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25 jaar Stichting Leefbaarheid Mensfort 
In 1995 werd onder de inwoners van de wijk een 
enquête gehouden om na te gaan wat er verbeterd kon 
worden binnen de wijk. Daarbij kwamen een aantal 
opmerkingen terug die tot diverse acties hebben 
geleid. Om die te coördineren is op 30 januari 1996 de 
Stichting Leefbaarheid Mensfort opgericht. De 
doelstelling van de vereniging is het bevorderen van  
de leefbaarheid en het woongenot in Mensfort. Eén 
eerste actie was een poging het veiligheidsgevoel, na 
diverse woninginbraken, terug te brengen. Daarvoor 
werd aangesloten bij een gemeentelijke actie voor 
buurtpreventie. Omdat veel inwoners van onze wijk hun 
bezittingen ook wilden beschermen werd o.a. door de 
woningbouwverenigingen Trudo en Woonbedrijf 
meegewerkt aan de daaraan verbonden voorwaarden. 
Ook andere eigenaren haakten aan. Zo moest het 
hang- en sluitwerk van de woningen worden aangepast 
aan de geldende voorschriften en kwamen er in diverse 
achterpaden lampen. Daarna werden in alle straten die 
aan de voorwaarden voldeden borden geplaatst  om te 
wijzen op de buurtpreventie en veel woningen kregen 
een sticker die aangaf dat alles goed beveiligd was. De 
stichting S.L.M. werd een spreekbuis naar gemeente 
en woningbouwverenigingen om ook door aandacht voor 

andere aspecten die met leefbaarheid in de wijk te 
maken hadden, van losliggende stoeptegels tot 
noodzakelijk snoeiwerk, van parkeeroverlast tot 
verwaarloosde voortuinen. Het bestuur maakte hiervan 
melding en vaak werd actie ondernomen. In het begin  
werd het bestuur bijgestaan door wijk- en 
straatcoördinatoren. Bewoners konden hun problemen 
melden bij deze personen, die  de gesignaleerde 
problemen in de algemene vergaderingen voorlegden aan 
het bestuur, dat daarmee dan aan de slag ging. 
Inmiddels zijn de wegen om de veiligheidsklachten door 
te spelen veel verbeterd en kunnen bewoners 
rechtstreeks hun melding doorgeven per telefoon, email 
of via de buitenbeter-app. Vanaf 2001 werd ook 
jaarlijks de jaarvergadering gehouden, waar een 
overzicht van de activiteiten en resultaten werden 
gemeld. Intussen was de relatie tussen de gemeente en 
S.L.M. zodanig, dat de stichting de middelen kreeg om 
het werk aan de leefbaarheid en het woongenot voort 
te zetten. Het bestuur besloot het woongenot en de 
leefbaarheid te vergroten door naast de bestaande 
activiteiten aandacht te besteden aan de sociale 
cohesie: er voor zorgen dat mensen in de wijk elkaar 
wat beter zouden leren kennen.  

 (Lees verder op blz. 2) 
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Mensfort wordt Wensfort  

Uitgebreid hebben we vorige maand verslag kunnen 
doen van de start van het decemberproject van 
Stichting Leefbaarheid Mensfort en de deelnemende 
partners. Het was een opmaat naar wat een geweldige 
decembermaand zou moeten worden, maar helaas 
stuurden ook nu het weer en de coronamaatregelen de 
plannen weer in de war. Door veel wijkbewoners 
werden wensen ingestuurd. Hiernaast zie je zomaar 
een greep uit de vele wensen. Helaas moesten ook de 
straatconcerten op 20 december worden afgelast 
omdat het zou kunnen leiden tot samenscholingen die 
in verband met de risico’s voor coronabesmettingen 
niet toegestaan waren. In de loop van de laatste 
kalendermaand zouden enkele van de vele fraaie 
wensen op diverse plaatsen in de wijk zichtbaar wor-
den gemaakt, maar door de regen was dit niet 
mogelijk. Als de trottoirs weer droog zijn zullen hier 
en daar deze fraaie wensen enkele weken op straat te 
zien zijn. Zodra de beperkingen het weer toelaten 
zullen zowel de straatconcerten als  de afsluitende 
vurige wensstoet alsnog worden georganiseerd. We 
laten u nog weten door welke straten we deze stoet 
laten lopen. We hopen dat de wensboom bij de 
Emmaüskerk tot die dag kan blijven staan.   

