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Mensfort wordt Wensfort 
In de vorige uitgave hadden we een 

overzicht opgenomen van mogelijke 

activiteiten in de maand december. 

Vanuit de reacties zijn we in 
gesprek gegaan met het Centrum 

voor de Kunst om te kijken wat we 

zouden kunnen doen. Daaruit is het 

thema Mensfort wordt Wensfort 
ontstaan. Daarmee maken we van de 

decembermaand een warme en 

feestelijke afsluiting van dit, voor 
veel mensen, moeilijke Coronajaar. 

Ook voor de Stichting Leefbaarheid  

te versieren en uw wens daarin te 

stoppen. Wenspotjes kunt u krijgen 

door een mailtje te sturen naar 

informatie@mensfort.eu. U hoort dan 
van ons waar en wanneer u dit potje 

kunt ophalen. Ook kunt u elke vrijdag 

tussen 10.00 uur en 12.00 uur een 

potje afhalen of inleveren in de 
Emmaüskerk. Wilt u liever een briefje 

in de bus stoppen op Judas 

Taddeusplein  27 of per mail in te 
sturen. Ook dat kan! Dat kunt u doen 

tot 28 december. Dan doet de organi- 

Mensfort was dit een jaar waarin we minder voor de 

wijk konden betekenen, zodat we nog wat willen 
goedmaken. Om dit voor elkaar te krijgen werken we als 

S.L.M. samen met onder andere de Emmaüskerk, het 

Centrum voor de Kunst, Basisschool Atalanta, Summa in 

de buurt en het Parktheater. In plaats van een 
kerstboom zal er begin december een wensboom worden 

opgezet aan de Barrierweg, bij de Emmaüskerk, een 

boom waarin alle bewoners hun wensen kunnen kenbaar 

maken. Daarna zal op vrijdag 12 december vanaf 18.00 
uur een ludieke wijze, door middel van een wensstoet 

met live muziek en dans, waarbij we hopen dat de 

kinderen aansluiten, aandacht worden gevraagd voor het 
inleveren van uw wensen. Dat kan een wens voor jezelf 

zijn, maar ook voor anderen. Deze wensen worden in een 

glazen potje in de boom gehangen. Vanuit uw huis kunt u 

deze optocht, waarbij een kopje koffie of chocolade-
melk niet zal ontbreken, corona-veilig, volgen. Helaas is 

het niet mogelijk door alle straten te trekken, maar ook 

als we niet bij u door de straat komen kunt uw wens  

kenbaar maken, bijvoorbeeld door zelf een wenspotje 

satie die in een potje en hangt dat in de boom. Op 

woensdag 16 december tussen 14.00 uur en 18.00 uur 
zullen op een drietal plaatsen in Wensfort straat- of 

pleinconcerten worden georganiseerd, ook weer 

coronaveilig vanuit huis te volgen. Waar en hoe laat zal 

door middel van een flyer in de directe omgeving worden 
bekendgemaakt. Ook hierbij kunnen nog wensen worden 

doorgegeven die plaats zullen krijgen in de Wensboom. 

Op dinsdag 29 december zal vanaf 18.00 uur een vurige 

stoet door een aantal straten in onze wijk trekken om 
afscheid te nemen van het jaar 2020 en aangeven dat we 

van 2021 een vurig jaar willen maken. We hopen dan al 

aan te kunnen geven welke ingeleverde wens uit de 
wensboom in vervulling zal gaan in 2021. Zoals bij elke 

organisatie zijn extra handjes hierbij ook weer welkom. 

Wilt u de organisatoren van deze activiteit een handje 

helpen, dan bent u van harte welkom! Zo zou u ons kunnen 
helpen met de potjes met de wensen, met het bezorgen 

van de flyers, met begeleiding van de optochten enz. Op 

ons mailadres kunt u zich aanmelden en we kijken dan op 

welk gebied u ons zou kunnen en willen helpen.  
 



 
 
 
 

 

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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De beste wensen voor 2021. 

