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KONINGSDAG 2021: TROTS OP JOUW WIJK. 
Koningsdag 2021 wordt een andere Koningsdag dan andere jaren. Geen grote feesten, geen vrijmarkten. Máár: 

Eindhoven krijgt wél hoog bezoek!  Dat is natuurlijk een hele eer, en dat laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. En al 

zeker niet in de buurten van Eindhoven. Want juist in de buurten maken we Eindhoven samen tot een fijne, leefbare 

en bijzondere stad. Een stad om trots op te zijn. En dat willen we graag laten zien tijdens Koningsdag 2021. 
 

Koning van de wijk 

In alle buurten van Eindhoven gaat 

Koning voor 1 Dag op zoek naar een 

koning. Ook in onze buurt gaan we 

op zoek naar de koning van 

Mensfort. Dat gebeurt in de weken 

vóór Koningsdag. Iedereen in de wijk 

mag iemand nomineren.  Wordt het je 

buurman, die boodschappen doet voor 

ouderen? Het buurtpreventie-team, 

dat op donkere avonden de straat op 

gaat om de buurt veilig te houden? 

Of toch die ene moeder, die altijd 

leuke kinderactiviteiten organi-

seert?   Jullie mogen het zeggen! Kom 

in actie en wijs iemand uit onze wijk 

aan voor de titel “Koning voor 1 dag. 

Nomineren  

Je kunt elke bewoner van Mensfort 

nomineren om buurtkoning te 

worden. Dat kan online zoals je op 

blz 3 kunt lezen. Maar ook live. De 

Hartendames komen namelijk op 

maandag 29 maart van 10.00 tot 

13.00 uur en van 14.30 tot 17.30 

uur op bezoek in Mensfort, mét hun 

‘gouden koetsje’, een rode loper en 

muziek. Bij hen kun je jouw koning 

van de buurt ook nomineren. Alle 

nominaties zijn later op 

www.koningvoor1dag.nl online terug 

te vinden. Een jury kiest daarna wie 

er koning van Mensfort wordt. Deze 

persoon gaat onze wijk 

vertegenwoordigen in de online 

Buurten Battles. 

Online Buurten Battle  

Als alle buurtkoningen gekozen zijn, 

begint het grote spel: de Buurten 

Battle. De buurten gaan online tegen 

elkaar strijden! Eerst in een 

kwartfinale op 15 april, dan de halve 

finale en op Koningsdag zelf, de 

Grote Finale. De koning van de 

winnende buurt wordt uitgeroepen 

tot de Eindhovense Koning voor 1 

Dag. 

Meedoen is niet moeilijk. Je hebt 

alleen een computer, laptop of tele-

foon nodig en elke buurtbewoner 

kan mee doen. Later krijg je meer 

informatie over hoe je kunt 

inloggen.   

Wilhelmus op tournee   

Op Koningsdag zelf gaat het 

Wilhelmus op tournee, en bezoekt 

ook Mensfort. Dat zijn een lakei 

met een troon, een fotograaf en 

een groepje muzikanten. Op dat 

moment krijgt iederéén uit de wijk 

de kans even Koning voor 1 Dag te 

zijn. Je mag op de troon zitten, je 

krijgt live het Wilhelmus 

toegezongen, én je wordt koninklijk 

op de foto gezet door een 

fotograaf. Die foto kun je later 

downloaden. 

 Als dát geen 

majestueuze 

traktatie is!   
 

Leuk detail: de rondreizende 

tronen worden gemaakt door tien 

Eindhovense basisscholen.  We 

hopen er met zijn allen, ondanks 

corona, toch een bijzondere en 

feestelijke Koningsdag van te 

maken!  

  



 
 
 
 

 

 
  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

Waardebonnen 

Heb je een goed idee om het wonen en of leven in uw 

buurt te verbeteren  en heb je voor het uitvoeren 

van dit idee nog geld nodig? Dan kun je hiervoor een 

waardebon aanvragen. Deze wordt beoordeeld door 

de gebiedscommissie uit onze buurt,  die ook kijkt of 

de activiteit aansluit bij een thema uit het buurt-

contract. Benieuwd welke thema’s we daarin willen 

aanpakken? Vraag het buurtcontract bij ons op. 