Door de organisatie zal een keuze worden gemaakt uit 
alle ingeleverde wensen, ook die hier niet bij staan, om 
te kijken welke zij kunnen vervullen.  
• Vaker van dit soort activiteiten 
• Een dagje naar Toverland voor iedereen in de wijk 
• Dat Mensfort een veilige buurt mag blijven  
• Schone, veilige speeltuin met hekken om honden te 

weren 
• Gezondheid voor iedereen in Mensfort  
• Opknappen jeu de boules baan 
• Dat iedereen in Mensfort rijk wordt 
• Meer parkeerplaatsen in de wijk  
• Verdraagzaamheid, hulpvaardigheid en aandacht  

voor elkaar  
• Meer toezicht op afval 

bij ondergrondse 
containers  

• Dat  Mensfort een mooie 
samenleving mag worden 
met alle culturen. 

• Wekelijks  koffie-uurtje 
voor buurtgenoten in De 
Werf 

 
 

25 jaar S.L.M (vervolg van blz 1)

Daardoor zou de drempel om elkaar op een correcte 
manier aan te spreken over zaken die de 
leefbaarheid en het woongenot minder hoog zijn. 
Daarvoor zijn een aantal activiteiten opgezet om 
mensen met dezelfde interesses bij elkaar te 
brengen. De belangstelling daarvoor groeit nog 
steeds, waardoor we de indruk hebben dat er 
verbetering zit in de leefbaarheid en het 
woonplezier in Mensfort. Intussen is de 25e 
verjaardag van de stichting voorbijgegaan zonder 
dat we die konden vieren. Het bestuur zal, zodra de 
coronamaatregelen het mogelijk maken, een 
feestelijke bijeenkomst organiseren waarbij het 
geweldig zou zijn als alle wijkbewoners daarbij 
aanwezig kunnen zijn. We hopen dat dat in april of 
mei mogelijk is. Wij houden u uiteraard op de hoogte. 
 

Van de redactie 

Elke maand proberen we dit blad te vullen met 
artikelen en weetjes, die voor wijkbewoners van 
belang kunnen zijn. Graag willen we alle wijkbewoners 
uitnodigen ons te voorzien van deze informatie. Als u 
op de hoogte bent van een activiteit of andere 
informatie die ook voor anderen interessant kan zijn, 
laat het ons weten! Graag besteden we daar dan 
aandacht aan. Dat kunnen activiteiten in de wijk zijn, 
maar ook in de directe omgeving. Zo kunnen we onze 
wijkbewoners nog meer helpen om hun dagen zinvol te 
besteden. Stuur uw berichtje naar 
mensfort.info@mensfort.eu 

Spreuk van de maand 
 

Ik kan in 3 woorden alles beschrijven 
wat ik over het leven heb geleerd: 

het gaat door ! 
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Wijkfeest Mensfort 2021 

Traditioneel organiseert S.L.M., meestal in de maand 
mei, het jaarlijkse wijkfeest voor onze wijk. Elk jaar 
is het weer een van de drukste dagen op en rond het 
Judas Taddeusplein met muziek, kinderattracties en 
braderie. Gezien de coronamaatregelen zal het dit 
jaar niet mogelijk zijn. Misschien zijn de maat-
regelen tegen die tijd wel zo ruim dat het zou kunnen, 
maar de voorbereidingstijd kost elk jaar vijf maan-
den voor de organiserende werkgroep. Zodra we 
meer zicht hebben op de mogelijkheden zal de werk-
groep de zich hierover beraden. Misschien kunnen we 
een andere vorm voor het wijkfeest vinden. Om daar 
te zijner tijd over te kunnen brainstormen zou het 
prettig zijn als enkele wijkbewoners mee aanschuiven. 
Heb u daar interesse in, meld u  zich dan nu al vast 
aan via informatie@mensfort.eu. 
 