Afgelopen jaar hebben we samen een 

bijzonder jaar gehad, waarin er 
nauwelijks contacten gelegd konden  

kunt U lezen dat wij als SLM i.s.m. CVK en de 

Emmaüskerk gemeenschap een geweldige slotmaand 
coronaproof georganiseerd hebben, waarin alle 

worden door die ellendige Corona. Veel activiteiten 

moesten geannuleerd worden tot groot verdriet van 

jong & oud. De normaal te houden evenementen zijn 
toch bedoeld om een stabiele basis te leggen voor 

integratie, saamhorigheid en verbondenheid onder de 

bewoners van Mensfort. Laten we van harte hopen dat 

in het nieuwe jaar 2021 de draad opnieuw opgepakt kan 
en mag worden, zodat we elkaar weer op een “normale” 

manier kunnen gaan ontmoeten. Elders in ons wijkblad 

bewoners een rol in spelen. 

 

Ik wil iedereen, namens het Dagelijks Bestuur van 
de Stichting Leefbaarheid Mensfort, het 

allerbeste toewensen met: een vreugdevol 

Kerstfeest, maar vooral een gezond 2021. 

Mag ik ook in het nieuwe jaar op ùw  “Mensfort 
interesse” rekenen? 

 

De voorzitter 

Spelinstuif De Werf 

Ook de spelinstuif, zoals die voor de woensdagavond 
was voorzien is in verband met de coronamaatregelen 

tijdelijk stilgelegd. Zodra we weer kunnen gaan we 

natuurlijk weer gezellig met elkaar om de tafel, maar 

wanneer dit is weten we uiteraard nog niet. Als we 
meer weten laten we dat natuurlijk snel weten. 

Wisseling Gebiedscoördinator 

In verband met een reorganisatie binnen de 

gemeente Eindhoven zal Erika Overink vanaf  1 
december niet langer aan onze wijk verbonden zijn. 

Jarenlang was zij, zowel voor S.L.M., alle 

professionele partners als voor wijkbewoners het 

aanspreekpunt voor zaken die de gemeente aangaan. 
Graag willen we onze dank uitspreken voor de 

inspirerende wijze waarop zij deze taak heeft 

ingevuld en we wensen haar veel succes in haar 

nieuwe werkomgeving. Haar taak in Mensfort zal 
worden overgenomen door Vincent Anker. Hem 

wensen wij een prettige werkomgeving hier in 

Mensfort en zijn we ervan overtuigd met hem te 
kunnen komen tot een opbouwende samenwerking. 

 

De redactie wenst u 
De redactie wenst u prettige kerstdagen 
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Al een aantal jaren wordt door S.L.M. samen met BS Atalanta 

en Dynamo Jeugdwerk eind oktober de Halloweentocht door 
onze wijk georganiseerd. Daarbij konden kinderen iets lekkers 

krijgen bij mensen in de wijk. Door de regels van de overheid in 

het kader van de Coronapandemie was dat dit jaar niet 

mogelijk. Toch was er een aantal  wijkbewoners die de sfeer 
wilden vasthouden en zij versierden hun huizen en tuinen. 

Hierbij een paar foto’s van die versieringen. De onafhankelijke 

jury heeft de winnende versieringen bepaald. Deze hebben een 

boeket bloemen ontvangen! Nu maar hopen dat volgend jaar 
alles weer gewoon kan doorgaan, zeker voor de kinderen! 

 

 

Familie pakket aanbieding 

2 personen verse friet 

6 stuks springrolls 

met chilisaus 
 

€ 5,50  
 

Actie geldig voor de maand  december 2020 

Halloween 2020 

Jaarwisseling 

Aan het einde van deze maand zullen we de overstap 

gaan maken naar het nieuwe jaar 2021, een jaar met 
nieuwe uitdagingen, maar ook met nieuwe kansen. De 

jaarwisseling zal er anders uitzien als anders. Door 

het vuurwerkverbod zal de lucht donkerder blijven 

als in voorgaande jaren. Bijna iedereen vindt dat erg 
jammer, maar elk jaar gebeuren er weer ongelukken 

en moet een beroep gedaan worden op de mensen in 

de zorg, met name in het ziekenhuis. Door de Corona 

is het daar erg druk en om te voorkomen dat het voor 
onze zorghelden niet langer 

mogelijk is de noodzakelijke 

zorg aan iedereen die dit 
nodig heeft te bieden.   

