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Sinterklaas komt naar Mensfort 
Op woensdag 25 november 
zal Sinterklaas een bezoek 
brengen aan Mensfort, 
omdat hij het altijd heel 
leuk vindt in onze wijk te 
komen. Net als de voor-
gaande jaren zal hij in De 
Werf komen voor kinderen 
van 0 tot en met 8 jaar uit 
onze wijk, om daar alvast 
één pakje af te geven. Wel 
zal er door de corona een 
aanpassing van het pro- 

kinderen inschrijven. Dat kan 
alleen als zij zelf in Mensfort 
wonen. Zij sturen dan een 
aanmelding per email naar 
sinterklaas@mensfort.eu De 
inschrijvingen zullen op 
volgorde van binnenkomst 
worden verwerkt. Dus wacht 
niet te lang met inschrijven, 
want vol = vol! Bij de 
aanmelding graag opgeven: de 
naam van het kind of de 
kinderen, jongen of meisje,  

gramma noodzakelijk zijn, want in De Werf kunnen we 
niet teveel mensen binnenlaten. Daarom heeft de 
Planpiet met S.L.M. een plannetje opgezet. De Sint zal 
van 14.30 uur tot 16.00 uur met twee Pieten in De 
Werf zijn, maar er kunnen niet veel kinderen en 
ouders in de zaal worden toegelaten. Daarom is er 
afgesproken dat de kinderen in drie groepen bij de 
Sint mogen komen. Ouders kunnen per email 
aanmelden en aangeven dat hun kind of kinderen bij 
de Sint willen komen om hun cadeautje in ontvangst te 
nemen. Zij  moeten dan wel aangeven in welk tijdvak 
zij aanwezig willen zijn. Er is een keuze tussen van 
14.30 uur tot 14.50 uur, van 15.00 uur tot 15.20 uur of 
van 15.30 uur tot 16.00 uur. Bij de aanmelding graag 
aangeven wat de eerste voorkeur is,  wat op de 
tweede en derde plaats staat. Na sluiting van de 
inschrijving krijgt u van onze Planpiet per email een 
berichtje in welke groep uw kind is ingedeeld. Tot 
uiterlijk 13 november kunnen ouders, opa of oma de 

de leeftijd(en), het adres en de naam van één 
begeleider die met het kind of de kinderen aanwezig 
zal zijn tijdens de afgesproken tijd In elk tijdvak 
kunnen we ongeveer 6 kinderen toelaten, dus meld de 
kinderen op tijd aan, want vol is vol! Per kind kunnen we 
jammer genoeg maar één begeleider binnenlaten, 
omdat er maar een beperkt aantal mensen in de zaal 
aanwezig mag zijn. Verder vragen we u dan ook niet te 
vroeg te komen, want we kunnen niemand binnenlaten 
vóór het aangegeven tijdstip. Hoe ongastvrij het ook 
lijkt, op de eindtijd zal iedereen de zaal weer moeten 
verlaten, zodat de volgende groep terecht kan. Hebt u 
vooraf vragen, stuur dan even een mailtje zodat onze 
Planpiet die kan beantwoorden. En nu maar hopen dat 
de coronamaatregelen niet nog verder worden 
aangescherpt, zodat we net als in de voorgaande jaren 
met de kinderen kunnen genieten van het bezoek van 
de Sint, ook al is het anders geregeld.  

 



 
 
 
 

 

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  
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  
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  

 

 
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 

 

Vrijdag 
10.00-12.00 u 
13.00-14.00 u 
13.30-15.30 u 
13.00-16.30 u 
 
 

Zondag 

12.30-14.30 u 
15.00-19.00 u 
18.00–21.00  u     

 

 
BiebMensfort 
Ahmadiyya Gemeenschap 
Digitolk helpdesk 
Mondharmonica  
       Ons Genoegen 
 
 
Kerkdienst Faith Arena 
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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Jaarvergadering S.L.M. 

Elk jaar wordt aan het einde van het jaar door het 
bestuur een jaarvergadering uitgeschreven, waarop 
met alle vrijwilligers op informele wijze terug-
gekeken wordt op  de activiteiten van het afgelopen 
jaar en al vast gekeken wordt naar het jaar dat voor 
ons ligt. Helaas heeft het bestuur door de corona-
omstandigheden moeten besluiten de vergadering die 
in december gehouden zou worden te laten vervallen.  
Jammer, want onze vrijwilligers staan altijd voor ons 
klaar als er iets georganiseerd wordt. 
 