Vul de paar vragen in op het aanvraagformulier en 

mail dit naar waardebonnen@mensfort.eu. Voorlopig 

is het aanvraagformulier nog bij het bestuur van 

S.L.M. verkrijgbaar en heel snel ook op de website 

van de gemeente. Er wordt dan snel contact met je 

opgenomen! Doen! Want samen maken we het in onze 

buurt nog leuker. 

S.L.M. in coronatijd. 

Door de coronacrisis zijn veel geplande activiteiten 

van S.L.M.  de eerste drie maanden van dit jaar niet 

doorgegaan. Zodra de overheidsmaatregelen het 

toestaan, en we hopen sterk dat rond de Paasdagen  

wat meer vrijheid terugkomt, zullen we die 

activiteiten zo snel mogelijk weer opstarten. Als 

bestuur hebben we ook de contacten met alle 

deelnemers aan de activiteiten gemist. Gelukkig 

konden de vrijwilligers voor de buurtpreventie wel 

regelmatig een rondje lopen en konden we u 

maandelijks toch een wijkblad bezorgen. Mogelijk 

kunnen we op de dinsdagen  weer om 13.00 uur 

vertrekken vanaf De Werf voor een gezellige 

fietstocht of wandeling, op de woensdagen kunnen 

weer bij elkaar komen voor de spelinstuif en 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. 

 

 
 

Sporten in de buitenlucht. 

 
De versoepeling van de coronamaatregelen maakt het 

voor de jongeren weer mogelijk lekker te sporten. 
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Bouwplan Jan Heijnslaan 4 

De plannen voor woningbouw op de plaats van het 

schoolgebouw zijn in ontwikkeling. In de eerste 

digitale informatieavond zijn de plannen gepresen-

teerd: Een mooi, ruim hoefijzervormig gebouw met 

een binnentuin voor de bewoners. Onder het gebouw 

komt een ruime parkeerkelder voor auto’s en fietsen. 

De openbare buitentuin wordt ingericht als park, met 

bankjes, dat aansluit aan het groene hart bij het 

hondenuitlaatveld. Zoals de plannen nu zijn  lijkt het 

gebouw is een aanwinst voor de wijk.  

 

Even voorstellen !! 

 

Graag stel ik mij aan jullie 

voor: mijn naam is Vincent 

Anker. Sinds januari heb ik 

het stokje overgenomen van 

Erika Overink als gebieds-

coördinator van Mensfort. 

Vanuit de gemeente ben ik 

het eerste aanspreekpunt  

voor bewoners, Stichting Leefbaarheid Mensfort en 

partijen zoals WIJ-Eindhoven en de politie. Het is 

voor mij belangrijk om vanuit deze rol veel bewoners 

te leren kennen. Jullie weten immers het beste wat 

er leeft en speelt in de buurt. Helaas is het Corona-

virus een flinke spelbreker als het om ontmoeten 

gaat. Dat zie je ook aan de mooie wijkactiviteiten die 

nu niet door kunnen gaan en het wijkcentrum dat 

noodgedwongen gesloten is. Laten we hopen dat er 

betere tijden in aankomst zijn, en we elkaar snel 

kunnen treffen in het wijkcentrum, op het Judas 

Taddeusplein of in het groene hart van Mensfort. 

Heb je nu al een idee om de buurt leuker, 

aantrekkelijker en/of veiliger te maken, dan kun 

je altijd contact met mij opnemen via 

v.anker@eindhoven.nl of een berichtje sturen 

naar 06-15309249.  

 

Sneeuw in Mensfort 

 

Wie is jouw @Koningvoor1Dag?  

Hoe kun je digitaal nomineren?  

Is het de buurman, die boodschappen 

doet voor ouderen? Het buurtpreventie- 

team, dat op donkere avonden de straat op gaat om 

de buurt veilig te houden? Of toch die ene moeder, 

die altijd leuke kinderactiviteiten organiseert? 