 

Vincent van Goghwedstrijd 

Op 14 januari 2021 om 14.00 uur opent  Vitalis op 

locatie Berckelhof de tentoonstelling van deze 

wedstrijd. I.v.m. het Van Goghjaar is het thema  

uiteraard “Vincent van Gogh”. Als u een kunstwerk 
hebt in dit thema, een foto, een schilderij, een 

beeldhouwwerk en  mee wilt dingen naar de prijs van 

de jury, lever dan uw kunstwerk voor 1 januari  
2021 in bij de receptie van 

De Horst/Kronehoef aan de 

Kloosterdreef 23 te 

Eindhoven. De expositie zal 
daarna op diverse Vitalis-

locaties te zien zijn 

 



 
 
 
 

 
 

 

  

 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. Zo moesten we de beide concerten op 7  

november door de verscherpte maatregelen voor theatervoorstellingen helaas afzeggen. Ook voor de diverse 
activiteiten en bijeenkomsten in de Emmaüskerk heeft dit belangrijke gevolgen.  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 10.00 uur tot 12.00 uur blijft 

wel doorgaan, uiteraard met inachtneming van alle noodzakelijke  voorzorgsmaatregelen. De zondagse 
kerkdiensten gaan door, maar we houden we ons aan het maximum aantal van 30 bezoekers. De pers-

conferentie van 17 november kon nog niet duidelijk maken wat de mogelijkheden met Kerstmis zullen zijn.  

Dat maakt de planning dan ook erg moeilijk. In ieder geval is er in de Emmaüskerk een kerstdienst op vrijdag 

25 december om 10.00 uur ’s ochtends. Hierbij mogen zoals het er nu uitziet 30 personen aanwezig zijn, 
maar hopelijk kunnen er tegen die tijd meer zijn. In ieder geval is deze kerstdienst, net als de andere 

zondagse diensten te volgen via  voor kerkleden, gasten en belangstellenden te volgen via Youtube 

:https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc. De kerstnachtdienst 

en het seniorenkerstfeest zullen dit jaar waarschijnlijk niet doorgaan, het kinderkerstfeest mogelijk wel. 
Voor de laatste berichten over wat wel en niet door kan gaan en wanneer en hoe laat enz kunt u het beste de 

website www.emmauskerkeindhoven in de gaten houden.  Als u hierbij bij een van de diensten aanwezig wilt 

zijn, kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar  coronadagboek@emmauskerkeindhoven.nl , zodat 

u meteen weet of er nog plaatsen vrij zijn.  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 mond- 

kapje 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.  
Wij wensen dat iedereen in de wijk Mensfort, ondanks corona, toch 

heel fijne, gezellige en betekenisvolle kerstdagen mag hebben. 
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Mensfort wordt Wensfort 

Het is fijn dat we in Mens-

fort, ondanks alle stilte en 

mooie, lieve en diepe wensen. En dat 

Mensfort zo een stralend licht in Eindho- 
saaiheid vanwege corona, toch nog een vrolijke en 

warme decembermaand tegemoet kunnen zien door het 
initiatief Wensfort. Als Emmaüskerk zijn we blij hier-

bij betrokken te kunnen zijn. Zoals op pagina 1 is te 
lezen, kunnen uw wensen, bijvoorbeeld voor de aan-

staande feestdagen en voor het komende jaar, worden 

opgehangen in de wensboom die bij ons in de tuin komt 

te staan. We hopen dat iedereen meedoet en dat het 
een volgeladen boom zal worden, met heel veel  

ven mag zijn, als een wijk waarin mensen verlangen 

naar een normaler leven, in onderlinge verbondenheid 

en met vertrouwen in de toekomst. Zou u het fijn 

vinden als er voor uw wensen wordt gebeden? Dan 
doen wij dat graag! U kunt dit aangeven op de 

wensbriefjes die u inlevert bij de SLM. Ook kunt u 

een gebedsverzoek achterlaten in de brievenbus van 

de Emmaüskerk (Jan van der Wegestraat 2) of een 
mailtje sturen naar info@emmauskerkeindhoven.nl  
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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 

