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Licht aan het einde van de tunnel…… 

Al vanaf maart 2020 wordt iedereen geraakt door 

het coronavirus, soms echt letterlijk, soms door de 

vele beperkingen in het dagelijkse leven. Wie 

besmet is geweest in deze periode heeft aan den 

lijve ervaren hoe ingrijpend deze ziekte is op het 

functioneren van het lichaam. We kunnen bijna wel 

stelen dat iedereen binnen zijn of haar kring wel 

iemand kent die getroffen werd en velen van hen  

hebben daarvan, als ze het geluk mochten beleven 

de ziekenhuisopname te overleven, nog de naweeën 

en kunnen niet goed funktioneren in het dagelijkse 

leven. Zij en hun naasten lijden er zeker het meest 

onder, maar ook  ieder ander is op een of andere 

manier geraakt. Zoals de ondernemers die van de 

ene op de andere dag de zaak moesten sluiten. De 

vraag is nog maar of zij de geleden schade, al of 

niet met hulp, te boven kunnen komen. Maar ook de 

bewegingsvrijheid van ons allemaal is erg ingeperkt 

geweest: niet even gewoon winkelen, niet uitgaan, 

niet naar sport- of culturele activiteiten,  beperkin- 

gen in het ontvangen en bezoeken van vrienden en 

altijd maar in het achterhoofd de angst ook besmet 

te raken, daaraan steeds herinnerd  door de nood-

zakelijke voorzorgsmaatregelen als afstand houden, 

handen wassen en een mondkapje. Het leek einde-

loos te gaan duren, maar gelukkig is halverwege de 

meimaand geleidelijkaan een versoepeling van de 

maatregelen van kracht geworden. Dat is nog maar 

een begin want nog steeds is men voorzichtig om te 

voorkomen dat er weer een nieuwe besmettingsgolf 

komt en de zorg in de ziekenhuizen het niet meer 

aankan. Niet voor niets wordt ons allen dan ook 

gevraagd toch de basis van de maatregelen 

voorlopig vast te houden. Alleen dan kan de 

bewegingsruimte steeds groter worden en kan alles 

weer normaal worden, ook de activiteiten in onze 

wijk. Velen hebben een jaar lang  van alles gemist, 

van het samen wandelen tot het binnenlopen voor 

een kopje koffie, van jeu de boule tot de 

dinsdagmiddaghap en nog veel andere zaken diehet 

leven de moeite waard maken. Nog even volhouden 

en we kunnen elkaar gelukkig weer ontmoeten. 
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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. 

 

 

 

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 open 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. 

 

S.L.M. in coronatijd. 

Het begint er op te lijken dat het einde van de 

maatregelen rondom het Covid-19 virus in zicht gaat 

komen. Voor enkele activiteiten van de stichting is er 

al weer een mogelijkheid weer te beginnen, ook al zal 

hierbij nog met enige beperkingen rekening gehou-

den moeten worden. De wandelgroep zal niet als 

groep dicht bij elkaar kunnen lopen maar toch 1 ½ 

meter afstand in acht moeten nemen. Gelukkig kan 

er wel weer op een terrasje een kopje koffie worden 

gedronken, maar ook hier geldt de onderlinge 

afstand nog steeds. Met de nodige voorzichtigheid 

kan de Mensfortbieb ook weer boeken gaan uitlenen 

We hopen dat we in de loop van de komende maand 

ook weer kunnen beginnen met Jeu-de-Boules, de 

spelletjesavonden en fietsen, maar daarvoor moeten 

we nieuwe vrijheden afwachten. Datzelfde geldt 

voor andere activiteiten en het bestuur is nog af- 

wachtend met het opzetten van grotere en nieuwe 

plannen. Wel denken we ergens in september zo ver 

te zijn dat we een activiteit kunnen organiseren voor 

alle wijkbewoners, jong en oud. Vage plannen zijn er 

al wel, maar we hopen dat we daar in de volgende 

Mensfort Info concreter over kunnen zijn. Ook de 

feestelijke bijeenkomst ter gelegenheid van het 25 

jarig bestaan van S.L.M., waar we al een half jaar 

naar uitzien zal dan misschien kunnen plaatsvinden. 

Het bestuur zit te popelen om weer iets meer voor 

Mensfort te kunnen doen. De contacten met de 

bewoners worden node gemist, maar gelukkig hebben 

we nog deze Mensfort Info, die dankzij de inzet van 

de vele vrijwilligers nog iets van contact mogelijk 

maakt. Het is alleen zo jammer dat we geen melding 

kunnen maken van initiatieven van de verschillende 

verenigingen en organisaties. Maar langzaamaan 

kunnen we daar toch weer aan gaan denken. Dat is 

een hoopvol vooruitzicht! 