 

Fietsen en wandelen met Mensfort 

Op 12 januari werden de lockdown maatregelen 
verlengd tot 9 februari. Door die maatregelen 
hebben we moeten besluiten zowel het wandelen als 
het fietsen nog even achterwege te moeten laten. 
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. Zodra de groepen op 
straat weer wat groter mogen zijn  kunt u voor beide 
activiteiten weer aansluiten op dinsdag bij De Werf. 
We hopen dat we in de volgende Mensfort Info 
kunnen zeggen dat we al weer enkele weken in 
beweging zijn. Maar kom na 9 februari op de 
dinsdagen om 13.00 uur even kijken als je denkt dat 
het weer kan doorgaan. 
 

 

  
Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden, 

afstand houden en blijven thuis bij klachten. 

 

 

 

Sneeuw in Mensfort 



 
 
 
 

 
 

 
  

4 

Ik had me serieus voorgenomen om het eens niét te 
hebben over dat virus dat ons leven zo beheerst, 
maar de praktijk blijkt weerbarstiger  te zijn dan de 
theorie. Eigenlijk ontkomen we er geen van allen aan: 
het virus dringt erg vaak, gewild of ongewild, ook 
onze gesprekken binnen. Eergisteren was het tóch 
weer de persconferentie van het duo Rutte en de 
Jonge die hoge kijkcijfers scoorde en vervolgens ook 
weer de nodige tongen losmaakte, tongen van zowel 
de volslagen leken als van de iets meer ingewijden in 
de geheimen van het virus én van, last but least, de 
dames en heren deskundigen oftewel de diverse 
epidemiologen, virologen en wat dies meer zij. We 
kunnen ons bijna al niet meer voorstellen en voor de 
geest halen hoe het er ook alweer aan toe ging vóór 
het uitbreken van de pandemie, het zogenoemde 
‘normale leven’. Soms zie je op de televisie een 
programma waarin mensen elkaar nog ‘gewoon’ 
handen geven, elkaar vastpakken en kussen, met 
velen gezellig (dicht) bij elkaar zitten en samen 
kletsen, eten en drinken. Voor alle duidelijkheid 

wordt dan altijd een ‘herinnering’ in beeld gebracht 
als: ‘Opgenomen vóór de coronacrisis’ om maar niet de 
indruk bij de kijkers te wekken dat al die ‘normale’ 
dingen plotseling weer kunnen, weer mogen…! Zo kijk 
ikzelf, als geboren en getogen Eindhovenaar, met veel 
genoegen naar de nog enigszins ‘mondkapjesloze’ TV-
serie ‘Typisch Helmond’ over de volksbuurt ‘Het 
Haagje’ in Helmond-West. Wat mij namelijk boeit zijn 
de verschillende dialecten die in ons land, vooral in 
Brabant, gesproken worden, beter gezegd gesproken 
werden. Want net als het ‘normale’ leven aan het 
verdwijnen is (natuurlijk maar tijdelijk…) zo zijn ook 
de dialecten aan het verdwijnen, met dien verstande 
dat deze helaas voorgoed zullen verdwijnen. In 
bedoelde serie is dat al merkbaar: er wordt niet meer 
het échte, onvervalste Helmonds gesproken zoals dat 
tot voor enkele decennia nog het geval was. Ons 
‘normale’ leven komt, in tegenstelling tot de dialecten, 
dus vroeg of laat weer terug, óók in onze 
BiebMensfort natuurlijk,  en tot zo lang houden wij de 
moed er in. 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                                         

Door Huub van Houtert 
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Door Huub van Houtert 

 

 

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 voorlopig aan het maximum aantal van 30 bezoekers. De zondagse diensten zijn 
via Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc voor kerk-
leden, 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 1,5 meter 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 9 
februari worden versoepeld. We hopen u en elkaar zo snel mogelijk weer te zien.  

 
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. 

Rabo Club Support 

Dank zij de stemmen op S.L.M mochten wij € 107,13 
ontvangen van de Rabobank. Dank aan de Rabobank 
en aan alle leden die hun stem aan S.L.M.  gaven. 
  



 
 
 
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

 

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 9 
februari 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 
9 februari 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. 

 

 

Sneeuw in Mensfort 
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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. 