Wandelen 

In verband met de nieuwe coronamaatregelen 
hebben we moeten besluiten de wekelijkse wandel- 
bijeenkomsten tot eind november af te zeggen. 
Behalve dat er geen koffieadressen open zijn is het 
natuurlijk belangrijk er voor te zorgen dat we niet 
besmet raken met het Covid-19 virus. Als we zouden 
wandelen zijn we met een grotere groep dan nu 
wordt toegestaan. Maar als iemand toch een 
wandelingetje wil maken? Zoek dan een maatje en ga 
gezellig met tweeën een blokje lopen. Je blijft dan 
toch in beweging en de buitenlucht is ook goed voor 
de gezondheid, zeker nu de winter nadert. 
 

Een waardebon aanvragen  

Nu de corona-maatregelen wel weer wat toelaten 
is het weer mogelijk (kleine) activiteiten te 
organiseren om de leefbaarheid in de straat of 
appartementengebouw 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 
via informatie@mensfort.eu daar een beroep op 
doen. Wie durft ?  
 

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. Het bestuur wil 
daarbij zoveel mogelijk alle wijkbewoners 
betrekken, maar zeker ook de vrijwilligers die het 
werk van de stichting in die 25 jaar mogelijk 
hebben gemaakt. 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. Een datum staat nog niet vast omdat we 
ook de richtlijnen in het kader van de 
coronapandemie zullen moeten afwachten.  
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Wijkbarbecue 25 september 

 

Door enkele vrijwilligers uit onze wijk is het initiatief 
genomen om wijkbewoners in ongedwongen sfeer bij 
elkaar te laten komen. Er is gekozen voor een 
wijkbarbecue in De Werf. Door de coronamaatregelen 
moest de vorm enigszins worden aangepast. In plaats 
van zelf het vlees bakken kwam Marjo met de 
serveerwagen langs om het vlees te brengen en werden 
de drankjes aan de tafel bezorgd. De aanwezigen waren 
vol lof over de manier waarop de avond verlopen is. Eén 
van hen reageerde: “Was zag de vooraf opgediende 
salade er fantasierijk en kleurig uit. Dat verdient een 
10. Bovendien was het heel gezellig.” Een ander vond het 
een fijne onderbreking van de coronacrisis, leuk om 
weer bij te praten”. Weer een ander schrijft: 

Lof voor de organisatie. Het ontbrak ons aan niets “. 
Al met al een zeer geslaagde avond, dankzij enkele 
vrijwilligers. Dit initiatief  verdient het om vaker te 
worden gehouden. We zijn benieuwd  of er dan meer 
mensen mogen aanschuiven.  

Wijkbarbecue in De Werf 

 

Mensfortuinen 

Al een aantal jaren hebben enkele mensen met groene vingers een klein stukje 
tuin vlak bij De Werf, mede mogelijk gemaakt door S.L.M., om wijkbewoners 
met elkaar in contact te brengen. Daar kunnen de tuinders zelf bepalen wat ze 
er willen telen en ze proberen hun tuintje goed te verzorgen. Met elkaar 
praten ze dan natuurlijk over het resultaat. Dat is dan ook niet mis. Heel trots 
is één van hen op de opbrengst van zijn stukje grond, zoals op deze foto te 
zien is. Een klein deel van de opbrengst wordt hier getoond: Een aantal grote 
pompoenen, enkele courgettes, erg mooie boontjes, die verwerkt kunnen 
worden in de maaltijden. De tuintjes zijn omgeven door een stevig hekwerk  en 
kippengaas zorgt er voor dat de konijnen, die wel rondlopen in de omgeving, 
niet alles kunnen opeten. Gelukkig is dit één van de activiteiten onder de vlag 
van S.L.M. die weinig hinder heeft ondervonden van de coronabeperkingen.  

 

  



 
 
 
 

 
 

 
  

Nieuws van de Emmaüskerk 
Vanwege het oplopen van het aantal ziektegevallen door corona namen we als Emmaüskerk de 
afgelopen weken al een groot aantal maatregelen om de verdere verspreiding van het virus 
zoveel mogelijk te helpen tegengaan. Na de bekendmaking van de aangescherpte coronaregels 

