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Elk jaar bezoekt Koning Willem Alexander met zijn 

gezin op koningsdag een andere stad in ons land. Dit 

jaar verwelkomt Eindhoven de koning. Grootse 

plannen met een tocht door de stad zijn helaas niet 

mogelijk, maar het Oranje Comité heeft voor een 

programma gekozen dat voor een groot gedeelte 

digitaal zal worden uitgevoerd. Wel was van het begin 

af aan duidelijk dat zoveel mogelijk de bevolking van 

Eindhoven betrokken zou worden bij de viering van de 

dag. Naast een fotowedstrijd, “Jouw wijk in de 

picture”, waarvoor de informatie helaas te laat kwam 

voor onze vorige uitgave, was er voor de jeugd een 

digitaal spel “Eindje Minecraft”  om de stad 

“opnieuw” te bouwen. Zij konden zich via de computer  

uitleven op een oranje Eindhoven. Ook konden 

kinderen korte filmpjes opnemen die voor de koning 

vertoond werden. Versierpakketten werden 

verspreid om Eindhoven een Oranjestad te maken 

met beelden vanuit drones. Ook werd elke buurt 

opgeroepen mensen voor te dragen voor “Koning voor 

1 dag”. Ook vanuit Mensfort zijn een aantal 

voordrachten binnengekomen. Een jury heeft vanuit 

elke buurt één “koning van de buurt” gekozen. Voor 

Mensfort was de keuze gevallen op koning Harry, 

toevallig ook de redacteur van dit blad. Van wie de 

voordracht gekomen is weten we niet, maar Mensfort 

deed mee. In een digitale quiz moest het aantal 

deelnemers in de voorronde uitmaken wie naar de 

halve finale mocht en daarna in de finale mocht 

strijden om de titel “Koning voor 1 dag.” Helaas kon 

koning Harry niet voldoende vragen goed 

beantwoorden ondanks de geweldige steun van een 

aantal wijkbewoners., die digitaal de quizvragen ook 

te zien kregen. Vragen over Eindhoven, maar zelfs de 

echte Eindhovenaren, zoals onze koning Harry 

moesten  het antwoord schuldig blijven. Jammer, 

maar het was leuk om mee te doen en onze wijk in de 

kijker te plaatsen.  

 
 

“Koning Harry” 
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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 vier maanden van dit jaar niet 

doorgegaan. Zodra de overheidsmaatregelen het 

toestaan, en we hopen sterk dat begin mei wat meer 

vrijheid terugkomt, wanneer zoveel mogelijk 

mensen gevaccineerd zijn, 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 weer 

snel op de dinsdagen  om 13.00 uur vertrekken 

vanaf De Werf voor een gezellige fietstocht of 

wandeling, kunnen we op de woensdagen weer bij 

elkaar komen voor de spelinstuif en ook kunnen de 

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. Pas op dat moment zal het bestuur gaan 

bekijken welke activiteiten we dit jaar nog kunnen 

organiseren, waarbij we zeker kijken naar een 

wijkfeest, het 25-jarig jubileum van S.L.M. en 

Halloween 

 

Wandelen met Mensfort 

De wandelgroep kan bijna niet meer wachten. Nu de 

verzachting van de coronamaatregelen in zicht komt 

willen zij weer snel in beweging komen. Daarom is 

afgesproken dat vanaf de eerste dinsdag dat de 

terrassen weer lopen zijn ook de wekelijkse 

wandelingen weer worden hervat. Iedereen die het 

binnen zitten zat is kan aansluiten. Gewoon op 

dinsdag om 13.00 uur naar De Werf komen en lekker 

meewandelen. We kunnen dan vanaf dat moment ook 

weer lekker een kopje koffie nemen op een terrasje 

en lekker bijpraten. 
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Vind je ideale klus! 

Nieuwsgierig naar een leuke klus bij jou in de buurt? 