Kaartavonden in De Eikenhof 

De kaartavonden, zowel op dinsdag als op vrijdag in 
de Eikenhof zijn door de maatregelen rond het 
covid-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.  

 
 

 

Kienen KBO in De Werf 

Helaas hebben we de kienmiddagen nog niet hebben 
kunnen hervatten. Misschien na 9 februari weer als 
de corona-maatregelen dat wel weer toestaan. 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.  Tot zo 
lang: Blijf gezond ! 
 

Vrijwilligers gezocht… 

Ook u kunt bijdragen aan de leefbaarheid van 
Mensfort. Meld u aan als vrijwilliger! 

 

Vuilstort Mensfort 

Als reactie op de ingezonden brief van een wijk-
bewoner in het decembernummer stuurde een 
medegefrustreerde bewoonster ons een berichtje. 
Bijna wekelijks stuurt zij foto’s van vuilstort op het 
Judas Taddeusplein naar de BuitenBeter-app en naar 
de wijkagent om vaker te controleren. Er wordt niets 
mee gedaan! De redactie wil dan ook iedereen die 
zich hieraan ergert oproepen ook melding hiervan te 
maken. Hoe meer meldingen er komen, des te eerder 
wordt actie ondernomen dit te stoppen! 

25 jaar S.L.M. 

Wijkfeest 2005 

Sparen voor het PLUS boodschappenpakket 

Nog enkele dagen is het mogelijk de  
gratis zegels voor het boodschappen-
pakket in te leveren. Dus als u nog 
zegels hebt die u zelf niet gebruikt, 
breng ze dan even naar S.L.M. Het   
bestuur levert de kaarten dan in en zal de gratis 
pakketten bezorgen bij wijkbewoners die het wat 
moeilijker hebben de eindjes aan elkaar te knopen. 
We hebben al een aantal adressen verzameld, maar  

nog niet voor iedereen een pakket bij elkaar 
gespaard. Lever de zegels in een enveloppe in 
de brievenbus op het adres van 
Norenburchstraat 41.  
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Foto; Eindhoven in beeld 

Jaarwisseling 

Het is intussen al weer enige tijd geleden, maar ook 
nu weer was erin de nacht van 31 december op 1 
januari om 24.00 uur weer een jaarwisseling. Velen 
zullen op het vorige jaar met minder goede 
herinneringen terugdenken. Door de pandemie was 
een groot deel van het jaar anders dan anders. 
Behalve de vrees dat je zelf of je naasten 
getroffen zouden kunnen  worden door het Cofid-
19 virus werd je dagelijks geconfronteerd met 
beperkende maatregelen om te zorgen dat het virus 
zich minder zou verspreiden. Eén van die maat-
regelen was het verbod om in de nieuwjaarsnacht 
vuurwerk af te steken. Terwijl we zagen dat 
mensen elders in Nederland zich minder van dit 
verbod aantrokken, viel het op het dat in onze wijk 
vergeleken met voorgaande jaren veel rustiger was. 
Niet dat er geen vuurwerk werd afgestoken, maar 
het was aanmerkelijk minder dan we gewend waren. 
Ook was er veel minder zwaar vuurwerk te zien. Dit 
is een compliment waard voor al die wijkbewoners 
die rekening wilden houden met de bijzondere 
omstandigheden, hoe graag ze ook het nieuwe jaar 
weer flink hadden willen inluiden.  