 

tijdens de persconferentie op 13 oktober zijn we helaas genoodzaakt om nog verdergaande maatregelen te 
treffen. Dit heeft belangrijke gevolgen voor de diverse activiteiten en bijeenkomsten in de Emmaüskerk. 
De vrijdagse Open Emmaüs koffieochtenden gaan voorlopig niet door. Het Samen Eten op de eerste 
maandag en derde dinsdag van de maand gaat voorlopig ook niet door. Het Financieel Open Huis op vrijdag 
van 10-12 uur blijft wel doorgaan, uiteraard met inachtneming van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen. 
Het Emmaüsconcert van zaterdag 7 november gaat door. Het wordt die dag tweemaal voor een klein publiek 
verzorgd. De details zijn te vinden in onderstaand bericht ‘Emmaüsconcert met cellokwartet Wiriavier’. 
De zondagse kerkdiensten gaan door, maar we houden we ons aan het maximum aantal van 30 bezoekers. Als 
u hierbij aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar 
coronadagboek@emmauskerkeindhoven.nl  Alle andere kerkleden, gasten en belangstellenden kunnen de 
diensten volgen via https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc  
Tijdens de bijeenkomsten die wel doorgaan worden strikte voorzorgsmaatregelen genomen om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. Zo wordt er tijdens de kerkdiensten alleen door de bandleden gezongen, 
heeft iedereen die door het kerkgebouw loopt een mondkapje op, zitten mensen op minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar, worden handen gedesinfecteerd en worden de namen van bezoekers genoteerd.  
Hopelijk hebben de landelijke maatregelen snel effect en kunnen de bovengenoemde inperkingen op zo kort 
mogelijke termijn weer worden versoepeld. We hopen u en elkaar zo snel mogelijk weer te zien! 
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Emmaüsconcert met cellokwartet Wiriavier  

Muziek verzet de zinnen en verbindt mensen. Teneinde 
te kunnen voorzien in de behoefte van velen om naar 
muziek te luisteren, streven we er naar om het concert 
dat op zaterdagmiddag 7 november gepland staat 
ondanks de gedeeltelijke lockdown toch door te laten 
gaan, uiteraard onder voorbehoud. Nu het maximum 
aantal toegestane bezoekers tot 30 is teruggebracht 
zal het concert zelfs twee keer uitgevoerd worden: om 
16:00 uur, zoals u van ons gewend bent, en eerder op de  

dag om 12:00 uur. We zullen daarbij vanzelfsprekend 
alle dan geldende veiligheidsvoorschriften in acht 
nemen. Cellokwartet Wiriavier heeft een prachtig 
programma in de aanbieding met enkele klassiekers 
zoals Bach, Tchaikovsky en Pärt. Maar ook met muziek, 
geschreven door getalenteerde cellocomponisten die 
het mooiste uit de cello weten te halen.  Meld u zich aan 
via aanmeldenemmausconcert@gmail.com. 

U ontvangt daarna een bevestigingsmail. In één van 
de dagen voorafgaand aan het concert ontvangt u 
een mail met alle veiligheidsvoorschriften die dan 
gelden. 
De concerten vinden plaats van 16:00 – 17:00 uur en 
van 12:00 – 13:00 uur. Het concert van 16:00 uur is al 
bijna volgeboekt. Er is een collecte na afloop van het 
concert. Van harte welkom! 

 
Wist u dat adverteren in de Mensfort Info ons in staat stelt elke maand voor alle inwoners van Mensfort dit 
blad deur aan deur door vrijwilligers te laten bezorgen? Vanaf € 15,00 kunt u al een advertentie plaatsen. 
Neem daarvoor contact op met de redactie via mensfort.info@mensfort.eu.  
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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 

                                         

“Was ik maar…..”of “Had ik maar…”, wie kent ze niet, 
die beginstukjes van een ervaring, meestal bedoeld om 
spijt uit te drukken over iets wat je eigenlijk beter 
niét, of misschien juist beter wél had moeten doen! 
Maar, in de meeste gevallen is de klok niet meer terug 
te draaien en zul je er vrede mee moeten hebben. 
Spijtoptant is iedereen weleens en ik ben dat zelf op 
het moment van het schrijven van dit stukje eerlijk 
gezegd ook enigszins. De voorbije weken was ik 
namelijk in Frankrijk en het plan was om twee weken 
te blijven maar het zijn er, om legitieme redenen, drie 
geworden. En laat nou nét in die derde week dat hele 
land ‘oranje’ kleuren, als gevolg van het grote en al-
maar stijgende aantal coronabesmettingen, en natuur-
lijk niét uit liefde voor Nederland...! De consequentie 
hiervan is dat ik geacht word om vanaf terugkomst in 
Eindhoven 10 dagen in quarantaine te gaan, iets wat ik 
overigens ook zeker zal gaan doen. Als fervent lezers 
zijn we natuurlijk erg geïnteresseerd in het fenomeen 
taal en het is daarom leuk om de etymologie (her- 