Buurtbewoners mogen het zeggen! Nomineer voor 3 

april jouw koning. Maak een foto van degene die je 

wilt nomineren . Zet deze foto op (je eigen) Facebook 

of Instagram Schrijf er kort bij waarom deze 

persoon voor jou een Koning is. Zet er 

@koningvoor1dag, #kv1d bij.  

Vergeet niet om de naam van jouw buurt er in een # 

bij te zetten.(#mensfort). Als het nog niet helemaal 

duidelijk is kun je dit in een filmpje nog eens 

bekijken. https://www.youtube.com/watch?v=7riSlVsYxgM 
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De regelmatige bezoekers van Biebmensfort kennen 

onze slogan ‘Lezen is een feest’, een slogan die 

bijvoorbeeld op de hebbedingetjes die we u in de 

voorbije jaren regelmatig mee hebben kunnen geven 

staat. Er ligt trouwens al geruime tijd alwéér zo’n 

nieuw aardigheidje op u te wachten en hopelijk ligt het 

moment van heropening van onze bibliotheek in het 

verschiet zodat onze vrijwilligers u dat grappige, maar 

tegelijk ook nuttige cadeautje, kunnen aanbieden 

tijdens uw bezoek aan onze prachtige BiebMensfort. 

Dat lezen inderdaad een feest is, dat weten we met 

ons allen wel, maar lezen is behalve een feest ook een 

kunst, een kunst die helaas nog heel wat mensen, óók 

in ons eigen Nederland, tot op de dag van vandaag nog 

altijd niet verstaan. Naar het schijnt is nog steeds 

zo’n 1,5 % van de Nederlandse bevolking daadwerkelijk 

analfabeet (écht niet kunnen lezen en schrijven) maar 

daarbovenop komt de groep zogenoemde laag-

geletterden, mensen die weliswaar de letters van het 

alfabet (her)kennen en zodoende de meest eenvoudige 

woorden kunnen schrijven en lezen. Maar met het 

lezen van langere teksten en instructies hebben zij de 

nodige moeite; ze zijn niet in staat om die 

(technisch) te lezen en zeker niet om die correct te 

interpreteren. Van deze handicap, daar mogen we 

gerust van spreken, hebben juist deze mensen 

(maar daarnaast helaas ook nog vele andere) 

natuurlijk extra last in de periode waarin we nu 

zitten. En dan bedoel ik niet alléén de ‘corona- 

overlast’ met alles wat daar bij hoort aan 

bijvoorbeeld ingewikkelde maatregelen en nóg 

ingewikkelder vaccinatieprogramma’s, maar ook de 

huidige verkiezingsperiode. Het blijkt namelijk dat 

vele schriftelijke ingebrachte stemmen verloren 

zijn gegaan door het feit dat kiezers niet in staat 

waren om de instructies voor het schriftelijk 

stemmen goed te lezen én te interpreteren: een 

hoogst ernstige zaak. Hebben de opstellers van die 

instructies hier voldoende bij stilgestaan? Nee, 

waarschijnlijk niet. “Het was toch zó eenvoudig”, 

hoor je sommige mensen roepen. Dat klopt, alleen 

juist voor probleemlezers kennelijk niét! Hopelijk 

hebben we hier voor de toekomst (alweer) een lesje 

uit geleerd! Lezen blijft desalniettemin een feest. 

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 

 

Adverteren in de Mensfort Info? Dat kan. 

Stichting Leefbaarheid Mensfort wil graag alle 

wijkbewoners in onze wijk door ons blad op de hoogte 

blijven houden van alle activiteiten en wetenswaar-

digheden die voor iedereen nuttig kunnen zijn. 

Uiteraard zijn daaraan kosten verbonden, hoewel 

zowel het samenstellen als het bezorgen door 

vrijwilligers gebeurt. Om een tegemoetkoming in de 

kosten te kunnen realiseren is het voor iedereen 

mogelijk een advertentie te plaatsen. Dat kan af en 

toe een keer, incidenteel, of voor een langere periode. 