                                         

“Eén ding is zeker: niets is zeker”, een  uitdrukking 
die u vast en zeker bekend in de oren klinkt want 

menigeen neemt deze woorden bij tijd en wijle in de 

mond. Als je het allemaal niet meer weet en er niet 

zo vlug een oplossing voor een probleem voorhanden 
is, laat je deze oneliner erop los. Dat gebeurt zeer 

zeker in deze maanden waarin we nog steeds (liever 

gezegd alwéér) in alle mogelijke vormen met het 

coronaprobleem geconfronteerd worden, de een nog 
heftiger dan de ander. Het coronaprobleem van 

Biebmensfort (van àlle bibliotheken natuurlijk) is de 

sluiting waarmee we weer te maken kregen. Op dit 

moment lijkt het erop dat we zeer binnenkort weer 
open mogen…! Het begint bijna een draaideur effect 

te worden: open – dicht – open – dicht: “één ding is 

zeker, niets is zeker”! Laten we met ons allen hopen 

(en voorál eraan meewerken…) dat daar nu een eind 
aan komt, dat de deur zonder onderbreking open kan 

blijven. Als je niet alleen de donkere kant van deze 

periode bekijkt maar ook de wat mindere donkere 

kant, hoe moeilijk dat misschien ook is, dan zou dat 

voor mij persoonlijk zijn dat ik door de, 
noodgedwongen, verminderde sociale contacten meer 

tijd vind om te lezen! Zo heb ik onlangs 2 boeken 

gelezen van de Spaanse schrijfster Eva García 

Sáenz De Urturi ; toegegeven: een hele mondvol, 
zo’n samengestelde naam, maar dat is in Spanje ’n 

heel normale zaak. Deze Eva García (ik hou het even 

kort…) heeft als debuut een boek geschreven dat ze 

succesvol in eigen beheer heeft uitgegeven om 
vervolgens een schitterende trilogie van het genre 

literaire thriller te schrijven, uitgegeven door een 

grote Spaanse uitgeverij. De titels van de boeken 
luiden: ‘De stilte van de witte stad’, ‘De riten van het 

water’, ‘De heren van de tijd’. De eerste twee (dikke 

pillen) heb ik inmiddels gelezen, verslonden beter 

gezegd; ik kan m’n waardering in één woord 

uitdrukken: klasse! Over de inhoud ga ik uiteraard 
niets zeggen om de doodeenvoudige reden dat ik ze 

beslist ga aanschaffen voor onze Biebmensfort. Ik 

weet het: ‘Smaken verschillen’, maar tóch. 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. 
 

 

 

WILT U UW KINDEREN OF KLEINKINDEREN  

VERRASSEN MET EEN LEUK BEZOEK VAN 

SINTERKLAAS EN PIETEN BIJ U AAN HUIS?   

 

 

TOT 5 DECEMBER KUNT U ONS 

NOG BOEKEN ! 

 

KIJK OP WWW.SINT-PIET.NL 

 

 

           Bezorging Mensfort Info 

 

Graag wil de redactie in dit laatste blad van dit jaar de vrijwillige bezorgers bedanken die 

ervoor zorgen dat in de hele wijk de Mensfort Info wordt bezorgd. Zo blijft u op de 

hoogte van wat er te doen is. Soms is het nodig een wijk korte tijd over te nemen en dan is 
het prettig een reserve achter de hand te hebben. Hebt u elke maand een half uurtje tijd 

om mee te bezorgen als dat nodig is, meld u dan aan via mensfort.info@mensfort.eu. Uw 

naam komt dan op de reservelijst en wij nemen contact op als we uw hulp nodig hebben. 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

Vuilstortplaats Mensfort? 

