
de stippellijn kun je vervolgens van alles  invullen in 
deze onzekere en tot twijfel (zelfs soms tot 
wanhoop) leidende coronatijd. Om maar enkele 
voorbeelden te geven: “naar die supermarkt te gaan” 
óf “bij familie en/of vrienden op bezoek te gaan” óf 
“naar de schouwburg dan wel bioscoop te gaan” óf “in 
die ene speciaalzaak iets nieuws te gaan kopen”. 
Voorbeelden te over van situaties waarin we onszelf 
(of anderen) die vraag willen of menen te moeten 
stellen. Zo vulde ik voor mezelf vrij lange tijd in: 
“naar de boekenwinkel te gaan”. Een bezoekje dat ik 
dolgraag, maar tegelijkertijd ‘misschien voorlopig 
maar beter even niet’ aan die ene vertrouwde 
boekenwinkel wilde afleggen. Vorige week heb ik de 
knoop dan toch maar doorgehakt en ben ik in de auto 
gestapt, naar stadsdeel Stratum gereden om daar in 
‘mijn’ boekenwinkel, voor mij een ‘snoepwinkel’, weer 
eens een mooie voorraad nieuwe boeken voor onze 
BiebMensfort te gaan inkopen. Gelukkig was het er 
niet echt druk zodat het anderhalve meter afstand 

houden geen enkel probleem was en het coronavirus 
dus niet zo gemakkelijk meedogenloos op me af kon 
springen, of hoe zo’n ellendig wezentje zich ook 
gniffelend mag voortbewegen richting mogelijk 
slachtoffer. Gelukkig kreeg ik, zoals dat eigenlijk 
altijd gebeurt, van de eigenaar van de ‘snoepwinkel’ 
behalve een lekkere beker koffie met ’n dikke plak 
zelfgebakken cake (hij was de dag tevoren jarig 
geweest) ook goede raad en even goed advies, geheel 
vrijblijvend natuurlijk zoals dat ’n goed verkoper 
betaamt. Het resultaat van deze lange morgen? Een 
doos vol ‘snoep’: zo’n dertig nieuwe titels maar liefst. 
Ga ik die in deze column aan u verklappen? Nee, 
natuurlijk niet want wat is er nou mooier dan dat u 
zélf in onze bibliotheek komt kijken wat er allemaal 
in de kast met nieuwste aanwinsten staat? Kom dus 
vlug ’n keer binnenlopen op de maandag- of vrijdag-
morgen van 10.00 uur tot 12.00 uur of op de woens-
dagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur! U bent van 
harte welkom. Wél handschoentjes aan natuurlijk; ze 
liggen klaar. Allez, tot de volgende keer!  
 

                                         

Door Huub van Houtert 
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Spreuk van de maand 

 
Niets was mogelijk totdat iemand het deed 

  

Tijdens de nationale sportweek in Eindhoven 
vond op 26 september het ‘Embrace Freedom’ 
event plaats. Embrace Freedom gaat over 
jongeren-sport-straatcultuur en betreft een 
samenspel tussen diverse urban activiteiten en 
het kunstproject Dutch Youth Street Culture 
2020 (DYSC2020) van fotograaf Erik van Cuyk. 
Het project ‘Embrace Freedom’ is een 
samenwerking tussen Dynamo Eindhoven, een 
fotograaf, vier urban sporters, een pëzie 
artiest en Eindhoven Sport. Met het project 
willen de initiatiefnemers een ander licht laten 
schijnen op jongeren. In het bijzonder diegenen 
die veel op straat te vinden zijn: urban 
sporters. Het mooie aan urban sporters is dat 
ze met kracht, lef en ambitie hun eigen pad 
uitstippelen. Het is niet makkelijk, maar zij 
zoeken nog de grenzen van hun eigen lichaam, 
geest en van de ruimte om zich heen. Centraal 
staat de wijze waarop zij de publieke ruimte 
innemen. Een ruimte gevormd door de 
maatschappij. Functioneel en met bouwwerken 
als symbolen van onze economie. Een haast 
machinaal systeem, waarin jongeren hun weg 
moeten zien te vinden. Van dit project is een 
video gemaakt, zodat u zich een beeld kunt 
vormen van deze activiteit. Ook kunt u zien hoe 
jongeren in deze tijd in de wereld staan. Kijk 
maar eens op onderstaande site: 
 https://www.youtube.com/watch?v=GMw2NI6aebI 

 

 
 

 
Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden, 

afstand houden en blijven thuis bij klachten.  
 

