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Mensfort wordt Wensfort 
Op 12 december  heeft de Wensstoet door een groot 
gedeelte van onze wijk getrokken. Nadat een aantal 
kinderen de fraaie ballen met wensen vanuit de wijk in 
de wensboom heeft gehangen. Die wensboom was bij de 
Emmaüskerk opgesteld met een verlicht bord met de 
tijdelijke naam van onze wijk; Wensfort. Het idee was 
de wensen van de wijkbewoners in de boom te 
verzamelen. Velen gaven al snel hun medewerking en 
stuurden de wensen in, al dan niet in de fraai versierde 
doorzichtige ballen. Een fraai uitgedoste stoet trok 
daarna door de diverse straten, waarbij we helaas niet  
alle straten konden aandoen. Voorop ging de sneeuw-
koningin die op diverse plaatsen in de wijk een fraaie 
aria ten gehore bracht, soms zomaar op straat, soms 
ook bij een verraste wijkbewoner die naar buiten kwam 
om de stoet te bekijken. Deze koningin werd gevolgd  
door twee hoge harten, steltlopers, fraai gekleed en 
met verlichting op hun kleding. Zij overzagen de hele 
stoet. Achter hen aan reed het oldtimerorkest, twee 
muzikanten die vanuit een kever cabriolet hun muziek 
ten gehore brachten. Een groep kinderen had zich met 
lampionnen en fakkels aangesloten bij deze stoet, die 
werd afgesloten door een fraai versierde en verlichte 
caravan. Rondom de stoet zwermden enkele fraai in 
het wit geklede dames en met lampjes versierd. 
Enkelen daarvan hadden een visnet, gevuld met 
snoepgoed. Zo kon dit verpakte snoep coronavrij 
worden aangeboden aan kinderen en wijkbewoners. Ook 
waren er deelnemers die mensen vroegen naar de 
wensen die leefden onder de wijkbewoners. Weer 
andere deelnemers deelden knuffels uit in de vorm van 
een wenskaart. Ook deze wensen worden nog toege- 

voegd aan de wensboom, net zoals de wensen die de 
Hartendames en de mensen van de koffiekar. Veel 
nieuwsgierige wijkbewoners kwamen in de deuropening 
staan om de fraaie stoet coronavrij te  bekijken. De 
toeschouwers waren blij verrast met deze bijzondere 
wensstoet, georganiseerd door S.L.M., de Emmaüskerk 
in samenwerking met het Centrum voor de Kunst. Op 
20 december zouden we in samenwerking met  CKE een 
aantal wijkbewoners een concert aanbieden. Omdat de 
nieuwe corona-maatregelen dit verhinderden konden 
we dit geen doorgang laten vinden.  Ook de voor 29 
december geplande vuurstoet om  alle nare 
herinneringen aan 2020 symbolisch aan het vuur ten 
prooi te laten vallen moest worden afgelast. Daardoor 
kon ook niet bekend worden gemaakt welke wens in 
vervulling zal gaan. We zullen alles in het werk stellen 
om deze activiteiten toch uit te voeren zodra dat weer 
kan. De bedoeling om een hartverwarmend einde van 
een moeilijk jaar te organiseren is maar ten dele tot 
zijn recht gekomen. We hopen dit zeker ergens in 
2021 alsnog te kunnen doen. 

 

 

De sneeuwkoningin 
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Sinterklaas in De Werf 

 
Gelukkig kon het bezoek van de Sint aan de Werf wel 
doorgaan. In drie groepjes van ongeveer 5 kinderen 
konden de jonge Mensfortertjes de Sint bezoeken. 
Om aan de corona-voorwaarden te kunnen voldoen kon 
jammer genoeg maar één ouder aanwezig zijn. Voor elk 
kind had de Sint een persoonlijk woordje vanuit het 
Grote Boek. Daarna kon elk kind een leuk cadeautje in 
ontvangst nemen. Na het maken van een foto bij de 
Sint en Pieten moesten de kinderen de zaal verlaten 
om plaats te maken voor het volgende groepje. De 
reacties waren positief. Zowel de ouders als de 
kinderen genoten van deze bijzondere 
Sinterklaasmiddag in de corona-tijd, dankzij de 
vindingrijkheid van S.L.M. 
 