Helaas, na meerdere berichten 

in onze Mensfort Info is het bij 

velen nog niet doorgedrongen  
hoe we onze wijk leefbaar 

kunnen houden. Deze foto van 

het Judas Taddeüsplein laat zien 

hoe  het niet moet. Daarnaast 
zie ik op de parkeerplaatsen op 

het plein lege kannetjes van het 

bijvullen van olie of koelvloeistof 

in de auto. Die kannetjes worden 
dan onder de auto geschoven. 

Ook resten van verpakkingen van 

etenswaren worden naast de  

zich hoe we de wijk leefbaar en 

schoon kunnen houden. Helaas wordt 

er naar mijn idee weinig 
gesurveilleerd, zeker in de avonduren 

en nacht, door instanties als Politie en 

Boa’s. Ergert u zich er ook aan en u 

ziet wat er gebeurt: Meld dit bij de 
politie met concrete gegevens! Samen 

kunnen we dit oplossen. 

Een aantal mensen kan leven met de 

gedachte dat het toch wel wordt 
opgeruimd. Het is een aanfluiting voor 

onze wijk en bovendien is dit gedrag 

geen voorbeeld in de opvoeding van 

onze kinderen. 
 

Ingezonden door een wijkbewoner.  

(naam en adres bij de redactie bekend.) 

auto gezet, pampers worden achtergelaten, asbakken worden geleegd en 
lege bierblikjes worden op straat gegooid. “Mensen met een beetje 

fatsoen doen dit niet”, zou je denken. Maar toch wel blijkbaar. Of het 

altijd wijkbewoners zijn weet ik natuurlijk niet. Niet iedereen bedenkt 
 

Sparen voor het PLUS boodschappenpakket 

Evenals vorig jaar wil S.L.M. ook dit 

jaar weer een aantal wijkbewoners 

die het financieel wat moeilijker 
hebben verrassen met dit fraaie 

boodschappenpakket. Wanneer alle  

wijkbewoners die de gratis zegels krijgen 

aangeboden bij de supermarkt en deze zelf niet of 
niet meer sparen omdat men de kaart toch niet vol 

krijgt, die zegels wel aannemen. Lever ze daarna in 

bij S.L.M  Zo  gaan we proberen weer een aantal 

pakketten te sparen en deze bij de juiste mensen af 
te geven. De zegels kunnen worden ingeleverd tot en 

met 6 februari. Doe ze in een enveloppe in de 

brievenbus bij de Van Norenburchstraat 41  

of De Waghemakerstraat 7.  Halen we weer 
het aantal van vorig jaar?  

 
Advertenties gezocht? 

Mocht u iemand kennen die meer naamsbekendheid 

in Mensfort zoekt voor zijn of haar bedrijfje, wijs 

dan eens op ons wijkblad. Al vanaf  € 5,00  kan een 
advertentie in dit blad worden opgenomen. 

 

Fietsen met Mensfort 

Ook als het wat kouder wordt kunnen we lekker 

fietsen: dikke jas aan, sjaal om en handschoenen 

aan. Elke dinsdag vertrek om 13.00 uur bij De Werf. 

Fiets gezellig mee ! 
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Daghap in de Werf 

Ook de daghap op de dinsdag 
hebben we  moeten stoppen toen 

de nieuwe Covid-19maatregelen in oktober werden 

aangekondigd. Er was zo’n mooi protocol opgesteld, 

speciaal voor De Werf waarin de voorschriften van de 
RIVM waren verwerkt. Met die regels konden we wel 

leven, maar helaas… Jammer genoeg werkte dit niet 

om door te kunnen gaan. Voorlopig moeten we er dus 

even mee stoppen. Graag willen we weer beginnen als 
het weer wordt toegelaten en iedereen veilig terecht 

kan in De Werf. Mocht u denken dat het weer kan 

doorgaan, informeer dan even via E-Mail 

lucvdhurk@gmail.com of tel. 040-2027760 en u 
weet of u lekker kunt komen eten. 

 

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 coronaperikelen noodzakelijkerwijs gestopt. 

Als er in december 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. 