Terugblik S.L.M 2020 

Het afgelopen jaar is voor de stichting een jaar van 
geworden waarin we ons niet hebben kunnen laten 
zien. 
Op 10 januari was de bijna traditionele  nieuwjaars-
bijeenkomst in De Werf, een ontmoeting waar we 
graag met plezier met veel wijkbewoners hebben 
teruggekeken naar het voorgaande jaar en vooruit-
keken naar de plannen voor het nieuwe jaar. Snel 
daarna werd gestart met de voorbereidingen voor 
het wijkfeest, dat helaas in mei geen doorgang kon 
vinden. In een sfeervolle bijeenkomst op 10 februari 
ondertekende de voorzitter het buurtcontract voor 
dit jaar, waarin de plannen voor 2020 werden 
vastgelegd. Op 6 maart was de buurttent van de 
gemeente te gast en konden wijkbewoners informatie 
krijgen over de woningbeveiliging. Daarna werden de 
activiteiten grotendeels stilgelegd. De wekelijkse 
wandelingen en de fietstochten konden lange tijd 
doorgaan, enigszins aangepast aan de maatregelen, 
maar toen groepen van meer dan 4 personen niet 
meer werden toegestaan moest ook daarmee gestopt 
worden. Gelukkig konden de vrijwilligers van de 
buurtpreventie op gepaste afstand wel hun rondjes 
blijven lopen zodat er ogen en oren in de wijk bleven. 
Korte tijd kon ook koersbal en jeu de boules weer 
doorgaan. De Halloween werd niet zo uitbundig als 
andere jaren, maar een aantal wijkbewoners had wel 
een fraaie huis- of tuinversiering gemaakt. In 
november heeft met enige aanpassingen ook het 
Sinterklaasbezoek aan Mensfort. Als compensatie 
voor alle gemiste activiteiten werd in december 
Wensfort georganiseerd samen met enkele partners. 
Een goede afsluiting werd echter onmogelijk door de 
uitbreiding van de tweede coronagolf. Die houden we 
dan ook nog te goed na de spetterende opening in de 
feestelijke, muzikale Wensstoet. Dank zij de 
medewerking van de vrijwillige bezorgers konden we 
wel maandelijks de Mensfort Info uitgeven, zodat we 
u konden informeren. 
Al met al was het niet het jaar wat we verwacht 
hadden, maar we troosten ons met de gedachte, dat 
het door invloeden van buitenaf kwam. 
 

In 2006 is S.L.M. bij de garage begonnen met de 
verkoop van door wijkbewoners ingeleverde 
gebruikte spullen. Daaruit is de pleinverkoop 
ontstaan, bedoeld om de spullen een tweede kans te 
geven en geld te genereren voor extra activiteiten 
van S.L.M. zoals de bloembakken. 

 
25 jaar S.L.M. 
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Senioren in beweging met Beweeggids 55+ 
 

Bij Eindhoven Sport willen we graag alle 
Eindhovenaren in beweging krijgen en houden. 55-
plussers zijn hierbij een belangrijke doelgroep. Je 
bent nooit te oud om te sporten en te bewegen maar 
soms kan het lastig zijn om passend sport- of 
beweegactiviteit te vinden. Daarom bundelt 
Eindhoven Sport het sport- en beweegaanbod uit alle 
Eindhovense stadsdelen in de Beweeggids 55+. 
Wat is de beweeggids 55+? Sport en bewegen is 
goed voor iedereen. Het zorgt niet alleen dat je je 
fitter voelt, maar samen sporten is ook erg gezellig. 
In de Beweeggids 55+ staan veel verschillende 
sporten waar je bij aan kunt sluiten. De eerste les is 
gratis om kennis te maken met de sport en club. 
Sporten tijdens Corona. Zoals u waarschijnlijk wel 
weet heeft de overheid de lockdown verlengd tot en 
met 9 februari. De lockdown heeft invloed op de 
sportverenigingen en -clubs. Toch zijn er wel 
mogelijkheden om lekker te bewegen in deze 
periode. Neem contact op met de sportaanbieder 
voor meer informatie over het sportaanbod of 
Sportregisseur Marly Litjens kan u helpen bij het 
vinden van passend sportaanbod. 
 

 

Digitaal platform. Eindhoven Sport heeft de 
Beweeggids 55+ digitaal ingericht op de website: 
eindhovensport.nl/beweeggids. Op het platform kan 
er met behulp van de filters gezocht worden naar 
passend sportaanbod in de stadsdelen Gestel, 
Stratum, Strijp, Meerhoven, Woensel, centrum en 
Tongelre. Medio 2021 komen er ook papieren 
versies van de Beweeggids 55+ beschikbaar. 
 