 

Familie pakket aanbieding 

2 personen verse friet 

6 stuks springrolls 

met chilisaus 
 

€ 5,50  
 

Actie geldig voor de maand  januari 2021 

Nieuwjaarsreceptie S.L.M. 
Helaas heeft het bestuur van S.L.M. moeten 
besluiten de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor 
het jaar 2021 geen doorgang kan vinden. De maat-
regelen van overheidswege maken het onmogelijk in 
het begin van het nieuwe jaar bij elkaar te komen 
om samen vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. 
Het bestuur betreurt het dat zij de vrijwilligers en 
de inwoners van onze wijk niet kunnen ontmoeten. 
Het is elk jaar toch weer een mooie start van het 
nieuwe jaar en zeker na de het rampzalige jaar 
2020 zou het een opsteker kunnen zijn. Ondanks 
deze tegenvaller neemt het bestuur zich voor zich 
ook in het nieuwe jaar weer zal inzetten voor de 
leefbaarheid, het woongenot en de veiligheid. We 
hopen dan ook dat het jaar 2021 de mogelijkheid 
biedt weer een aantal activiteiten te organiseren 
zodra de situatie dat toelaat. Daarbij hopen we 
uiteraard ook uw medewerking in de vorm van 
vrijwillige handjes bij het organiseren te kunnen 
rekenen, want alleen samen verbeteren wij de wijk. 
 

 

De redactie wenst u  

Op bezoek bij de Sint op 1½ meter 

afstand 

Reacties wijkbewoners op Wensstoet  
*Zojuist voorbijgekomen. Erg mooi…mag een 
jaarlijks terugkomende gebeurtenis worden  (A.K.) 
*Allen die deze wensstoet hebben georganiseerd 
en hier in de waterkoude omstandigheden aan 
hebben deelgenomen GEWELDIG! Het was zo leuk 
en hartverwarmend om deze stoet met muziek, 
steltlopers, een rode VW-cabriolet vol met 
kleurige kerstverlichting, een operazangeres e.d., 
snoepjes uitdelend, ook bij ons op de Dr. Berlage-
laan stapvoets voorbij te zien komen: CHAPEAU!! 
En wat een leuke nieuwe naam voor onze wijk: 
WENSFORT.( F.G.) 
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Afscheidswoordje. 
Aan de gehele wijk wil ik middels deze mogelijkheid 
afscheid van iedereen in Mensfort nemen. Ik wil 
jullie ÉNORM bedanken voor de jarenlange,  prettige 
samenwerking, de mooie resultaten die voor, met, in 
en rondom de buurt gerealiseerd! Ook in deze rare 
tijden wens ik jullie alles goeds toe, zorg goed voor 
jezelf en elkaar! Ik geef het stokje door Vincent 
Anker.  
Groet Erika Overink  
Gebiedscoördinator Gemeente Eindhoven  

Van de redactie 
Vanaf deze uitgave zullen we het weekprogramma van 
De Werf en De Energy publiceren op bladzijde 11. 
Vanaf nu hoeft u dus alleen de achterpagina te 
bewaren om alle belangrijke informatie bij de hand te 
hebben. Het hele blad bewaren kan uiteraard ook 
gewoon. 
 

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?  

 

Het waardebonsysteem uitgelegd  
Een gedeelte van het subsidiebedrag dat de Stichting 
Leefbaarheid Mensfort van de gemeente krijgt is 
bedoeld om mensen die iets willen organiseren een  
financiële steun in de rug te geven. Voorwaarde is dan 
dat de activiteit bedoeld is om mensen, jong of oud, 
uit de wijk met elkaar in contact te brengen, wat een 
bijdrage zal zijn aan de leefbaarheid en het 
woongenot in een deel van Mensfort.  Dat kan door 
een straat, een appartementsgebouw, een flat  of per 
vriendengroep gebeuren. Als de activiteit door de 
regiegroep als zinvol wordt beoordeeld zal een 
gedeelte van de begroting betaald kunnen worden uit 
het subsidie. Aanvragen van de bijdrage in de vorm 
van een waardebon kan door alle wijkbewoners door 
een berichtje te sturen aan informatie@mensfort.eu. 
De officiële aanvraagformulieren zullen u dan worden 
toegestuurd, waarna u vrij snel een reactie krijgt en u 
weet op welke bijdrage u kunt rekenen. Mocht u wel 
een idee hebben, maar niet weten hoe u dat uit kunt 
voeren? Neem dan ook contact op met het bestuur van 
S.L.M. Wij helpen u er graag bij. 
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Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

