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Mensfort wordt Wensfort  

Jammer genoeg is het nog 

steeds niet mogelijk geweest 

deze actie, die bedoeld was als 

afsluiting van het moeilijke 

coronajaar, af te ronden. Maar 

zoals beloofd houdt u dit nog te 

goed. Zodra de omstandigheden 

het toelaten zal de vurige stoet, 

Intussen is er vanuit de groep wel wat op touw 

gezet. Plotseling werd Wensfort wakker met hier en 

daar bij een aantal  bewoners die zich inzetten voor 

onze wijk met enkele spreuken en wensen die in de 

vroege ochtend op de stoep waren geschilderd, 

terwijl deuren en ramen waren volgeplakt met rode 

harten. Dat leidde bij een aantal voorbijgangers tot 

een verbaasde glimlach, en zo was het bedoeld: Even  

georganiseerd door S.L.M., de Emmaüskerk en het 

Centrum voor de Kunst Eindhoven zeker nog door de 

wijk trekken. Vooraf laten we door middel van een 

flyer dan zeker weten door welke straten we trekken 

en op welke dag dat zal zijn. Ook zullen we op deze 

dag bekend maken  welke grote wens uit de wens-

boom we in vervulling kunnen laten gaan. Intussen zijn 

al wel twee kleinere wensen van mensen uit onze wijk 

in vervulling gegaan. Daarin werd gevraagd om iemand 

uit hun straat wat aandacht te geven. Met mede- 

een opkikkertje in deze moei-

lijke tijden.  Ook zullen de 

straatconcerten, die op drie 

plaatsen in onze wijk waren 

gepland weer opnieuw worden 

ingepland. Ook hier  zal weer in 

de directe omgeving een brief-

je in de bus komen met de 

datum en de tijd, zodat de 

omwonenden er van kunnen 

genieten.  Ook wij vinden het 
 

werking van Woonbedrijf 

werd een mooie bos bloemen 

bezorgd bij die bewoners. 

 

jammer dat de omstandigheden het niet mogelijk 

was het hele project voor het einde van het jaar 

helemaal af te ronden, maar wat in het vat zit 

verzuurd niet. 
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Van de redactie 

Al een jaar lang hebben we te lijden onder de gevolgen 

van de coronacrisis, de een wat meer, de ander wat 

minder. De gevolgen voor onze wijk zijn duidelijk: Er 

gebeurt bijna niets waarbij je elkaar kunt ontmoeten. 

Het gevolg is dan ook weer dat we voor de Mensfort 

Info weinig kopij ontvangen. Helaas kunnen we u dan 

ook deze maand alleen in wat dunnere uitgave 

aanbieden om toch in contact te blijven. Zodra er 

weer wat mee activiteiten zijn hopen we weer een 

volledig blad te kunnen uitgeven, als het kan al voor de 

volgende maand. Mocht u kopij hebben die voor alle 

bewoners van belang kan zijn, laat het dan even weten. 

 

 Inzameling zegels PLUS-pakketten 

 weer een groot succes. 

. Daarmee  Ook dit jaar weer heeft Mensfort zich van haar 

goede kant laten zien. Na onze oproep werden veel 

overgebleven spaarzegels van de PLUS ingeleverd om 

de mensen met een kleine beurs een pakket te kunnen 

aanbieden. In totaal zijn er 19 spaarkaarten vol-

geplakt. Graag wil het bestuur van S.L.M. iedereen die 

zegels heeft ingeleverd namens de ontvangers hartelijk bedanken voor deze zegels. Ook dit jaar dus weer een 

groot succes! Ook de Plus Woensel vond dit een sympathieke actie. Spontaan voegde de manager nog twaalf 

extra pakketten toe, toen hij hoorde hoe de bewoners van Mensfort hun wijkgenoten wilden helpen. Daarvoor 

onze hartelijke dank. We konden dit jaar dus 31 paketten bezorgen. De ontvangers waren er erg blij mee. 

 

 
 
 
 

 

Helaas ! 

Door de coronacrisis zijn de activiteiten van S.L.M.  

de eerste twee maanden van dit jaar niet 

doorgegaan. Zodra de overheidsmaatregelen het 

toestaan zullen we die zo snel mogelijk weer 

opstarten. Dan kunnen we op dinsdag weer om 13.00 

uur vertrekken vanaf De Werf voor een gezellige 

fietstocht of wandeling, op de woensdagen kunnen 

we weer bij elkaar komen voor de spelinstuif. Ook 

kunnen deelnemers dan op donderdag weer genieten 

van een spelletje Koersbal of Jeu-de-boules. Ook de 

vrijwilligersgroep zal dan weer de organisatie van 

een activiteit ter hand nemen. Omdat van al deze 

groepen de meeste namen bekend zijn zullen de 

organisatoren de datum van de herstart aan hen 

doorgeven. 

 

 Alle pakketten opgestapeld! 



 
 
 
 

 

 

 

  

3 

“Daar waar deuren sluiten blijf ik jou open dichten”. 