Ga naar https://www.nldoet.nl/zoeken en zoek op 

plaatsnaam, postcode of soort klus, bijvoorbeeld een 

verwenmiddag voor ouderen of helpen met tuinieren. 

Ook kun je aangeven op welke dag je meedoet:  

vrijdag 28 mei of zaterdag 29 mei. Succes! 

 

Sneeuw in Mensfort 

Honden losloop terrein. 

Fijn dat we ook een hondenuitlaatplaats in onze wijk hebben waar 

de honden los kunnen rennen. In het begin had ik er een hard hoofd 

in. Ik dacht aan dat geblaf van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, 

maar alles went, geen centje pijn. Helaas blijft er één probleem 

over. Er zijn nog steeds mensen die op de speelweide de honden 

uitlaten. Sommigen ruimen wel de poep op, maar vergeten dat er 

vuilnisbakken hangen en leggen de zakjes dan aan de rand van het 

grasveld. De hondenuitlaatplaats verbroedert, zoals uit de foto 

hiernaast blijkt, zowel voor de hondenbezitters als voor de honden.  

 

 

Familie pakket aanbieding 

3 personen verse friet 

3 Frikandellen 

1 middel bak frietsaus 
 

€ 10,00  
 

Actie geldig voor de maand  mei 2021 

 
 

Buurtpreventie 

Ook gedurende de corona-lockdown 

hebben de vrijwilligers van onze 

buurtpreventie geprobeerd zoveel  

mogelijk een rondje te maken door de wijk. Wel 

moesten ze daarbij ook proberen de maatregelen in 

acht te nemen, dus liepen ze wat vaker iets verder 

uit elkaar en vooral moesten ze voor de avondklok 

inging weer thuis zijn. Opvallend was dat er weinig 

mensen op straat waren, waardoor ze ook weinig 

verdachte zaken konden signaleren. Wel werd hier 

en daar een opmerking over zwerfvuil gemeld en ook 

gevaarlijke, losliggende stoeptegels kwamen terecht 

bij het meldpunt: de BuitenBeter app. Om goede 

redenen moesten enkelen besluiten even andere 

prioriteiten te stellen. Daarom is het nu meer dan 

anders noodzakelijk dat de groep vrijwilligers wordt 

uitgebreid. We doen daarom nogmaals een oproep: 

Wie kan er af en toe een uurtje vrijmaken om een 

bijdrage te leveren aan de veiligheid in de wijk? Hoe 

vaak je meeloopt en op welke dagen bepaal je 

helemaal zelf. Als je intussen de hond wilt uitlaten? 

Ook geen probleem! Meld je aan of informeer via: 

buurtpreventie@mensfort.eu.   
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Lezers van het ED zal het niet ontgaan zijn: onlangs 