 
Eindhoven in de picture 

In het kader van Koningsdag 2021 werd ook de foto-

wedstrijd  “In de picture” georganiseerd. Voor zover 

bekend hebben twee wijkbewoners, Willemien v.d. 

Heijden (“Wensfort-Mensfort”) en Jan de Louwere 

(“Fietsbrug Strijp”) daarvoor foto’s ingestuurd en 

werden geselecteerd. Het publiek kan stemmen op 

deze foto’s die in diverse wijken in de parken wer-

den tentoongesteld. Helaas hebben we bij het 

samenstellen van deze Info nog geen uitslag van de 

wedstrijd ontvangen.  
 

 

 

  
Nog even volhouden!  

Als iedereen gevaccineerd is kan weer veel meer. 

 

mailto:waardebonnen@mensfort.eu


 

 

 

 

 

 

 

  Nieuwe wijkagent voor Woensel Zuid 

 
Woensel Zuid heeft een nieuwe wijkagent voor de 

wijken Mensfort en Rapenland. Arnout van der Gaag 

is al een tijdje begonnen en houdt vanaf 1 februari 

2021 toezicht op dit gebied en werkt eraan om deze 

wijken veilig en leefbaar te houden. Arnout heeft 

veel zin om te beginnen aan zijn werkzaamheden als 

wijkagent. Arnout vertelt: "Als wijkagent ben ik in de 

wijk te vinden. lk wil graag aanspreekbaar zijn voor 

de mensen, want zij weten als geen ander wat er 

speelt en leeft in hun wijk. Zij zijn de ogen en oren 

van de politie.” “Buurtbewoners kunnen met 

structurele problemen en wijk-gerelateerde vragen 

bij mij terecht. Ik voer mijn werkzaamheden uit van- 

Taken wijkagent  

De wijkagent is verantwoor- 

delijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Hij 

richt zich op de aanpak van sociale problemen, maar 

ook op zaken als overlast, criminaliteit, milieu en ver-

keer. In samenwerking met collega’s van de surveil-

lancedienst, recherche, milieu en jeugd werkt de 

wijkagent voortdurend aan het verbeteren en ver-

groten van de veiligheid in uw wijk of buurt. De wijk-

agent onderhoudt contact met externe partners, 

zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties. 

Met deze organisaties worden problemen besproken 

en wordt overlegd hoe deze adequaat aangepakt 

kunnen worden, en door wie. Ook dan is informatie 

uit de buurt van essentieel belang. Heeft u vragen, 

tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of 

wijk, neem dan gerust contact op met uw wijkagent. 

Kijk op www.politie.nl 

Op www.politie.nl, onder het kopje Mijn buurt, vindt 

u alle informatie over uw wijk en de wijkagenten die 

in uw wijk actief zijn. 

 
  

af het team Eindhoven 

Noord. Ik ben te bereiken 

via het telefoonnummer 

0900-8844 (lokaal tarief). 

Als ik niet aanwezig ben, 

kunnen buurtbewoners een 

bericht voor mij achter-

laten. Bel voor spoed-

gevallen met 112. 
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Weer open !!! 

Op vrijdag 21 mei heropent de BiebMensfort weer 

haar deuren, na lange tijd gesloten te zijn geweest 

vanwege de Covid-19. Alle vrijwilligers zijn blij hun 

vaste lezers weer te mogen verwelkomen op de 

maandag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 

12.00 uur of op woensdag tussen 19.00 uur en 20.00 

uur, natuurlijk in Wijkcentrum De Werf aan de v.d. 

Werffstraat. Natuurlijk zijn ook nieuwe lezers van 

harte welkom om kosteloos boeken te lenen en te 

genieten van het aanbod.  

  

 

http://www.politie.nl/


 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

In mijn column van het aprilnummer had ik het over 

de tegenstelling tussen onze slogan ‘Lezen is een 

feest’ enerzijds en de problematiek van de 

laaggeletterdheid anderzijds, zulks n.a.v. de 

informatie vanuit onze overheid over het schriftelijk 

stemmen voor de Tweede Kamer. Informatie die 

voor veel mensen volkomen onbegrijpelijk was, met 

alle gevolgen van dien. De vraag die ik aan het einde 

van bedoeld stukje stelde: “Hebben de opstellers van 

die instructies hier voldoende bij stilgestaan en een 

lesje uit geleerd?” kan met een volmondig “Nee” 

beantwoord worden. Want, wat lees ik deze week in 

een column in het Eindhovens Dagblad? De 

uitnodiging voor een coronavaccinatie blijkt voor de 

laaggeletterden (ca. 2,5 miljoen, ofwel 1 op de 6 

Nederlanders ouder dan 16 jaar) nauwelijks of niet 

te begrijpen…! Alwéér de overheid die de plank dus 

kennelijk volledig misslaat! Een laaggeletterde zegt 

hierover: “Ik kan dit niet allemaal doornemen want 

het is gewoon veuls te veul”. Wat heet ‘gewoon’…? 