 

Weet u het nog: in de vorige aflevering van Mensfort 
Info begon ik met de clichézin “Eén ding is zeker: 
niets is zeker”. Wat toen gold, geldt nu nog steeds 
en misschien zelfs nog sterker dan toen! Op het 
moment dat ik dit stukje schrijf kunnen we in de 
krant lezen dat onze premier het Nederlandse volk 
weer zal toespreken vanuit het ‘Torentje’ over de 
vergaande maatregelen die over ons heen uitgestort 
zullen gaan worden. Die maatregelen zullen heel 
ingrijpend zijn: scholen en kinderopvang moeten hun 
deuren gaan sluiten, winkels gaan net als musea, 
theaters, dierentuinen dicht enz. enz. Specifiek voor 
ons, als BiebMensfort, van essentieel belang is de te 
verwachten maatregel: bibliotheken sluiten maar 
mogen de zogeheten afhaalservice inzetten. Met zo’n 
maatregel kunnen wij als kleine wijkbibliotheek 
natuurlijk helemaal niets…! Verder lees ik dat 
buurthuizen toegankelijk blijven voor kwetsbare 

mensen. Over wat dit concreet voor buurthuis ‘De 
Werf’ (waar wij ‘inwonen’)gaat betekenen kan ik nu 
geen zinnig woord zeggen; we zullen met ons allen 
meer nieuws hierover krijgen van de beheerder.  Hoe 

je het ook wendt of keert: er hangt ons opnieuw, net 
als tijdens de eerste coronagolf, weer heel wat 
boven het hoofd. En dan te weten dat het hoofd van 
menigeen al zo vol zit in deze decembermaand met 
het nadenken over hoe de ‘feestdagen’ naar ieders 
tevredenheid te vieren…! Overigens is dat woord 
‘feestdagen’ sowieso, maar zeer zeker nu in 2020, 
een benaming die de lading naar mijn idee niet dekt, 
maar dat terzijde. Wat er ook besloten wordt met 
betrekking tot het wel of niet tijdelijk gesloten 
worden van onze bibliotheek: op de vrijdagen 25 
december en 1 januari (eerste kerstdag en 
nieuwjaarsdag) zijn we natuurlijk dicht. Als dit 
nummer bij u op de deurmat valt (met grote dank en 
waardering voor de bezorgers!) weet u natuurlijk 
meer over de maatregelen die de premier ons 
vanavond voorschotelt. Over voorschotelen 
gesproken: doe het dit jaar rustig aan en bedenk: 
‘niet het vele is goed maar het goede is veel’! Namens 
al onze vrijwilligers wens ik u Zalig Kerstmis en een 
gezond 2021. Allez, tot de volgende keer!  
 

 

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 

                                       

 

Vrijwilligerswerk van Jan Pennings 
De hoofdprijs in de loterij van 
Seniorenbelang Woensel is gewonnen 
door  Jan Pennings. Jan doet bij 
SBW vrijwilligerswerk zoals verdeler 
en bezorger van de Ons, het 
maandblad van KBO Brabant. Hij is de 

motor achter de modeshows, de kerstviering en 
de nieuwjaarsreceptie in de Werf. Ook regelde 
hij jarenlang het kienen op woensdag in De 
Werf. Verder zet Jan zich ook al meer dan 20 
jaar als vrijwilliger in voor  onze wijk binnen de 
Stichting Leefbaarheid Mensfort. 

Door Huub van Houtert 
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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. 

 

 

 

Fietsen en wandelen met Mensfort 
Door de maatregelen rondom de coronacrisis hebben 
we moeten besluiten zowel het wandelen als het 
fietsen tijdelijk te moeten stoppen. Behalve dat het 
niet mogelijk is met grotere groepen bij elkaar te 
komen kan er nergens koffie worden gedronken. 
Zodra de mogelijkheden er weer zijn zullen deze 
activiteiten weer snel opstarten om weer samen te 
kunnen bewegen. Als na 19 januari de ruimte weer is 
kunt u voor beide activiteiten weer aansluiten op 
dinsdag bij De Werf. Misschien moeten we wat 
langer wachten, maar dat weten we nu nog niet, 
 