 

Entree in Mensfort (2) 

In het novembernummer van ons blad hebben we 

de ingang naar onze wijk op de hoek Lieven de 

Keylaan/ Dr. Cuyperslaan, achter de benzinepomp, 
aan de kaak gesteld. Het was geen uitnodiging om 

onze wijk te bezoeken. Deze maand is het hele 

terrein opgeschoond en geëgaliseerd. Nu is het 

een kale vlakte, maar als het gras alles groen 
kleurt, ziet het er nog beter uit. Een woord van 

dank aan de nieuwe eigenaar is dan ook op zijn 

plaats. En nu : houden zo tot de  bouwplannen voor 

dit project uitgevoerd kunnen worden. 

 

Mijn wens voor de wensboom ! 

Onderstaande strook zou u kunnen gebruiken om uw wens in te dienen. 

Daarbij mag u een wens uitspreken voor iemand, voor uzelf of voor onze  

wijk in het algemeen. Als u uw naam invult is het voor ons gemakkelijker om met u in contact te komen als we 

over uw wens vragen hebben, maar dat is niet noodzakelijk. U mag uw wens ook zonder naam inleveren!   

Mijn wens luidt:……………………………………………………………………………  

** Deze wens is ingediend door ………………………………………….... 

                     ** adres ……………………………………… **telefoon………………. 

** Deze gegevens zijn niet noodzakelijk! 

  

Geld beschikbaar voor initiatieven !!!  

Evenals voorgaande jaren is het mogelijk iets te 

organiseren voor een groep wijkbewoners, bij 

voorbeeld een appartementengebouw, een straat of 
plein en daarvoor een waardebon aan te vragen als 

bijdrage in de kosten. Wie daarvoor een idee heeft 

kan informatie inwinnen bij het bestuur van S.L.M. 

via het mailadres informatie@mensfort.eu. Dus als U 
een idee hebt om op een ludieke of gezellige manier 

nader kennis te maken met mensen in uw omgeving, 

maak hiervan gebruik! Hebt u geen idee, maar u vindt 

het wel leuk, het bestuur adviseert u graag. 
 

Wandelen met Mensfort 

De wandelgroep, die normaal op dinsdag om 13.00 uur 

vertrekt vanaf De Werf, heeft afgesproken, dat het 

wandelen tijdelijk moet worden stilgelegd tot aan het 
moment dat er weer een mogelijkheid is om ergens 

met een lekker kopje koffie of thee te pauzeren. 

Zodra de Corona-maatregelen weer toelaten dat de 

horeca opengaat, maken ze weer elke dinsdag hun 

gezonde wandeling. Ook u kunt dan weer aansluiten 
om andere wijkbewoners te ontmoeten. Loop dus, 

gewoon mee als u zin heeft. Aanmelden is niet nodig. 
 

Knip uit,vul in en lever in! 
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Kerststallen op herhaling 

 

pastoor zijn we het gesprek aangegaan met het 

Waalres Museum. Inmiddels hebben we een 

toezegging van hen dat wij mogen putten uit een 

deel van hun uitgebreide collectie. Om u dit jaar nog 
meer in de kerstsfeer te brengen, zal er iedere 

zaterdagmiddag live muziek te horen zijn. De 

kerststallen zijn vanaf 28 november tot en met 2 

januari te zien in de Sint Petruskerk. Iedere 
zaterdag vanaf 13.30 uur tot en met 16.00 uur zal 

de kerk geopend zijn voor bezichtiging. De toegang 

is gratis. Eerste Kerstdag is de kerk aan de Klooster- 

Na het onverwacht grote succes van afgelopen jaar, 

zijn de voorbereidingen voor een tweede 

tentoonstelling van kerststallen in de Sint 

Petruskerk in volle gang. Dit jaar zal de collectie 
weer  volledig  anders  zijn. Na  een  tip  van  onze  

dreef geopend van  
12.00 tot 16.00 uur  

 

 
Je weet wel, 100 jaar Eindhoven, weet en ken je veel van de stad, vorm een team en win prijzen 

Eer gisteren, vier vandaag, maak morgen. Het is 100 jaar geleden dat de gemeenten Eindhoven, Gestel, 

Stratum, Woensel, Strijp en Tongelre één gemeente vormden. Dit jaar vieren we samen dit honderdjarig 
bestaan. We staan stil bij het verleden, het heden en de toekomst van Eindhoven. 
 