Om meteen duidelijkheid te verschaffen: dit is géén 

staaltje van eigen dichtkunst! Nee, het is het 4-regelig 

vers dat ik tot mijn grote verbazing onlangs in grote 

witte letters op het trottoir zag staan toen ik ’s 

morgens het gordijn boven opendeed. Eenmaal beneden 

werd die verbazing nog groter bij het zien van een stuk 

of acht in grootte variërende rode hartjes, op het 

raam van de woonkamer geplakt. Waar komt dit 

vandaan? Wie (ik zou bijna zeggen welke onverlaat) 

heeft dit gedaan? Wat schuilt hier in godsnaam 

achter? Alleen maar onbeantwoorde vragen. Toen ik 

buiten poolshoogte ging nemen zag ik dat die witte 

tekst met een strak uitgesneden sjabloon en een 

spuitbus verf gemaakt moest zijn, tamelijk 

professioneel met andere woorden, en niet zo 1-2-3- 

weg te krijgen. De rode hartjes (statische folie)heb ik 

er, als eerste reactie, maar wél meteen vanaf 

gepulkt…! Enkele dagen geleden werd het mysterie in 

een groot artikel in de krant opgelost: een ludieke, 

goedbedoelde en weloverwogen actie van enkele zeer 

welwillende mensen, in nauw overleg met de wijk en op 

meerdere plaatsen in de wijk, in Eindhoven. Ik kreeg 

spijt van mijn aanvankelijke scepsis bij deze actie! 

Sterker nog: ik kan hem nu waarderen, op prijs 

stellen, als een eer zien. Dank aan de bedenkers en 

uitvoerders. Maar om op die deuren terug te komen: 

helaas blijven nog steeds veel deuren gesloten, zo ook 

die van onze eigen BiebMensfort. Die gesloten deuren 

betekenen dat we onze klanten nog altijd niet van 

dienst kunnen zijn, hoe graag we dat ook zouden 

willen! Laten we vurig (net zo vurig als die rode 

hartjes) hopen dat we niet meer zo erg lang hoeven 

te wachten op het weer mogen openen van die deuren. 

Daar hebben we natuurlijk zelf ook enigszins de hand 

in door heel voorzichtig en alert te blijven en ons aan 

de adviezen van de deskundigen te houden, hoe 

onlogisch en inconsequent die soms ook mogen lijken. 

Daarnaast is ons aller hoop komende tijd natuurlijk 

gevestigd op de vele vaccinaties! Allez, tot de 

volgende keer!    

 

 

 

Openingstijden BiebMensfort: 
(zodra de corona-maatregelen dat weer toestaan) 

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 

  

Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden, 

afstand houden en blijven thuis bij klachten. 
 

  

 

Familie pakket aanbieding 
3 personen verse friet 

3 kaassoufflés 
1 middel bak frietsaus 

 

€ 10,00  
 

Actie geldig voor de maand  maart 2021 

 

 

 
De lente is in aantocht 
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Door Huub van Houtert  

Nieuws van de Emmaüskerk 

 0ok voor de Emmaüskerk hebben de coronamaatregelen gevolgen voor de activiteiten. De 

zondagse kerkdiensten gaan wel door, maar we houden we ons voorlopig aan het maximum 

aantal van 30 bezoekers. 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. De zondagse diensten zijn voor kerkleden, gasten en belangstellenden te volgen: 

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

Emmaüs koffieochtenden gaan voorlopig niet door. Het Samen Eten op de eerste maandag en derde dinsdag 

van de maand kan geen doorgang vinden zolang de maatregelen van de overheid van toepassing blijven. Het 

Financieel Open Huis op vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur blijft wel doorgaan, uiteraard met inachtneming 

van alle noodzakelijke  voorzorgsmaatregelen. Tijdens alle activiteiten 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 maatregelen effect en kunnen de 

bovengenoemde inperkingen weer snel 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. 

 

 
 

Adopteer een straat 

Adopteer een Straat is een motiverend en laagdrem-

pelig vrijwilligersprogramma zonder poespas en 

vergaderingen, Iedereen die een mooie woonomgeving 

een warm hart toedraagt kan meedoen, b.v. door af en 

toe zwerfafval op te ruimen of een stukje groen te 

adopteren. Deelnemers kunnen zo een beetje helpen 

met het onderhoud. Het geplande onderhoud blijft de 

gemeente wel doen, dus het is extra. De gemeente 

stelt grijpers, handschoenen, afvalzakken e.d. ter 

beschikking. Meer informatie vindt u op het internet: 

https://www.eindhovenduurzaam.nl/adopteereenstraat 

 
 

Spreuk van de maand 

Wat het hart vandaag weet, 

zal het hoofd morgen begrijpen. 

 

mailto:coronadagboek@emmauskerkeindhoven.nl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc
http://www.nietalleen.nl/
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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 

 

 

 

De Werf tijdelijk gesloten. 