Het bestuur heeft daarvoor een tarief vastgesteld en 

hoe groter de advertentie, des te hoger ligt de prijs. 

Vanaf € 15,00 per maand is adverteren als mogelijk. 

 
 

Lentebloemen Barrierweg 
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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 

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. Om daarvoor te 

zorgen 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. 

gaan wel door, maar we houden we ons zolang de 

coronamaatregelen dat vragen, aan het maximum 

aantal van 30 bezoekers. Als u bij een van onze 

diensten aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden door 

een mailtje te sturen naar onze administratie: 

(coronadagboek@emmauskerkeindhoven.nl). U weet 

dan meteen of er nog plaatsen vrij zijn. Voor kerkleden, 

gasten en belangstellenden zijn de  zondagse diensten 

zijn op de computer via Youtube te volgen: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe2AMXpM1b

6xKheicQ3LJyG5E8q_mdecc.  

De vrijdagse Open Emmaüs koffieochtenden gaan 

voorlopig niet door en ook het  gezellige Samen Eten 

op de eerste maandag en derde dinsdag van de maand 

 

 

 

Hier kunt u onder andere 

terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 

  √ Echtscheidingen 

  √ Arbeidsconflicten 

  √ Vreemdelingenrecht 

  √ Geschillen 

  √ Sociaal Recht 

  

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. 
 

 

 

Waarderingssubsidie voor de Daghap 

Al weer enkele jaren kunt u op de dinsdagmiddag om 

12.00 uur in De Werf genieten van een heerlijke 

warme lunch. Helaas is dit nu even niet mogelijk 

wegens Corona. Al langere tijd zorgen Lucian en Marjo 

van de Hurk er voor dat tegen een kleine vergoeding 

gezellig samen getafeld kan worden op de dinsdag. 

Diverse vrijwilligersinitiatieven worden elk jaar door 

de gemeente beloond met een waarderingscheque. Dit 

jaar heeft de gemeente Eindhoven er voor gekozen de  

waarderingssubsidie aan de Daghap van De Werf toe 

te kennen, omdat naast de lunch ook het bevorderen  

van de onderlinge contacten een belangrijke doelstelling is. De bijbehorende cheque en de bloemen werden in 

een overigens helaas bijna verlaten wijkgebouw uitgereikt door wethouder Yasin Torunoglu. 
 



 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

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. 
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Puzzelbieb De Werf 

Na de eerste oproep in de vorige Mensfort Info is 

het uitlenen van legpuzzels gestart. We hebben al 

een aantal puzzels ontvangen en ook zijn er al enkele 

wijkbewoners aangemeld die hiervan gebruik willen 

maken. Zij hebben na een afspraak een puzzel 

uitgezocht in De Werf.  Graag willen we het 

assortiment aan puzzels wat uitbreiden. Hebt u nog 

puzzels waar u niets meer mee doet en die u wilt 

schenken of ruilen? neem dan contact op per email 

met Richard: r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl of bel 

2431154 of om af te spreken wanneer iemand in De 

Werf aanwezig is. Ook als u graag een puzzel wilt 

lenen kunt u met hem contact opnemen.  
 

 

De Werf tijdelijk gesloten. 

De Werf zal door de coronamaat- 

regelen voorlopig gesloten blijven,  

Maar zo snel het weer veilig kan gaan we natuurlijk 

weer open met zoveel mogelijk activiteiten. 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 het 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 doorgaan. Ook hier kunt u weer 

via www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf of bij 

lottevanderzanden@gmail.com informeren.  

Het reparatiecafé De Werf zal dan ook weer 

aanwezig zijn op de tweede en vierde woensdag van 

de maand. U kunt beter even bij De Werf 

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. 

Het Top2000café zal dan zeker ook weer op een 

spetterende manier éénmaal per maand op de 

vrijdagavond  worden hervat. 
 

   

Een kleurige lente in Mensfort 
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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.  