Op zaterdag 12 december van 11 uur ‘s ochtends tot 
23 uur ‘s avonds gaan de digitale lijnen open van ‘de Kei 

Grote Eindhoven Quiz’. Een speciale fotoquiz voor heel 

Eindhoven! Voor deze quiz hoef je de deur niet uit, je 

speelt gewoon mee vanuit huis. Digitaal schakel je 
vrienden en familie in via een videochat, WhatsApp-

groepje of via de telefoon. Samen speel je mee aan 

deze unieke online fotozoektocht! Aan de hand van 

tien creatieve thema’s nemen we je mee op een 
speurtocht langs allerlei bekende en minder bekende 

plekken in Eindhoven. Markeer op het digitale 

antwoordformulier de 100 locaties op een kaart. Met  

weken zullen alle thema’s bekend gemaakt worden op 
onze socials. Naast de grote winnaar is er ook een 

winnaar per stadsdeel en worden er onder alle 

deelnemers verschillende prijzenpakketten verloot. 

Reden genoeg om mee te doen, want iedereen maakt 
kans op kei mooie Eindhovense prijzen. Ken jij veel in 

Eindhoven? Of ben je juist goed in online speuren? 

Dan mag jij dit niet missen. Stel je team samen en 

speel mee met ‘De Kei Grote Eindhoven Quiz’!  
De quiz is onderdeel van de viering Eindhoven 1920 - 

2020: Eer gisteren, vier vandaag, maak morgen!  

je team ga je voor de hoogste score. De komende Voor meer informatie: kijk op eindhovenquiz.com 
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Mijn Passie 

 

Deze keer mag ik over mijn hobby vertellen. Als kind 

tekende ik veel portretten en nu heb ik  nog steeds 

vele creatieve hobby’s. Ik brei warme truien, koker-
rokken, sjaals en shirts. Daarnaast fotografeer en 

aquarel ik bloemen, planten en dieren. Mijn inspiratie 

haal ik van pintrest, instagram en bloemen en planten 

die ik fotografeer. Sinds een jaar maak ik ook 
sieraden van zelfhardende klei. Eerst maak ik de 

vorm, dan gebruik ik stempels om patronen te 

creëren. Vervolgens steek ik een oogje in de klei, 

zodat ik het hangertje aan een ketting kan hangen. 
Na het drogen van de klei ga ik met de aquarelverf 

aan de slag. Ik gebruik hele dunne kwasten of 

nagelart-tools. Soms teken ik met een zwarte fine-
liner wat details of een bloem op het hangertje. Als 

de verf goed gedroogd is, werk ik de hanger af met 

een matte of glans vernis, om het te beschermen 

tegen de regen. Omdat ik al 100 hangers heb 

gemaakt, wil ik ze graag gratis weggeven. Misschien 

kun je er iemand blij mee maken of vind je er zelf 

één mooi, stuur me een berichtje via instagram 
@mloesnl of een mail naar louise_acht@hotmail.com. 

(max 2 per persoon) 

 

Mijn Passie 

Hebt u ook een interessante hobby net als Louise? 

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. 

 

Kaartavonden in De Eikenhof 

De kaartavonden, zowel op dinsdag als op vrijdag in 

de Eikenhof zijn door de maatregelen rond het 

cofid-19-virus tot nader orde stilgelegd. Pas als het 
weer mogelijk is binnen de richtlijnen 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. Tot zolang: blijf 
gezond en kijk naar elkaar om.  

 

Spreuk van de maand 
 

Een goede buur verdubbelt de waarde van je huis. 
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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 Vincent Anker v.anker@eindhoven.nl    06-15309249 

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 06-38062395 

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 januari aanleveren uiterlijk op 15 

december 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 

De ranke kerktoren van de Judas Taddeuskerk 

zoals die stond op de plaats waar nu de 

appartementen aan het Judas Taddeusplein staan, 