 

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. De vrijdagse Open Emmaüs koffieochtenden  

gaan voorlopig niet door. Het Samen Eten op de eerste maandag en derde dinsdag van de maand kan voorlopig 
ook niet doorgaan. 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 wel 
door, maar we houden we ons aan het maximum aantal van 30 bezoekers. De persconferentie van 16 december 
maakte duidelijk dat er met Kerstmis weinig mogelijkheden zouden zijn.   De zondagse diensten zijn via 
Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc voor kerkleden, 
gasten en belangstellenden te volgen. Als u 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 mondkapje op, zitten mensen op  
minimaal 1,5meter afstand van elkaar, worden handen gedesinfecteerd en worden de namen 
van bezoekers genoteerd. Hopelijk hebben de landelijke maatregelen effect en kunnen de 
bovengenoemde inperkingen na 19 januari worden versoepeld. We hopen u en elkaar zo snel 
mogelijk weer te zien. Wij wensen  iedereen in de wijk Mensfort, ondanks corona, een 
voorspoedig  en hoopvol nieuw jaar toe.  

 

  
Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden, 

afstand houden en blijven thuis bij klachten. 
 



 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

Daghap in de Werf 

Ook de daghap op de dinsdag 
hebben we  in oktober moeten  

Stoppen.  De  nieuwe Covid-19 maatregelen van 14 
december zijn nog strenger, dus zal er tot zeker 19 
januari helaas geen daghap kunnen worden 
geserveerd.. Jammer genoeg werkte het protocol 
dat eerder was opgesteld 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. 

 

Reparatiecafé De Werf 
Vrijwilligers helpen straks, na afloop van de 
lockdown 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.  
 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 
 

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 
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Sluiting De Werf. 
De Werf zal door de coronamaatregelen tot en met 
19 januari gesloten zijn. Alle activiteiten zijn in 
deze periode stopgezet. Er zal over het algemeen 
niemand aanwezig zijn. De beheerder kunt u het 
beste bereiken per email. 

 

 

 

De Steltlopers 
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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. 

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. 
Zodra weer groen licht komt, maar dat zeker niet 
voor 19 januari zijn,  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.   

Nieuwe gratis beweegroute in Mensfort 
In Mensfort is een KWIEK beweegroute aangelegd 
voor iedereen die tijdens een wandeling graag nog 
extra in beweging wil zijn. Dat is goed nieuws voor 
iedereen die minder beweegt tijdens deze corona 
tijden. Vanaf nu kun je er zelf op uit om toch aan je 
lichaamsbeweging te komen. Je kunt de route ge-
heel coronaproof, alleen wandelen of met je eigen 
gezin of één buurtgenoot op 1½ meter afstand van 
elkaar. Deze KWIEK beweegroute is de tweede in 
Eindhoven. Door de pijlen en oefeningen, uitgebeeld 
op stoeptegels, te volgen, kun je tijdens de route 
lekker bewegen en maak je sportief gebruik van  
straatmeubilair. 
Leuk om te doen en 
goed voor je lijf. 
De plattegrond is 
buiten te vinden bij 
wijkcentrum De 
Werf.  

 

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 glimlach is de goedkoopste manier  
om je uiterlijk te veranderen. 

  

Het Oldtimerorkest in de kever. 

 

 

Hier kunt u onder andere 
terecht met vragen over: 

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



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

8 

Foto; Eindhoven in beeld 

Samen door één deur. 
Michelle heeft lange tijd gewerkt bij de DAF, maar 
sinds een ingrijpende gebeurtenis dertien jaar 
geleden is haar leven snel in een negatieve spiraal 
gekomen. Toen ze daarvan weer een beetje opkrab-
belde had ze geen werk meer en ook de mensen 
waarmee ze samenwoonde waren weg. Michelle 
probeert met haar 32 jaren een goede “wereld-
burger” te zijn en vooral dat te blijven. Maar dat lukt 
haar niet in haar eentje, hoe hard ze haar best ook 
doet. Daarom heeft ze mensen om haar heen die haar 
hierin helpen. “Mijn begeleiders zie ik zowat elke 
dag”, vertelt Michelle, “of ze komen bij mij thuis. Of 
ik ga naar de inloop Punt 17 aan het Van Vianenpad. In 
punt 17 voel ik me op mijn gemak. De andere mensen 
die er binnenwandelen, ken ik wel en ik zie ook wel dat 
ze, net als ik, het soms niet meer weten. Punt 17 
heeft dan niet altijd het antwoord, maar je kan er wel 
even op adem komen en je verhaal doen. En een lekker 
bakkie koffie drinken. Ik doe mijn best om een goede 
buur te zijn. En jij ook, volgens mij. Mooi zo, want zo 
kunnen we samen door één deur”. In de buurt waar 
Michelle woont, wonen en leven nog ruim twintig 
andere mensen die op de een of andere manier 
begeleiding nodig hebben in hun leven. Ze wonen vaak 
met z’n vieren in een huis. Ze delen zogenaamd de 
voordeur. “En elkaar”, vult Michelle aan, “want onder 