Niet bepaald een verhaal waar je gelukkig van wordt. 

Het heeft er alle schijn van dat de verantwoorde- 

lijken voor bedoelde brief het standpunt huldigen 

dat een informatief schrijven lang moet zijn én ruim 

voldoende moeilijke woorden moet bevatten. Het 

tegendeel is natuurlijk waar: kort en bondig zijn en 

zoveel als maar enigszins kan dagelijkse taal 

hanteren. Iemand is immers niet per definitie een 

goed spreker en/of schrijver door het gebruik van 

heel veel en tegelijkertijd heel moeilijke woorden! 

Veel gelukkiger word ik bij het lezen van een artikel 

in dezelfde krant als van de column met de kop “Alles 

uit de kast halen om lezen te stimuleren”, een artikel 

dat handelt over het voornemen in onze provincie om 

de leesvaardigheid (waarmee het in ons land slecht 

gesteld is) naar een hoger niveau te gaan tillen, dit 

alles onder de noemer ‘Leesoffensief Brabant’. 

Misschien een idee om de brievenschrijvers van de 

overheid hierbij uit te nodigen…? Nog véél 

gelukkiger word ik van het voornemen om, tegelijk 

met andere versoepelingen, eindelijk ook de 

bibliotheken weer toe te staan hun deuren wijd open 

te gooien zodat we weer kunnen beginnen. U ook? 

Allez, tot de volgende keer!   
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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 
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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! 

  

 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Lintjesregen 2021 

Voor zijn 35 jaar vrijwilligerswerk bij de 

Nederlandse Lourdesbedevaart, de 

vereniging voor slechthorenden en het 

Strijps Kreiefist kreeg Wilbert Verhulst 

dit jaar de onderscheiding als lid van de  

orde van Oranje Nassau. Ook in onze wijk is 

Wilbert actief o.a. bij de verspreiding van de 

Mensfort Info. Gefeliciteerd met dit lintje! 

 

 
 

 
 

Geniet van uw huisdier ! 

 

Ook in Mensfort treffen we vaak huisdieren aan. Velen 

vinden het fijn een dier als huisvriend te hebben. In ons 

wijkblad hebben we al vaker aandacht besteed aan de 

honden in onze wijk, vooral aan de overlast van de hon-

denpoep. Gelukkig zien we steeds meer mensen die de 

poep opruimen en in de vuilnisbak gooien, zodat kinderen 

veilig kunnen spelen op de grasvelden. Helaas zien we 

steeds vaker katten rondlopen, 

die zich thuis voelen in de tuinen, 

daar graven en de kleurige bloe- 

men loswoelen. Ook pas ingezaaide bloemperken 

worden vernield. Daarom een dringend verzoek: 

geniet van uw kat, maar zorg dat anderen daar geen 

overlast van ondervinden: houd ze thuis ! 

 

http://www.emmauskerkeindhoven.nl/
http://www.nietalleen.nl/


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

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 

 

 

 

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 

uiteraard 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. 

Ook de activiteiten van de diverse clubs als Yoga, 

zangkoor, gymnastiek en dergelijke zullen naar het 

zich laat aanzien vrij snel hervat kunnen worden, soms 

nog wel met extra maatregelen om een nieuwe uitbraak 

te voorkomen.  
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Uitleen legpuzzels 

Al enkele maanden bestaat de mogelijkheid om 

legpuzzels te lenen bij De Werf. Nadat de vele 

stukjes zijn samengevoegd toe een prachtige 

afbeelding, soms van een uitzicht, soms van een 

gebouw of gebeurtenis, wordt de puzzel weer 

teruggebracht en geruild voor een andere, zodat 

weer een andere wijkbewoner zich hierop kan 

storten. Gelukkig wordt hiervan al veel gebruik 

gemaakt, maar er zijn inmiddels veel puzzels 

aanwezig, dus is er zeker voor anderen nog de 

mogelijkheid. Neem even contact op met De Werf 

om te kijken wanneer u terecht kunt en maak een 

afspraak Zoek rustig een leuke puzzels uit en 

geniet van deze hobby. Er zijn geen kosten aan 

verbonden. 