waren er enkele lijvige artikelen betreffende de 

Eindhovense bibliotheek te lezen, op 7 april 

‘Investeer in bieb van de toekomst’ en op  8 april 

‘Hopelijk komt er boter bij de vis’. Beide artikelen 

maken gewag van de ideeën die zowel binnen de 

Eindhovense gemeenteraad als binnen de 

Eindhovense bibliotheek aan het opborrelen zijn 

betreffende de herontwikkeling van wijk-

bibliotheken. Ja, u las het goed: de wijkbibliotheken 

zoals die destijds zo nodig - tot grote ergernis en 

spijt van de buurtbewoners - gesloten werden, 

moeten tóch weer terugkeren. “Ja”, zegt de 

voorzitter van de werkgroep die zich hiermee bezig 

houdt, “géén wijkbibliotheken die een paar jaar 

geleden juist geschrapt werden….!” Nee, natuurlijk 

niet want dan zouden zowel die werkgroep als de 

Eindhovense bibliotheek aardig in hun hemd komen 

staan: eerst sluiten en vervolgens weer openen. Nee, 

in de nieuwe vorm krijgt de wijkbibliotheek kennelijk 

een veel bredere functie dan alleen boeken 

uitlenen…! Goed, even terug in de tijd: als reactie op 

de sluiting van filiaal Mensfort zijn wij in 2014 in het 

ontstane gat gesprongen door met een aantal 

enthousiaste vrijwilligers onze eigen BiebMensfort 

op te richten. We hebben in de loop der jaren tijd 

noch energie gespaard om er een goed geoutilleerde 

bibliotheek van te maken met een zeer tevreden en 

trouwe klantenkring. Eerdergenoemd initiatief van 

de Gemeente Eindhoven trof ons als een donderslag 

bij heldere hemel, dat begrijpt u, en we zijn dan ook 

onmiddellijk in de pen geklommen door het 

aanschrijven van de ED redacteur, een gemeente-

raadslid én door het inzenden van een opiniestukje 

(ED 10 april). Natúúrlijk zijn het ‘nog maar ideeën’ en 

natúúrlijk zijn er ‘nog veel stappen’ te zetten door 

die hierboven genoemde werkgroep, maar we houden 

de nieuwe ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. 

We willen niet dat onze BiebMensfort te lijden zou 

krijgen onder de eventuele vestiging van een filiaal 

van de Eindhovense bibliotheek in onze wijk. Graag 

willen we nog vele jaren voor u blijven investeren om 

met u door te kunnen gaan, zonder de smaak van een 

bittere (concurrentie) pil. 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 

 

Van de redactie 

Misschien vraagt u zich af waarom er geen verdere 

aandacht wordt geschonken aan koningsdag in Mens-

fort. Buiten hetgeen op de voorpagina staat is er nog 

geen nieuws op het moment dat we dit blad moeten 

afleveren bij de drukker. Als we daarmee wachten 

tot na koningsdag betekent dat dat we het blad pas 

in de tweede week van mei bij u kunnen bezorgen. 

Steeds proberen onze vrijwilligers het blad vóór de 

eerste dag van de maand bij u in de bus te stoppen. 

Daardoor kunnen we niet altijd heel actueel zijn. 
 

 

Foto: J. de Louweren 

Mensfort in bloei 

Ook u kunt adverteren in dit blad ! 

Vanaf € 15,00 wordt uw onderneming meer bekend en u steunt daarmee de activiteiten van S.L.M.  
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Door Huub van Houtert 

De Emmaüskerk in coronatijd 

De lockdown duurt helaas maar voort. 

Dat betekent ook dat de meeste 

activiteiten in de Emmaüskerk voor- 

lopig niet doorgaan. Zo is de kerk ’s zondags nog 

steeds gesloten voor bezoekers. Maar de kerkdienst 

is elke zondag van 10-11 uur te volgen via een live-

stream op het Emmaüskerk Eindhoven kanaal op 

YouTube of via EmmaüsTV op de website van de 

kerk, www.emmauskerkeindhoven.nl . De maaltijden 

op maandag- of dinsdagavond zijn voorlopig gestopt, 

net zoals de Open Emmaüs koffieochtenden op 

vrijdagochtend. Wat nog wel doorgaat, is het 

Financieel Open Huis, elke vrijdag van 10-12 uur in de 

kerk. Hier kunt u terecht met uw vragen over 

administratie, lastige brieven e.d. We hopen dat we 

zo snel mogelijk weer met alles kunnen starten. Wat 

dat betekent dat corona weer onder controle is. En 

dat betekent vooral ook dat we elkaar weer kunnen 

zien en kunnen spreken. We kijken er naar uit! 

 

 

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. 
 

 

De nieuwe werkelijkheid ??? 

 
Zowel uw redactie als diverse wijkbewoners hebben 

via de Mensfort Info regelmatig aandacht gevraagd 

voor de “bijzet” bij de diverse containers, zowel de 

ondergrondse als de plasticcontainers in onze wijk. 