 
lotgenoten is een half woord vaak al genoeg om de 
ander te laten weten hoe je er voor staat. Met zo’n 
half woord is het moeilijker communiceren met de 
rest van de buurt. Daarvoor moeten we zogezegd 
“hele” woorden gebruiken En dat probeer ik heus 
wel, maar soms komen we daar net even niet op. Of 
we weten het gewoon niet. En geloof me, ik wil graag 
altijd een goede buurtbewoonster zijn, maar dan 
moet je het soms met een half woord van me doen. 
Sorry”. Mede door fijne begeleiders van Lunetzorg 
begon ze een digitale kringloopwinkel op Facebook. 
Geïnteresseerden kunnen zich melden en spullen 
soms gratis meenemen. Duurzaam, Opgeruimd en 
sociaal, net als Michelle zelf. Wil je meer weten over 
“punt 17”, kom dan gewoon  eens langs op Van 
Vianenpad 17. 
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25 jaar Stichting Leefbaarheid Mensfort 
Eerder hebben we in dit blad al vermeld dat het eind 
januari 25 jaar geleden is dat S.L.M. werd opgericht. 
Met een feest voor de hele wijk wilde het bestuur 
dit jubileum vieren. Helaas zal dit niet in januari 
kunnen doorgaan. We hopen dat dit in de maand april 
of mei doorgang kan vinden. U hoort daar nog van.  
 

Nieuwbouwplannen in Mensfort ??? 

 

Langzaam maar zeker komt het tijdstip dat er in onze 
wijk nieuwbouw zal plaatsvinden dichterbij. Op enkele 
plaatsen zal de bestaande bebouwing worden gesloopt, 
op één plaats is dit al gebeurd.  

hier een flatgebouw wat 
een jaar of vijf geleden 
door brand werd 
verwoest, samen met de 

De bouwplannen in de Hamsterstraat, op de plaats van 
het voormalige veilinghuis, beginnen duidelijker vorm te 
krijgen. De eerste opzet is al met de direct omwonenden 
besproken en de plannen worden nu bijgesteld naar 

winkel in motoraccessoires. Achter de schermen is er 
wel  al veel gebeurd, maar concrete bouwplannen zijn 
nog niet naar buiten gebracht, nadat besloten is een 
eerder plan niet uit te voeren.  

 

aanleiding van dit overleg. 
Vooral de privacy van de 
omwonenden zou in het 
eerste, voorliggende plan 
in het geding  

De plannen om op de plaats van het schoolgebouw aan 
de Jan Heynslaan 2 een aantal wooneenheden te 
bouwen worden concreter. De huidige gebruikers 
hebben al een aanzegging ontvangen dat zij het pand 
moeten verlaten. Onderstaande impressiefoto is door 

komen. Toegezegd is dat daar naar gekeken zal worden. 
Het begin is gemaakt, maar wanneer hier de bewoners 
kunnen intrekken is nog niet met zekerheid te zeggen. 
Een andere, veel besproken plaats, waar gebouwd gaat 
worden, is bij de benzinepomp aan de Dr. Cuyperslaan 

de gemeente verspreid. 
Het ligt in de bedoeling 
appartementen te bouwen 
met een binnentuin en een 
openbare parkruimte er  

op de hoek van de 1e Lieven de Keylaan. Voorheen stond  om heen, dus veel groen. Het lijkt een aanwinst. 