Kennismaken met ‘t Frits 
Voor groep 8-leerlingen en 
hun ouders organiseert Frits  
Philips lyceum-mavo diverse activiteiten om alvast 
kennis te kunnen maken met het voortgezet onderwijs 
in het algemeen en met het Frits Philips in het 
bijzonder. Alle activiteiten passen binnen de RIVM-
richtlijnen in verband met het Coronavirus. 
Blik op Frits:                                                                          
Op woensdagmiddag krijgen groep 8-leerlingen de kans 
om onze school in bedrijf te zien. Blik op Frits gaat 
van start op woensdag 23 september Ouders die meer 
informatie willen over onze school, zijn van harte 
welkom op onze Blik op Frits-ouderavonden.  
Informatieavond met lessen:                                                                             
Op dinsdag 17 november is er een informatieavond 
met lessen voor groep 8-leerlingen. Deze avond is 
uitsluitend voor leerlingen. Ouders zijn van harte 
welkom op één van de Blik op Frits-ouderavonden. 
Open Avond en Open Dag:                                                                           
Iedereen die belangstelling heeft voor onze school is 
van harte welkom op de Open Avond, 15 januari, of de 
Open Dag, 16 januari. De organisatie ervan zal zodanig 
geregeld worden dat ook gedurende deze dagen de 
RIVM-richtlijnen in acht worden genomen. De 
precieze vormgeving zal in januari op onze website 
www.fritsphilips.eu te vinden zijn.   
Meer informatie over de brugklas vindt u op onze  

website, tabblad ‘Naar 
het Frits’.Voor alle 
bijeenkomsten moeten 
belangstellenden zich 
vooraf aanmelden. Dat kan 
via de website 
www.fritsphilips.eu                           

 

25 jaar Stichting Leefbaarheid Mensfort 

In januari is het 25 jaar geleden dat S.L.M. werd 
opgericht. Zoals we in de vorige Info al hebben 
vermeld willen we dit vieren. Als u een idee hebt op 
welke manier dit zou kunnen, laat het dan even weten 
via informatie@mensfort.eu. Alle ideeën zijn welkom 
zodat we er feestje van kunnen maken voor iedereen. 
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Daghap in de Werf 

De daghap op de dinsdag draait 
weer volop, 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 
RIVM 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. We 
rekenen er op dat u thuis blijft  als u coronaklachten 
heeft. We zijn samen met de bezoekers blij dat de 
daghap gewoon kan doorgaan. Laten we er samen aan 
werken dat dit blijft kunnen zodat het onderlinge 
contact kon blijven. Reserveren: via E-Mail 
lucvdhurk@gmail.com of tel. 040-2027760. 

 

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 

Zoek je een leuke locatie of ruimte om iets te 
organiseren of zoek je een activiteit of iets leuks om  

ruimten te vinden zijn. Hier vind je alle ruimten en 
zalen in BUURTRUIMTE 040. Je kunt ook  direct 

te gaan doen bij jou in de buurt van Eindhoven ? Kijk 
dan op buurtruimte040, waar alle activiteiten en 

contact opnemen met de 
beheerder van de ruimte. 