komst) van quarantaine te achterhalen. Het is maar 
goed dat de oorspronkelijke periode van het ‘verplicht 
in afzondering leven’ nu niet van toepassing is, want 
dan zouden we maar liefst 40 dagen de dupe zijn! Die 
herkomst schijnt in Italië te liggen, waar tijdens de 
pestepidemie (nog enkele graadjes heftiger dan ‘onze’ 
coronapandemie) in de 14e eeuw de bemanning van 
binnenkomende schepen 40 dagen op het schip moest 
blijven alvorens aan wal te mogen gaan! In het woord 
quarantaine zit natuurlijk het Franse telwoord 
quarante, ons veertig, en naar het schijnt is hiervan 
weer het woord carême afgeleid, de 40-dagentijd, 
oftewel de vastentijd die inderdaad 40 vastendagen 
telt: vanaf Aswoensdag tot Pasen. Overigens zijn dit 
46 dagen maar op de 6 tussenliggende zondagen hoeft 
niet gevast te worden; het is maar dat u het weet. In 
ieder geval voor mij 10 dagen binnen en dus ook niét 
naar onze BiebMensfort: “Was ik maar…!” U gaat 
natuurlijk wél, alle coronamaatregelen in acht nemend.  
Allez, tot de volgende keer!           
 

                                         

Door Huub van Houtert 

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. 

 

 

Meld uw kinderen of kleinkinderen voor 13 
november aan voor het bezoek van  de Sint 
aan Mensfort: Sinterklaas@mensfort.eu.  

. 

 
Bezoek van grote hoogte 

Medio oktober landde deze politiehelikopter op het 
grasveld bij De Energy om te ondersteunen bij een 
ernstig ongeval aan de rand van onze wijk. Een niet 
alledaags bezoek! 
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Kwiek Beweegroute 

De gemeente Eindhoven heeft in Mensfort een KWIEK beweegrondje 
gemaakt door onze wijk. Als u via de pijltjes de route loopt, wandelend, 
hardlopend of met de rollator, dan komt u onderweg tegels met een 
nummer tegen die u uitdagen eenvoudige bewegingen te maken. Als u dit 
doet wordt u fitter, levendiger dus kwieker. Dit kunt u natuurlijk alleen 
doen of samen met anderen. Wanneer u uw rondje start bij De Werf ziet 
u op het daar geplaatste bord, zoals op de grote foto hierboven, precies 
hoe u verder kunt gaan. Onderweg komt u dan steeds tegels tegen, die 
aangeven welke oefeningen u op die plaats zou kunnen doen.  Een aantal 
tegels ziet u hierbij in de rand. Denkt u dat u de oefening vaker kunt 
doen voordat u verder gaat. Ook zou het kunnen dat u de oefening niet 
leuk vindt of te moeilijk, dan slaat u die gewoon over. Om u steeds 
kwieker te voelen zou  meerdere keren per week  het rondje kunnen 
lopen. Bij De Werf vindt u een oefenschema, waarop u kunt bijhouden hoe 
u de oefeningen doet, en dus of u kwieker wordt. Veel plezier er mee! 
 

Spreuk van de maand 

 
Je kunt klagen over rozen dat ze doorns hebben of blij zijn dat doorns rozen hebben. 
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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  

De kienmiddagen die de KBO elke eerste en derde 
woensdag van de maand wil organiseren is in oktober 
door de corona-perikelen noodzakelijkerwijs 
gestopt. Als er in november weer groen licht komt 
zullen we de ontmoetingen weer oppakken, waarbij 
dan ook de aandacht voor het gezond blijven zeker 
zal blijven. Waarschijnlijk kunnen er weer een 
beperkt aantal deelnemers worden toegelaten. Om 
te voorkomen dat u tevergeefs komt of dat  er te 
veel bezoekers komen dient u zich tot nader orde 
telefonisch aan te melden bij Jan Pennings op 
nummer 0402447978. Ook als u geen lid bent van de 
K.B.O. bent u welkom zo lang er plaats is.   
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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 gemaakte 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 

Vrijwilligers helpen 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. 
 