Ook op straat worden bestuursleden van S.L>M. en de 

vrijwilligers van de buurtpreventie er regelmatig op 

aangesproken. In de vorige uitgave konden we al 

melden dat onze gebiedscoördinator zich hiermee zou 

bezighouden. Zo lazen we afgelopen maand, dat de 

gemeente stappen gaat ondernemen. Vaak is uit 

hetgeen bij de containers wordt gezet af te leiden 

waar het vandaan komt. In veel vuilniszakken zit wel 

een adres, soms weet iemand wel waar het vandaan 

komt. Stadstoezicht zal samen met de opruimdiensten 

de adressen proberen op te sporen en zullen dan gaan 

beboeten, ook als de veroorzakers buiten onze wijk 

vandaan komen. Wij kunnen helpen door steeds de 

bijzet te melden via de BuitenBeter-app. Misschien 

dat de nieuwe werkelijkheid dan gaat lijken op wat u 

op de foto ziet en de ergernis voorbij is.  

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.  
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

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 
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Puzzelbieb De Werf 

Opnieuw werden we deze maand verblijd met een 

aantal legpuzzels. Dank je wel Dat er behoefte aan is 

blijkt wel uit het aantal wijkbewoners dat een 

afspraak maakt om een nieuwe puzzel te lenen! 

Helemaal gratis en zonder verplichtingen! Komt u ook? 

 

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 gesloten blijven,  

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. 

 

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 

uiteraard ook deze regeling. Belt u even 040-2456998 

als u een afspraak wilt maken. 
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Paasverrassing 

Een groep actieve vrijwilligers binnen onze wijk 

organiseert viermaal per jaar een ontmoetingsdag 

in De Werf voor bewoners. Meestal is dat een 

actief gedeelte met wandelen, knutselen of iets 

dergelijks, gevolgd door een smakelijke lunch. 

Gedwongen door de coronamaatregelen is het al 

een jaar lang onmogelijk geweest bij elkaar te 

komen. Om te laten zien dat zij toch aan de 

wijkbewoners denken heeft de groep de mensen 

die meestal aan deze middagen deelnemen weten te 

verrassen met een echte paassurprise: een beker 

met chocolade-eitjes. Hartelijk bedankt! En uit het 

kaartje putten wij moed:  Het komt weer goed! 

 
 

Als u geen tijd kunt vinden om als vrijwilliger voor 

S.L.M. mee te doen, kunt u financieel wel steunen. 

 

Rondje Kwiek 

Bent u wel een beetje klaar met 

het binnen zitten? Ga eens naar buiten en loop het 

rondje Kwiek. Dit is een wandelroute door de wijk 

Mensfort met verschillende oefeningen die samen 

met FysioCompany bedacht zijn voor een beetje 

lichaamsbeweging. Je kan deze route één of 

meerdere keren doen of op de helft oversteken als 

het te lang is. De ronde is ongeveer 2 a 3 kilometer 

en vertrekt vanuit De Werf. Je kunt ook natuurlijk 

ergens in het midden beginnen. Mocht je hier 

vragen over hebben dan of wil je dat er een 

therapeut eens meeloopt om het uit te leggen dan 

neem gerust contact op met FysioCompany en dan 

kijken we wat de mogelijkheden zijn. Wij zijn 

gewoon open voor fysiotherapie dus als u onze hulp 

wilt inroepen, aarzel dan niet en bel naar  

040 – 244 55 18! 

 

Foto: A. Thijssen 

 

April doet wat hij wil: Sneeuw in Mensfort 
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Foto; Eindhoven in beeld 

Bedankje 

Graag wil ik via deze weg de eerlijke 

vinder bedanken, die op 1 april mijn, 

net vers gekochte, bloemen op het 

trottoir bij de Aldi heeft gelegd. 

Toch fijn te weten dat er mensen in 

onze wijk zijn die dat voor een ander 

willen doen.  Een wijkbewoner. 