 

Krijg de kleertjes 

Elke tweede woensdag van de maand kun je in de 
Werf tussen 09.30 uur en 11.30 uur gratis kinder-
kleding en speelgoed ruilen bij Lotte van 
Krijgdekleertjes. Het werkt zo: 1) Je levert een tas 
met kleding of speelgoed in die je kinderen niet 
meer gebruiken, en 2) mag zelf een tas met andere 
kleding 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. 
Via lottevanderzanden@gmail.com of via  de 
website www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 
kunt je je aanmelden aanmelden 
 

 

 

Hier kunt u onder andere 
terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 
  √ Echtscheidingen 
  √ Arbeidsconflicten 
  √ Vreemdelingenrecht 
  √ Geschillen 
  √ Sociaal Recht 
 

Kienen KBO in De Werf  

Elke eerste en derde woensdag van de maand 
organiseert de KBO weer een kienmiddag, 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. bent u welkom zo lang er plaats is. 
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 
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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 

 
 

Reparatiecafé De Werf 

Zodra coronamaatregelen dat toelaten helpen 
vrijwilligers iedereen weer gratis elke tweede en 
vierde woensdag van de maand van 14.00 uur tot 
16.00 uur met het herstellen van kleine, niet meer 
werkende huishoudelijke apparaten zoals bv koffie-
zetters, strijkijzers en dergelijke, maar ook 
kleding. Neem de kapotte zaken 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 binnenkort weer starten 
op de eerste vrijdagen van de maand. We houden u 
op de hoogte. 
 

Mocht u één keer per maand een uurtje vrij kunnen maken voor de bezorging van dit blad, dan bent 

u van harte welkom. Meld u aan via informatie@mensfort.eu 

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 beginnen 
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? 

 

Vincent van Goghwedstrijd 

 

Vitalis organiseert ook dit jaar weer een leuke kunstwedstrijd. Het thema van 
dit jaar is i.v.m. het Van Goghjaar uiteraard “Vincent van Gogh”. Lijkt het u leuk 
om mee te doen, lever dan uw kunstwerk voor 1 januari 2021 in bij de receptie 
van De Horst/Kronehoef aan de Kloosterdreef 23 te Eindhoven. De enige 
voorwaarde is dat uw werk is geïnspireerd op Vincent Van Gogh. Het mag een 
foto, een schilderij, een beeldhouwwerk of een installatie zijn, iedere kunstvorm 
is mogelijk! De expositie zal op diverse Vitalis-locaties te zien zijn. Opening is op 
14 januari 2021 op locatie Berckelhof om 14.00 uur, waar de jury dan tevens een 
prijswinnaar bekend zal maken. 
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De kindervakantie weken met meneer Rick 

Het waren zes succesvolle weken met de 
kindervakantieweken. Op 13 juli begon de eerste week 
op basisschool De Atalanta. Het thema van de eerste 
week was het wilde westen en we hadden er leuke 
activiteiten bij bedacht zoals dans, zandschilderingen 
en BMX. We hebben een mooie samenwerking gehad 
met CKE en Emoves. De kinderen hebben zich goed 
vermaakt en met een gemiddelde van 75 kinderen per 
dag kijken we met tevredenheid terug. Elke week 
hadden we verschillende activiteiten gedaan. In de 
laatste week zijn we ook 1 dag naar het prehistorisch 
dorp geweest en hebben daar leuke dingen gedaan zoals 
viltbandjes maken en kano varen ook hebben we daar 
geluncht en de weken leuk afgesloten. Wat het 

 

 

leukste is, is dat er veel verschillende kinderen 
waren. In totaal hebben er kinderen van 18 
verschillende scholen mee gedaan. We hopen en 
verwachten volgend jaar weer een kindervakantie 
week neer te zetten. En we willen iedereen 
vriendelijk bedanken voor alle hulp, giften of 
andere manier van steun. DANK JULLIE wel voor 
alles. Wij hebben genoten en tot volgend jaar.  
 

 
Wist je dat we in totaal 

 90 flessen ranja hebben gebruikt 
 600 bananen op hebben 
 700 bolletjes op hebben 
 500 hamburgers op hebben 
 300 frikandellen op hebben 
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Ben jij goed voorbereid op noodsituaties? 