Wintermaandenactiviteiten. 
Samen met een aantal partners wil S.L.M. in de 
komende maanden proberen een of meer leuke 
activiteiten te organiseren. Het aanbod is heel 
divers, vandaar dat het bestuur vraagt of u wilt 
aangeven wat u leuk vindt. We noemen er enkele: 
Mini-biebjes of ruilkastjes maken: Deze worden 
gepimpt en in de wijk geplaatst om boeken te ruilen. 
Geveltuintjes: Stenen eruit, en groen erin: met hulp 
meer groen voor de deur, zoals u dat wenst.  
Op Safari door Mensfort : Samen met een gids ga 
je op safari in de wijk. De gids vertelt verhalen uit 
de wijk, die eerder zijn verteld door wijkbewoners. 
Het Anderhalve Meter Diner: De straat wordt 
afgezet, de tafel wordt gedekt en voor je voordeur 
geniet je, op veilige afstand van een diner en muziek  
Rad van Geluk: Als je de deur opendoet, mag je aan 
het rad draaien en je krijgt een ‘geluksmomentje’. 
Een liedje speciaal voor jou, een compliment, een 
gedicht, of iets lekkers. 
Ode aan de buurt : We maken een estafettelied ‘Oh 
Mensfort Is Fijn!’ ,met hulp geschreven door buurt-
bewoners, om de beurt ingezongen door andere 
bewoners en thuis met de mobiele telefoon 
opgenomen. Een ontwerper maakt er een film van. 
Vrolijke Post: Jongeren maken om een tasje met 
knutselmaterialen en vullen dat met verwenspullen. 
Daarna worden die met muzikanten feestelijke 
uitgedeeld bij ouderen in de wijk. 
Warme Winter Optocht: Op de vroege avond trekt 
een warme optocht door de straten. Met muziek en 
een mand vol koekjes gaan we door de wijk. Je kunt 
kijken vanuit je raam of vanuit de deuropeningen en 
je hengelt met 1 ½ meter een koekje. Kinderen uit 
Mensfort kunnen meelopen met de optocht. 
Zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. Wilt u  over 
de genoemde activiteiten of de andere meer weten, 
mail dan naar informatie@mensfort.eu Hebt u een 
leuk idee hebt gezien kunt u dat daar ook laten 
weten. Het bestuur zal naar de wensen kijken en of 
dat te realiseren is. U mag ook aangeven dat u mee 
wilt helpen bij een of meer activiteiten als die 
uitgevoerd gaan worden.  Laat vooral iets weten om 
het bestuur te adviseren in hun keuze.  
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Familie pakket aanbieding 
3 personen verse friet 

3 kaassoufflés  
1 bakje mayo mid 

 

€ 10,00  
 

Actie geldig voor de maand  november 2020 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

Maaltijd voor een ander 

 

We zijn er iedere dag mee bezig: wat eten we 
vandaag? Bij het overgrote deel van Nederland staat 
iedere avond een warme maaltijd op tafel. Maar hoe 
anders is dat voor mensen die al kwetsbaar waren en 
nu keihard getroffen zijn door de coronacrisis? 
Velen van hen zijn hun werk en inkomen kwijt en 
kunnen nergens anders terecht voor hulp Met de 
Rode Kruis Maaltijd voor een ander kun jij al voor € 
2,00 een warme maaltijd doneren. Wij zetten je 
donatie om in een voedselpakket of boodschappen- 

kaart. Samen met onze lokale partners reiken we die 
uit aan mensen in nood. Zet jij ook een warme maal-
tijd op tafel bij een ander? Doneer op giro 7244 
(IBAN NL19 INGB 0000 0072 44) 

 

Buurtpreventie Mensfort 
Ook afgelopen maand hebben de vrijwil-
ligers van onze buurtpreventie weer 
rondgelopen door onze wijk. Daarbij is enkele 

keren een melding gemaakt van zwerfafval. Het resultaat 
was dat het al de volgende dag werd opgeruimd. Met de 
gevaarlijk liggende stoeptegels gaat dat wat minder snel, 
maar ook daaraan is hier en daar al gewerkt. Als we meer 
bewoners zouden vinden die zich voor één uurtje, 
bijvoorbeeld een dag in de week dat het  uitkomt, zouden 
aansluiten als vrijwilliger zou de wijk nog veiliger worden. 
Informeer eens op buurtpreventie@mensfort.eu.  
 

 

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. 