 

Passend sportaanbod 55+ in Eindhoven   

 

Het Nationaal Ouderenfonds, Eindhoven Sport en sportvere-

nigingen slaan samen de handen in één. Het gezamenlijke 

doel: inwoners van 55 jaar en ouder in beweging brengen en 

houden tot op hoge leeftijd. Sport en beweging is goed voor 

iedereen maar zeker voor de doelgroep vanaf 55 jaar is 

het  belangrijk om de mentale en fysieke weerbaarheid op 

peil te houden om gezond ouder te worden. Het 

Ouderenfonds maakt zich sterk dat ouderen een leven lang 

kunnen blijven bewegen. Vanuit een onderzoek met het 

Mulier Instituut, komt het Ouderen-fonds daarom met  

drie aanbevelingen die landelijk aan gemeentes 

worden uitgedeeld. Vanuit het Ouderenfonds 

overhandigde Peter Stolk deze aanbevelingen aan 

sport-regisseur Marly Litjens van Eindhoven Sport en 

Peter de Zeeuw namens Eindhovense sportclubs met 

aanbod voor 55+ tijdens het wandelen van de KWIEK 

beweeg-route in de wijk Mensfort. De drie 

belangrijkste aanbevelingen zijn het toegankelijk 

houden van sportaanbod voor deze doelgroep (ook 

tijdens corona tijd), samen met partners in de stad de 

doelgroep stimuleren tot in beweging blijven en 

sporten op maat mogelijk maken. Geïnteresseerden 

kunnen kennismaken met de sportmiddels een gratis 

les. Voor sportadvies en bemiddeling naar passend  

sportaanbod kunnen mensen vanaf 55 jaar en ouder 

contact opnemen met sportregisseur Marly  Litjens. 

Peter de Zeeuw is een bekende naam in de 

Eindhovense sportwereld. Al vele jaren zet hij zich in 

om ouderen in beweging te krijgen en te houden. Zo 

verzorgt hij fitgym- en yoga voor ouderen o.a. in De 

Werf en is hij gestart met het online 

beweegprogramma ‘Gezond en Vitaal’ voor 80- en 90-

plussers. In het buurthuis de verzorgt hij  wekelijks 

beweeglessen bij de ‘Vitality Club’. Tijdens de 

lockdown zijn die nu nog online te volgen maar zodra 

het mogelijk is, gaan we weer samen in het buurthuis 

bewegen en sluiten we gezellig af met koffie en een 

praatje” aldus Peter Stolk 

 

 

Spreuk van de maand 

 

       Gooi de ramen open 

       Laat de wereld binnen 

       De winter geeft zich over 

       De lente kan beginnen. 

  

Samen leven in Mensfort 

Ik ben Janneke Lopata en ik ben bij WijEindhoven 

verbinder in Woensel Zuid West. Ik ben er voor 

vragen over de leefbaarheid en de veiligheid van 

jouw straat. Ook ondersteun ik vrijwilligers. Wil je 

een activiteit organiseren, wil je ergens aan 

meedoen of loop je ergens tegenaan als vrijwilliger? 

Zit je veel thuis en wil je meer contacten in de 

buurt? Ik help je bij het vinden van de juiste weg  

voor jouw vragen. Zeker nu in 

deze tijd kan ik me voorstellen 

dat er veel te vertellen valt. Bel, 

app of mail me gerust! 

Tel. 06-38074136 

jannekelopata@wijeindhoven.nl  
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Foto; Eindhoven in beeld 

 

Ergernissen van een wijkbewoner (Naam en adres bekend) 

Na mijn inzending in de Mensfort Info van december 2020 over het 

Judas Thaddeusplein vind ik het fijn dat een mevrouw gereageerd heeft. 

Ook zij is tot de conclusie gekomen dat haar en mijn commentaar geen 

”BAL” heeft uitgehaald. Met mijn vrouw heb ik begin maart een rondje 

Mensfort gelopen en toen viel het me weer op dat het zo’n zootje was. 

Alleen het zwerfvuil is al een crime, ook in de tuinen van onze bewoners. 