Nederland is een veilig land, 
de kans op een ramp is 
gelukkig niet heel groot. 
Toch is het verstandig om  

voorkomende risico’s in jouw directe leefomgeving 
voorkomt. Je krijgt in deze workshop handige tips en 
uitleg hoe je deze kunt toepassen. Zo zorgen we met 
en voor elkaar voor onze veiligheid. Helaas was de 
informatie te laat voor de vorige Mensfort Info, 
zodat er al enkele  workshops zijn geweest. Op de 
volgende data kunt u in oktober nog de workshop 
“Goed voorbereid” volgen (de deelname is gratis): 
Nood / Inbraak / Babbeltrucs  
Donderdag   22 oktober van 14.30 tot 16.00 uur  
Locatie: Eindhoven, Jongemastate 71 A  

Nood / Vallen / Brand / Inbraak / Babbeltrucs 
Donderdag   15 oktober van 10.30 tot 12.00  uur 
Locatie: Helmond, Nachtegaallaan 215.Heeft u 
interesse of wilt u meer informatie? U kunt contact 
opnemen met Susan Langermans via telefoonnummer 
06-18522564 of stuur een mail: 
goedvoorbereid.brabantzuidoost@rodekruis.nl 

je voor te bereiden op een eventuele noodsituatie, 
zoals wateroverlast, een pandemie of een evacuatie 
na een gasexplosie. Maar noodsituaties kunnen zich 
ook dichter bij huis voordoen. Wie bel je als je door 
extreme kou of hitte niet meer naar buiten kunt? Of 
als je je sleutels kwijt bent? Wat doe je als er brand 
uitbreekt? En hoe ga je om met babbeltrucs? 
Persoonlijke noodsituaties kunnen je leven ingrijpend 
veranderen. Daarom helpt het Rode Kruis jou graag 
om je goed voor te bereiden op verschillende nood- 
situaties. Als je weet wat je moet doen, ben je 
veiliger. Hoe bereid jij je goed voor? Leer tijdens de 
workshop“ Goed voorbereid”  hoe je veel  

Rode Kruis Contactcirkel Voor een veilig gevoel èn het voorkomen van noodsituaties 

 

De deelnemers vormen een cirkel door elke dag 
contact met elkaar te hebben en te vragen of alles 
goed gaat. Dit is meestal telefonisch, maar het kan 
ook via e-mail of per sms. Zo zorgt de cirkel er voor 
dat het opgemerkt wordt als er iets met u aan de 
hand is en u geen hulp meer kunt vragen. De deel-
nemers bellen elkaar in een vaste volgorde, zodat ze 
steeds met dezelfde persoon contact hebben. Deel-
nemen aan een contactcirkel? Het Rode Kruis zet 
samen met buurtbewoners een contactcirkel op. 
Lijkt het u ook iets? Neem dan contact met ons op 
om u op te geven voor een contactcirkel. Wij nodigen 
u dan uit voor een kennismakingsgesprek en 
bespreken samen met u de mogelijkheden. Rode 
Kruis Brabant-Zuidoost Coördinator contactcirkel 
06-26774590 
contactcirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl 

Agnes is bang dat niemand het zal merken als haar 
thuis iets overkomt. Ze is alleen en kent weinig 
mensen in de buurt. Met haar familie heeft ze wel 
eens contact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er als 
ze in huis valt en om hulp wil vragen, maar haar 
telefoon niet kan bereiken? Herkent u zich in deze 
situatie? Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u 
juist dan niet onopgemerkt. Als deelnemer aan de 
contactcirkel hoort u bij een groep mensen die op  
elkaar letten. Als het niet lukt om op het afgesproken 
moment contact met u te krijgen, alarmeert de cirkel 
iemand om even een kijkje bij u te nemen. U wordt dus 
niet zomaar vergeten. Hoe werkt de contactcirkel? 

Geef u op voor de contactcirkel 

voor een veilig gevoel 

en het voorkomen van noodsituaties 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

De Dr. Cuyperslaan in aanleg. Midden op de foto  
zijn de huizen aan de Woenselsestraat, naast de 
huidige Plus, te herkennen. 
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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 
Maud Wenting 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 
maud.wenting@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 november aanleveren uiterlijk op 
15 oktober 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 

 

 
Foto: Eindhoven Toen 