 

 

 
Entree Mensfort 

Als je vanaf het noorden Mensfort binnenrijdt is dit het 
uitzicht. Niet uitnodigend! Al jaren ligt dit perceel er, na de 
brand in de winkel, de flat en het benzinestation er verwaar-
loosd bij. Zowel voor de omwonenden als bezoekers is dit 
geen fraai gezicht. Een nieuw hek lost niet alles op! Wie 
fatsoeneert dit stukje Mensfort? Dat moet toch kunnen !  
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Mijn Passie 

Al jaren is het vliegen in 
een klein sportvliegtuig, 
een Cessna 172  mijn  
grote passie. Als ik tijd heb stijg ik op vanaf 
vliegveld Budel. Vanuit de lucht kun je genieten van 
het fantastische uitzicht over een groot deel van 
onze provincie. Omdat vliegen zo kostbaar is neem ik 
regelmatig tegen vergoeding van een deel van de 
kosten passagiers mee. Dan vlieg ik met drie gasten 
een half uur rond, waarbij de passagiers mogen 
aangeven waar we naar toe vliegen. Dat kost dan  € 
30,00 per vlucht.  Zo vloog ik al een paar keer over 
Mensfort, waar ik zelf ook woon. Zij kunnen dan 
foto’s of filmpjes maken vanuit de lucht. Laatst had 
ik een verjaardagsfeestje van een gezin dat wel graag 

 

eens wilde vliegen. Ik geniet van 
elke vlucht omdat ik dan rustig 
door de lucht vlieg. Hebt u zin 
om een keer mee te vliegen? 
Neem dan contact met me op:  
tel. 06-28301935. 

 

Sensationele aanbieding SeniorenBelang Woensel 

Een najaar-actie van SeniorenBelang Woensel voor 
zijn leden. Maak een of twee personen lid van SBW ( 
automatisch lid van KBO Brabant ) en verdien een VVV 
cadeaukaart van 10 euro voor een nieuw lid of zelfs 
nog eens 15 euro terug op uw rekening bij twee nieuwe 
leden. Als lid heb je toegang tot al onze activiteiten 
die wij organiseren, ook de activiteiten die wij in de 
Werff organiseren. Helaas moeten we nu een pas 

op de plaats maken i.v.m. het Coronavirus. Wil je lid 
worden van SeniorenBelang Woensel (per jaar € 25 
euro) en ken je niemand die al lid is? Info of 
aanmelden via sbw.hansvos@outlook.com of bel 06-
30004755. Wij koppelen je aan iemand uit de wijk, 
zodat het lid van ons een voordeeltje krijgt in de vorm 
van een cadeaukaart. O ja, je moet wel de leeftijd 
hebben van 50 + en de aanbieding is tot 1januari 2021. 

 
 

Mijn Passie 

Hebt u ook een interessante hobby net als Henk? 
Laat het de redactie even weten en we zullen dan 
samen een artikel maken voor de Mensfort Info, 
zodat de wijkbewoners ook kennis kunnen nemen van 
uw hobby. 

 

Henk Schoonderwaldt 

Kennismaking met Frits Philips lyceum en mavo 

Voor groep 8-leerlingen en hun ouders organiseert 
Frits Philips lyceum-mavo diverse activiteiten om 
alvast kennis te kunnen maken met het Frits Philips in 
het bijzonder. Alle activiteiten passen binnen de 
RIVM-richtlijnen in verband met het Coronavirus.                                                     
Blik op Frits. 
Al vanaf 23 september kunnen de kinderen de elke 
woensdagmiddag de school in bedrijf zien. Voor de 
ouders zijn er ouderavonden. 
Informatieavond met lessen.     
Op dinsdag 17 november is er een informatieavond 
met lessen voor groep 7 en 8-leerlingen Wel vooraf 
even aanmelden.                                                                          
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. 
Voor alle activiteiten is het noodzakelijk vooraf aan 
te melden via de website.      
                                                                  

 

Avignonlaan 1 
5627 GA Eindhoven 
Tel : (040) 241 28 44 
www.fritsphilips.eu 

 

Kaartavonden in De Eikenhof 

De kaartavonden, zowel op dinsdag als op vrijdag in 
de Eikenhofzijn door de toenemende besmettingen 
met het cofid19-virus begin oktober stilgelegd tot 
nader orde. Pas als het weer mogelijk is binnen de 
maatregelen van de overheid en het risico van 
besmettingen verminderd is zullen we weer gezellig 
kunnen kaarten. Wij laten het u weten als het weer 
zover is.  

 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
In dit winkelpand aan de Jan Heijnslaan kwam  
later de Bibliotheek, nu zit er “Onze Kraam”. 
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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 december aanleveren uiterlijk op 
15 november 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 