Maar we hebben er een nieuw probleem bij gekregen: de mondkapjes. De 

mensen die dit doen staan er niet bij stil dat zij hun bacteriën die ze op 

straat gooien, over kunnen brengen bij degenen die het op moeten  

ruimen.  Plantsoenen hangen vol met papier, poepzakjes, lege blikjes en eet 

afval. Door de gemeente worden die iedere dag weer opgeruimd. Ik snap niet 

dat deze mensen het iedere dag weer op kunnen brengen dit op te ruimen. En 

nog een ergernis: voor het zoveelste jaar hebben vandalen de krokusjes, die 

de wijk een mooier aanzicht moeten geven en zorgen voor meer biodiversiteit 

weer vernield. Als op korte termijn geen stappen worden ondernomen 

tegen bovengenoemde ergernissen kunnen we “LEEFBAAR” in het logo van 

S.L.M.  wel schrappen. Ik hoop dat mijn schrijven de veroorzakers aan 

het denken zet, zodat we samen zorgen voor een leefbare woonomgeving.  
 

Naschrift redactie! 

Naar aanleiding van de klachten heeft  de gebieds-

coördinator het bestuur van S.L.M. laten weten in 

overleg met Cure en politie een oplossing te zoeken 

voor het zwerfafval op het Judas Thaddeusplein. 
 

Werkzaamheden aan de straat 

 
Nog dit jaar gaan we starten met 

werkzaamheden aan de riolering en 

verharding van de Hendrik Staetslaan en de Willem 

van Kesselstraat. Deze aanpassingen zijn vorig jaar al 

doorgesproken met omwonenden. Op dit moment zijn 

we in de voorbereidende fase waarbij we tekeningen 

maken om het werk te kunnen uitvoeren. Ook denken 

we na over de fasering van het werk, waarbij we de 

overlast zoveel mogelijk willen beperken. Met name 

voor de aanliggende bedrijven zal het belangrijk zijn  

aan te geven hoe zij bereikbaar moeten zijn. Direct 

belanghebbenden hebben per post of per mail al een 

oproep gekregen informatie te verschaffen waarmee 

bij de uitvoering rekening gehouden moet 

worden.   Voorafgaande aan de start van de werk-

zaamheden zal nog een informatiebrief worden 

verstuurd, waarbij deze informatie ook nog eens 

onder de aandacht wordt gebracht. Op deze 

informatiebrieven staan de contactgegevens 

benoemd, waar voor vragen tijdens de 

werkzaamheden, contact mee kan worden opgenomen. 
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Van Vianenpad 
 

 

Aan de Van Vianenpad heeft Woon- 

bedrijf 45 kleine type (etage)woningen in het complex 

aan de straat. De meeste bewoners die hier wonen 

hebben een Lunetzorg-achtergrond. Vandaar dat 

Lunet in dit complex een steunpunt heeft op de 

begane rond. Al een paar jaar heeft Woonbedrijf 

serieuze renovatieplannen rondom dit complex. 

Daarom is er besloten dat alle woningen die vrijkomen 

in dit complex verhuurd zullen worden via tijdelijke 

huurcontracten van maximaal 2 jaar. De woningen 

zullen dus worden ingezet als zogeheten flex-

woningen. Via www.woonieze.nl kunnen belangstel-

lenden reageren op de vrijgekomen woningen via een 

motivatiebrief . Voorwaarde is dat bij deze bewoners 

het afgelopen drie jaar geen sprake mag zijn geweest 

 

van overlast in hun woonsituaties. Verder dienen ze 

genoeg inschrijfduur te hebben, zodat ze straks ook 

daadwerkelijk kunnen verhuizen indien ze dat willen 

doen via een huurwoning. Op dit moment worden de 

eerste 4 woningen beschikbaar gemaakt die verhuurd 

zullen worden via flex-woningen.  