 

Aprilse grillen: Sneeuw in Mensfort 

Foto A. Thijssen 

 

Mensfort wordt Wensfort 

Helaas is het nog niet mogelijk  ernstige zieke en een raamserenade bij een eenzaam 

iemand. Het bestuur heeft er voor gekozen om binnen 

het beschikbare budget te kijken of een straatfeest 

voor één bepaalde straat, zoals in de wens staat,  

mogelijk is. Voor de wens om de rommel bij de 

containers weg te krijgen is al hulp gekomen vanuit de 

gemeente, zoals elders in dit blad te lezen is. Met De 

Werf zullen we, zodra dit weer mogelijk is gaan zoeken 

naar een “koffiemoment”, elke week een vast moment 

dat iedereen welkom is om een kopje koffie te komen 

drinken en bij te praten met wijkgenoten. En wat 

gebeurt er dan met al die andere wensen? Voorlopig 

blijft deze lijst bij het bestuur in beeld om mogelijk 

een keer als actiepunt te worden uitgevoerd als daar-

voor voldoende geld en mankracht is of als dat past 

binnen een actie van één van de professionals die in 

onze wijk werkzaam zijn. Mocht u intussen nog een 

wens hebben? Laat het horen: informatie@mensfort.eu 

 

deze activiteit af te sluiten zoals we dat van plan 

waren. We bekijken nog of dit op een zeker moment 

wel kan of dat we er een andere inhoud aan geven. De 

wensboom bij de Emmaüskerk is inmiddels 

afgebroken, maar dat betekent niet dat we niets gaan 

doen met de wensen die door bewoners zijn ingediend. 

Het wensenlijstje was erg uitgebreid, wel meer dan 

70 wensen werden kenbaar gemaakt. Het bestuur van 

S.L.M. onderschrijft het merendeel van deze wensen, 

maar sommige wensen kunnen we helaas niet 

realiseren omdat dat buiten onze  macht ligt. Zo 

kunnen wij niet de coronapandemie beëindigen zoals 

wel een keer of tien werd gevraagd. Ook zal het niet 

lukken iemand in de wijk miljonair of de hele wijk rijk 

te maken. De wensen waren, zoals u hieruit kunt 

opmaken,  zeer uiteenlopend. Enkele wensen hebben 

we al kunnen vervullen zoals een bloemetje bij een  

  
Nog even volhouden!  

Als iedereen gevaccineerd is kan weer veel meer. 
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Nieuwbouw Jan Heijnslaan. 

Op de plaats van de voormalige school aan de Jan 

Heijnslaan 4 zal na de sloop van het schoolgebouw en 

de gymzaal, begonnen worden met de ontwikkeling van 

een mooi project: ROOT. De 56 appartementen zijn  

bedoeld voor jonge stellen, gezinnen en senioren. 

Onder het gebouw komt een ruime parkeerkelder. Op 

het dak komen zonnepanelen en er wordt rekening 

gehouden met verlaging van de energiebehoefte in het 

woongedeelte. Voor de duurzaamheid wordt verder 

voorzien in vleermuiskasten en veel groen. De 

binnentuin zal worden ingericht als collectieve tuin 

voor de bewoners. Rondom zal een openbaar park 

worden gerealiseerd waar bewoners en buurt elkaar  

kunnen ontmoeten. Omwonenden en geïnteresseerden zijn tijdens een digitale wijkbijeenkomst uitgebreid 

geïnformeerd over de stand van zaken en hebben zij de kans gekregen in een brainstormsessie mee te denken 

over de ontwikkeling van het openbare park.   
 

Ontwerp nieuwbouw ROOT 

Bloemenpracht aan de Barrierweg 

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, 

Scherpenheuvel 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 tentoonstelling is verder aangevuld met devotiebeeldjes van Maria. Iedere zaterdag- 

middag in mei zullen ook enkele vrijwilligers zorgen voor stemmige 

achtergrondmuziek met een Mariaal tintje.  De tentoonstelling is gratis 

toegankelijk. 