De Werf zal door de coronamaat- 

regelen voorlopig tot en met 2 maart 

gesloten zijn. Over het algemeen zal er niemand 

aanwezig zijn. De beheerder kunt u het beste 

bereiken per email. Alle activiteiten zijn in elk geval 

gedurende deze periode stopgezet. Wanneer de 

richtlijnen van de overheid get weer toelaten zullen 

de activiteiteten weer hervat worden en we hopen 

dat dit snel kan. De daghap op dinsdag zal met 

aanpassingen weer zo snel mogelijk opstarten. Als u 

denkt dat het weer kan stuur dan een e-mail naar 

lucvdhurk@gmail.com of bel 040-2027760.  

Voor de kledingreparatie op de dinsdag geldt uiter-

aard ook deze regeling. Belt u even 040-2456998 als 

u een afspraak wilt maken. 

Ook Krijg de Kleertjes zal op de tweede woensdag 

van de maand weer zo snel mogelijk starten. Ook hier 

weer via www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 

of bij lottevanderzanden@gmail.com informeren.  

Dat geldt ook voor het reparatiecafé De Werf op de 

tweede en vierde woensdag van de maand. U kunt 

beter even informeren voordat u tevergeefs komt.  

De kienmiddagen op de eerste en derde woensdag 

van de maand moeten even wachten tot de zaal weer 

redelijk gevuld kan worden. Daarover volgt ook zo 

snel mogelijk meer informatie. 

Jammer genoeg kan ook hetTop-2000café op de 

vrijdagavond  nog geen doorgang vinden. 
 

  

 

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 

 

 

 

In februari werden we verrast door een pak sneeuw 

zoals we dat al jaren niet hadden meegemaakt. 

Kinderen grepen dit met beide handen aan om te gaan 

sleeën en sneeuwballen te gooien. Op  diverse plaat-

sen verschenen er sneeuwpoppen in de wijk.  Voor 

met name de wat oudere wijkbewoners was het 

misschien wat minder aangenaam, want omdat het op 

veel plaatsen glad was, durfden zij de deur niet meer 

uit. Op sommige plaatsen werd het trottoir wel 

sneeuwvrij gemaakt, op andere niet. En juist daar was 

het glad. Een oproep aan iedereen: Probeer, als er 

weer eens sneeuw valt,  een klein stukje stoep vrij te 

maken zodat iedereen er veilig kan lopen. 
 

Sneeuwpret 

 in Mensfort 

http://www.onzekraam.nl/
mailto:lucvdhurk@gmail.com
http://www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf
mailto:lottevanderzanden@gmail.com
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Foto; Eindhoven in beeld 

Puzzeluurtjes 

Vanuit Wijkcentrum De Werf gaan we proberen een 

nieuwe activiteit op te zetten. Veel wijkbewoners 

zitten vaak stille uurtjes thuis, alleen of met meer-

deren,  en willen graag iets actiefs doen. Voor zolang 

als De Werf nog gesloten is kun je daar niet terecht 

om de tijd door te komen. Daarom willen we nu, met 

enkele vrijwilligers, proberen een kosteloos 

ruilsysteem op te zetten voor legpuzzels. Mensen die 

graag een puzzel willen maken geven hun adres per 

telefoon of per email (r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl) 

door en één van de vrijwilligers bezorgt u dan, 

uiteraard coronaproof,  een puzzel. Als u die heeft 

gelegd neemt u weer contact op om de puzzel te 

ruilen. Wie puzzels thuis heeft staan en er niets 

meer mee doet zou deze, na een telefonische af-

spraak, kunnen inleveren bij De Werf. Zo proberen 

we wijkbewoners te activeren in deze stille tijd. 

Uiteraard willen we daarmee doorgaan als we wat 

meer terug gaan naar een samenleving zoals we dat 

gewend zijn. Graag willen we dit nu opstarten, dus 

wilt u meedoen door puzzels (van 500 tot 1000 

stukjes) beschikbaar stellen of  deze te willen lenen, 

neem dan contact op met De Werf. We hopen snel 

een start te kunnen maken. 

 

 

 

 

Hier kunt u onder andere 

terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 

  √ Echtscheidingen 

  √ Arbeidsconflicten 

  √ Vreemdelingenrecht 

  √ Geschillen 

  √ Sociaal Recht 

  

 

 

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.  

 

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.  
 



 
 
 
 

 

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 

 

mailto:info-werf@lumenswerkt.nl
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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  Mohamed Moskil m.moskil@dynamojeugdwerk.nl 06-57894833  

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 april aanleveren uiterlijk op 15 

maart 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 

Arbeiderswoningen in de Otterstraat (omstreeks 1955) 

Deze straat begon waar nu de Joris Minnestraat begint. 

Deze woningen stonden ongeveer op het kruispunt met 

de Dr. Cuyperslaan    

Foto: Eindhoven toen 

http://www.leefbaarheidmensfort.nl/
mailto:buurtpreventie@mensfort.eu
mailto:v.anker@eindhoven.nl
mailto:woenselzuidwest@wijeindhoven.nl
mailto:info@emmauskerkeindhoven.nl
mailto:mensfort.info@mensfort.eu