Samenwerking EHBO verenigingen met Rode Kruis 

 

Het Rode Kruis biedt sinds 15 januari ondersteuning aan de GGD 

door middel van het inzetten van EHBO-hulpverleners op 

verschillende vaccinatielocaties in onze regio. De EHBO-

hulpverleners bemensen de EHBO-post en ondersteunen zo 

nodig de GGD bij bijvoorbeeld het observeren van de mensen na 

de vaccinatie of het dichtdrukken van een prikplek. Momenteel 

wordt er in de omgeving van Eindhoven al op veel locaties 

gevaccineerd. Bij voldoende vaccins zijn de locaties 7 dagen per 

week geopend. Om deze posten 7 dagen in de week te bezetten 

zijn veel mensen met een EHBO diploma nodig. Begin februari 

heeft het Rode Kruis Brabant-Zuidoost alle EHBO verenigingen 

 

in de regio benaderd met de vraag of ze hierin met het Rode Kruis willen samenwerken. Daar 

kwamen veel positieve reacties uit voort en nadat dit intern bij de verenigingen was 

gecommuniceerd, melden leden zich massaal aan! Het Rode Kruis is ontzettend trots op deze 

ondersteuning van de GGD en de samenwerking met de EHBO-verenigingen. Mede dankzij de inzet van de 

leden van de EHBO-verenigingen is het mogelijk om de EHBO-posten op de vaccinatielocaties bezetten. 

 

 

Foto: Lieke Vermeulen 
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FysioFitness 
 Hopelijk mag er binnenkort  

weer gesport worden in de sportscholen zodat 

iedereen weer lekker in beweging komt. Bij 

FysioCompany gaat de fysiofitness weer open zodra 

de sportscholen geopend zijn. We hanteren hier een 

hygiëne beleid en een restrictie op hoeveel mensen er 

tegelijk in de oefenzaal aanwezig mogen zijn. Hierdoor 

willen we het coronavirus buiten houden maar ook 

weer het sporten faciliteren zoals velen hier al jaren 

gewend zijn. Als het weer mogelijk is dan kan je je 

aanmelden telefonisch via 040-2445518 of loop even 

langs bij de praktijk. We helpen je dan graag met een 

nieuwe intake te maken voor de fysiofitness en uit te

leggen hoe het in het vervolg verder gaat. Wij hebben 

jullie gemist en hopen jullie snel weer te zien sporten! 

 

Meimaand, Mariamaand en Bedevaartmaand 

 

Traditiegetrouw is de meimaand ook Mariamaand en 

daarmee ook bedevaartmaand. In normale omstandig-

heden is het dan druk in Den Bosch, Kevelaer, Scherpen-

heuvel en noem ze verder maar op.  Dit jaar is dat 

anders door corona: massale bedevaarten zitten er nog 

niet in. Daardoor rijpte het idee om een “bedevaart aan 

huis” te organiseren. Vanaf 1 mei tot en met zondag 15 

augustus is de St. Petruskerk (aan de Kloosterdreef in 

Eindhoven) iedere zaterdag- en zondagmiddag open 

tussen 13.30 uur en 16.00 voor een bezoek aan de Mariatentoonstelling. Van meer dan 20 Mariabedevaart-

plaatsen uit binnen- en buitenland is een replica van het genadebeeld te bewonderen. Er is ook een catalogus te 

koop voor een vriendenprijsje met een korte geschiedenis van het ontstaan van de bedevaartplaatsen. De ten- 

toonstelling is verder aangevuld met devotiebeeldjes van Maria. Iedere 

zaterdagmiddag in mei zullen ook enkele vrijwilligers zorgen voor stemmige 

achtergrondmuziek met een Mariaal tintje.  De tentoonstelling is gratis toegankelijk. 
 

  
Nog even volhouden!  

Als iedereen gevaccineerd is kan weer veel meer. 

 

Zodra de omstandigheden het weer toelaten zal S.L.M. natuurlijk weer snel aan de slag gaan met het organi-

seren van activiteiten voor Mensfort. Wilt u als vrijwilliger meehelpen? Meld u dan nu aan bij één van de 

bestuursleden of stuur een mailtje naar informatie@mensfort.eu.  

 

 



 
 
 
 

 

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  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 mei aanleveren uiterlijk op 15 

april 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. 

Hoogbouw in de nieuwe wijk Mensfort:  

1e Lieven de Keylaan 

Foto: Eindhoven Toen 