 
Wist u dat…… 
- het Leger des Heils aan de Pisanostraat 47A ook op 

zondag geopend is? 
- er dan om 10.00 uur een kerkdienst is, waarna we 

met elkaar gezellig koffie of thee drinken? 
- we het fijn vinden als u gewoon eens komt kijken? 
- deze activiteiten weer gelden vanaf 14 februari a.s.? 
- we op dinsdag-, donderdag- en zaterdagmorgen de 

kledingwinkel en het open huis open hebben van 
10.00 uur tot 12.00 uur? 

- we ook op dinsdag- en donderdagmorgen een sociaal 
spreekuur hebben van 10.00 uur tot 12.00 uur? 

- dit helaas pas geldt vanaf het einde van de 
lockdown? 

- u altijd vragen kunt stellen via 040-2432219? 
- u van harte welkom bent om eens te komen 

kennismaken? 
- we bovendien nog nieuwe vrijwilligers kunnen 

gebruiken? 
 

Sneeuwpret 

Eén avondje sneeuw is voor 
kinderen toch genieten! Deze 
fraaie sneeuwpop vonden we  
in de Springerstraat. Elders in 
Mensfort  kwamen we de 
ochtend na de eerste sneeuw 
van dit jaar ook nog het 
resultaat van sneeuwpret 
tegen. 

 
 

 



 
 
 
 

 

 
  

 

Open Avond en Open Dagen,  

Frits Philips lyceum-mavo 

In verband met de coronamaatregelen  gaan de open 
avond en de open dagen die we in de vorige Mensfort 
Info hadden vermeld niet door. In plaats daarvan zal 
op zaterdag 6 februari een digitale open dag 
gehouden om kennis te maken met het Frits. Hoe dit 
precies georganiseerd wordt is nog onduidelijk, maar 
voor meer informatie kunt u kijken op de website 
www.fritsphilips.eu om te kijken of er nog laatste 
nieuws is. 
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Leerlingen van Frits Philips lyceum-mavo uit Eindhoven 
zijn bezig geweest met het thema ‘eenzaamheid als 
gevolg van de lockdown’. Leerlingen werd gevraagd om 
op de kerstkaartjes een warme boodschap te schrij-
ven voor onze hard werkende mensen in de zorg met 
als doel om hen een extra hart onder de riem te 
steken. Eerder gebeurde dit al door ‘het’ applaus, 
tekeningen, shirts met steunbetuigingen op de ramen, 
enz. Van de kaartjes werden slingers gemaakt en deze 
werden persoonlijk overhandigd door leerlingen en
personeel van ‘t Frits. 
Met deze actie spreekt ’t Frits waardering uit voor 

De contactcirkel van het Rode Kruis. 

Steeds meer alleenwonenden hebben weinig contact met hun 
familie of vrienden. Als hen dan iets overkomt kunnen ze niet 
altijd iemand bereiken. Deelnemers van een contactcirkel van het 
Rode Kruis letten op elkaar door elke dag even contact te hebben 
op een vast moment met steeds dezelfde deelnemer. Dat kan 
bijvoorbeeld telefonisch of per mail. Als het contact niet lukt 
alarmeert  de cirkel iemand die een kijkje gaat nemen. Zo wordt 
iemand niet zomaar vergaten. Als u zich aanmeldt zet het Rode 
Kruis samen met buurtbewoners een contactcirkel op. Lijkt het u 
ook iets? Neem dan contact met het Rode Kruis Brabant Zuidoost 

op om u op te geven voor een contactcirkel.  Bel dan Susan Langerman op 06-26774590 of mail naar 
contactcirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl 
 

 

Familie pakket aanbieding 

3 personen verse friet 

3 frikandellen 

1 middel bak frietsaus 
 

€ 10,00  
 

Actie geldig voor de maand  februari 2021 
 

 

 

Hier kunt u onder andere 
terecht met vragen over: 

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



 
 
 
 

 

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  

19.00-21.00 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 

Stichting Lichtstad Brass 
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  
 

Vrijdag 
10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 
13.00-16.30 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 
 

 
BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 
Mondharmonica  

          Ons Genoegen 
 

 
Zondag 

12.30-14.30 u 
15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 
 

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 maart aanleveren uiterlijk op 15 

februari a.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. 

Bezoek van Eindhovens burgemeester 

Sakkers aan S.L.M. in 2003 

 