 

Bloemenpracht aan de Barrierweg Kaartavonden in de Eikenhof 

De kaartavonden, zowel op dinsdag als op vrijdag in de 

Eikenhof zijn door de maatregelen rond het covid-

19virus tot nader orde stilgelegd. Pas als het aantal 

besmettingen vermindert en de richtlijnen van de 

overheid het toestaan zullen we weer gezellig kunnen 

kaarten. Wij laten het u weten als het zo ver is. Tot 

zo lang: Blijf gezond en kijk naar elkaar! 
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Fraude waarschuwing 

 

De politie waarschuwt voor nieuwe vormen van WhatsApp-fraude. Criminelen 

doen zich voor als een vriend of familielid en vragen om een geldbedrag over 

te maken, soms door zelfs WhatsApp-accounts over te nemen. De crimineel 

stuurt vanaf een 06-nummer een WhatsApp-bericht naar het slachtoffer en 

doet zich bijvoorbeeld voor als zijn of haar moeder, een collega of vriend. 

De naam en foto kloppen, alleen het 06-nummer is anders. Daarbij wordt 

aangegeven dat degene net overgestapt is naar een andere provider en ook 

een nieuw nummer heeft en het oude nummer vervalt. In een volgend bericht- 

je wordt dan dringend om geld gevraagd. Maar criminelen gaan verder om 

zich voor te doen als een vriend of familielid: ze nemen zelfs het WhatsApp-

account over. Dat doen ze door jouw zogenoemde registratiecode te mis- 

bruiken. Gebruikers van WhatsApp kunnen een sms-bericht krijgen met een zescijferige code. Daarna krijgt 

het slachtoffer een berichtje dat hij of zij per ongeluk een code heeft ontvangen. "De code was eigenlijk voor 

mijn man bedoeld. Zou u ‘m even willen doorsturen? "Met deze code nemen de internetcriminelen dan de 

WhatsApp van het slachtoffer over. Maak dus nooit geld over zonder eerst te bellen met “de afzender” op het 

oude, bekende nummer of stuur ook niet de gevraagde code door.  

 
Uw wijkblad: Mensfort Info 

In deze uitgave treft u al diverse bijdragen aan van 

wijkbewoners: een maandelijkse column, enkele korte 

berichtjes en een paar actuele foto’s. De redactie 

hoopt dat het blad daardoor wint aan leesbaarheid. 

Graag doen wij een oproep aan alle wijkbewoners een 

bijdrage te leveren aan dit blad. Hebt u een leuk 

bericht, een leuke kindertekening, een opvallende 

foto of iets dergelijks, laat het ons weten. Uw 

bijdrage kan dan voor nog meer interessante 

informatie zijn voor iedereen in de wijk. Zeker in 

deze tijd, waarin veel bewoners alleen thuis zitten, 

zou misschien een mooi verhaal boven komen drijven. 

Misschien een levensgebeurtenis, misschien een 

herinnering aan een andere periode in onze wijk. 

Denkt u dat niet zelf goed op papier te kunnen 

krijgen dan zal de redactie u daar zeker bij helpen. 

Dit kan via de email worden aangeleverd 

(mensfort.info@mensfort.eu) of gewoon in een 

briefje ingeleverd op het redactieadres. Samen met 

u kunnen we er dan een mooi blad van maken, zodat 

het elke maand de moeite waard is gelezen te 

worden.  

Spreuk van de maand 
Het leven bestaat nu eenmaal  

uit de gevolgen van kleine besluiten. 

 

 
Het versierde huis van “koning Harry” van Mensfort 



 

 

 

 

 

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 

 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 juni aanleveren uiterlijk op 

15 mei 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 

 

Colofon 

 

 

Mensfort toen . 

In het landelijke Woensel ontstond Mensfort: 

De flats aan de Waghemakerstraat, gezien 

vanaf het boerenerf. 

Foto: Eindhoven toen 