Verrassing  
De werkgroep actieve vrijwilligers, die vier keer per 
jaar een middagactiviteit organiseert heeft dit jaar 
uiteraard door de corona geen mogelijkheid gezien 
dat voor elkaar te krijgen. De bezoekers die op de 
meeste van deze middagen inschrijven zijn door de 
werkgroep verrast met een kerstattentie. Erg leuk! 
 



 
 
 
 

 

 
  
 

Open Avond en Open Dagen,  
Frits Philips lyceum-mavo 

Voor toekomstige brugklasleerlingen 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. De eerstvolgende 
activiteit in de reeks is onze Open Avond en de Open 

 

Dagen op 15, 16 en 17 
januari van 10:00 uur 
tot 13:00 uur. 

We kiezen ervoor om dit op school te organiseren 
omdat we uit ervaring weten dat sfeer proeven een 
belangrijke rol speelt bij de schoolkeuze en 
persoonlijk contact, weliswaar op gepaste afstand, 
als prettig wordt ervaren. Uiteraard houden we bij 
al onze evenementen, waaronder deze, rekening met 
de RIVM-richtlijnen in verband met het Coronavirus. 
Dat doen we met de volgende maatregelen:  
• de open avond/dagen te verspreiden over drie 

dagen i.p.v. twee; 
• vanwege de beperkte ruimte in verband met de 

maatregelen rondom het Coronavirus is het dit 
jaar vooralsnog alleen mogelijk voor leerlingen van 
groep 8 om de open dag te bezoeken, met één van 
hun ouders; 

• het verplicht te stellen om vooraf in te schrijven 
via onze website (dat kan vanaf 1 december) 
zodat het maximum aantal toegestane bezoekers 
niet wordt overschreden. Bijkomend voordeel van 
vooraf inschrijven is dat wij u op de hoogte 
kunnen brengen wanneer er veranderingen 
optreden; 

• een looproute te creëren die ervoor zorgt dat u 
alles kunt bezoeken en tegelijkertijd de duur van 
een bezoek aan onze school beperkt. 

 

Meer informatie over 
de brugklas vindt u op 

onze website 
www.fritsphilips.eu, 

tabblad 
‘Naar het Frits’ 
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De gemeente Eindhoven voert de campagne ‘MELD 
VUURWERKOVERLAST’. Voor de komende jaar-
wisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod. 
Eindhovenaren die toch vuurwerkoverlast ervaren, 
kunnen tot en met 10 januari 2021 de overlast 
melden via de BuitenBeter App of telefonisch via 
14040. (op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur).  Bel 
altijd 112 bij ernstige schade en/of lichamelijk 
letsel. Voor de komende jaarwisseling geldt een 
landelijk vuurwerkverbod. Het kabinet wil zo extra 
druk op de zorg en handhaving voorkomen. Alleen 
vuurwerk uit de zogeheten F-1 categorie, zoals 
sterretjes en knalerwten, mogen nog worden 
afgestoken. Uit de meldingen van vorig jaar blijkt 
dat de ervaren overlast over de stad redelijk 
gelijk verspreid is. In totaal hebben 1340 inwoners 
2100 keer overlast gemeld. Aan de hand van de 
meldingen van vorig jaar en dit jaar, zal de 
gemeente een standpunt innemen hoe Eindhoven 
omgaat met vuurwerk. Dit in relatie tot het 
landelijk vuurwerkbeleid. 

Buurtpreventie Mensfort 
De afgelopen maanden hebben zich drie wijkbewo-
ners aangemeld om als vrijwilliger een steentje bij 
te dragen aan de veiligheid in onze wijk. Een goed 
voorbeeld. Wie volgt? Meld u aan door een mailtje 
te sturen naar: buurtpreventie@mensfort.eu.  

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  € 15,00  kan een 
advertentie in dit blad worden opgenomen. 

 



 
 
 
 

 

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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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 februari aanleveren uiterlijk op 
15 januaria.s. schriftelijk op het redactieadres of via  
mensfort.info@mensfort.eu  
Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners van 
Mensfort worden kosteloos geplaatst. De redactie 
behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten als 
het artikel te lang is of zonder opgaaf van redenen te 
weigeren indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.  
Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden in 
overleg met de redactie. 

 
 

Colofon 

 

 

Mensfort Toen. 
Inkijk in de Van der Hartstraat, 

waarschijnlijk in de jaren ’70. 