 

 

Zoek je een leuke locatie of 

ruimte om iets te organiseren  

of zoek je een activiteit of iets leuks om te gaan 

doen bij jou in de buurt van Eindhoven ? Kijk dan op 

buurtruimte040, waar alle activiteiten en ruimten 

te vinden zijn. Hier vind je alle ruimten en zalen in 

BUURTRUIMTE 040. Je kunt ook  direct contact 

opnemen met de beheerder van de ruimte, voor De 

Werf is dat Richard Heijdenrijk, tel. 243 11 54. 

   

 

Spreuk van de maand 
 

Je bent pas rijk 

wanneer je iets bezit dat je niet kunt kopen. 

 

mailto:lucvdhurk@gmail.com
http://www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf
mailto:lottevanderzanden@gmail.com


 

 

 

 

 

    
Herinrichting  

Willem van Kesselstraat / Hendrik Staetslaan 

Al een jaar geleden maakten we melding van de 

plannen van de gemeente om deze staten opnieuw in 

te richten. Behalve de vernieuwing van de riolering 

en het wegdek is het de bedoeling om ook de ver-

keersveiligheid te vergroten. De planning is intussen 

al een stuk verder. Uit mededelingen van de 

gemeente lezen we, dat een kapvergunning is 

verleend voor de grote bomen die deze wegen 

flankeren. Vooral uit oogpunt van de gezondheid van 

de bomen is dit besluit genomen. Op termijn zouden 

de bomen gevaar opleveren voor de directe omge-

ving, zoals we bij de storm van vorig jaar al hebben 

kunnen zien. Ook het wegdek wordt meer en meer 

beschadigd door de wortels. Om te voorkomen dat 

regenwater direct via het riool wordt afgevoerd zal 

een voorziening worden aangelegd dat het regen-

water zijn weg gaat vinden in de grond om tot 

voedsel te dienen voor grasvelden en planten, dus 

ook voor de tuinen in de directe omgeving. 

Verkeersremmende maatregelen zorgen ervoor dat 

geprobeerd wordt te voorkomen dat de straten als 

racebaan worden gebruikt. Er zal mogelijk wel enige 

tijd overlast zijn van de werkzaamheden, maar we 

hopen dat de renovatie een succes wordt. 
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Beste fysiofitnessers, 

Gelukkig mogen de sportscholen  

waarschijnlijk weer open vanaf 19-5. Dit betekent 

ook dat jullie hier weer lekker aan de slag kunnen. 

Omdat we nog steeds met een maximaal aantal 

mensen in de oefenzaal mogen zijn gaan we gebruik 

maken van dezelfde inschrijflijst als de vorige 

keer. De lijst zal twee weken van tevoren 

opgehangen worden en dan kunnen jullie je weer 

inschrijven op een tijdsblok van een uur. Op de 

drukkere momenten kunnen er drie mensen komen 

sporten en op de rustigere momenten vijf. VOL = 

VOL. Verder voor onze administratie willen we 

iedereen die fysiofitness doet vragen om een 

formulier in te vullen en deze in de bak te doen die 

bij het prikbord staat. Succes allemaal en sport ze! 

Team FysioCompany 
 
 Grofvuil op laten halen 

Grof huishoudelijk afval of grofvuil, zoals bv 

een kapotte bureaustoel of een versleten 

kastje of oude vloerbedekking, dat te groot of 

te zwaar is voor een huisvuilzak of 

(ondergrondse) container is een probleem als je 

geen auto hebt om naar de milieustraat te 

rijden. Een mogelijkheid is dan om dat op te 

laten halen.  Als inwoner van Eindhoven maak je 

dan gebruik van een Big Bag (1 m3) of sticker 

(per voorwerp). Deze koop je dan via de 

klantenservice van Cure Afvalbeheer, Achtse-

weg Noord 45 op alle werkdagen van 08:30 tot 

17:00 uur en kun je gelijk een afspraak maken 

om het op te laten halen. Zorg ervoor dat je je 

stadspas en betaalcard (Pin) bij je hebt. De 

sticker kost € 10,00 en Big Bag € 40,00. Er is 

een uitzondering voor Eindhovense minima die 

kwijtgescholden zijn voor afvalstoffenheffing. 

Zij mogen gratis gebruikmaken van de 

ophaalservice en krijgen gratis 5 stickers en 

één Big Bag. De laatste tijd wordt ook 

regelmatig op Facebook door een particulier 

aangeboden voor € 30 om je grofvuil aan huis op 

te komen halen en weg te brengen naar de 

vuilstort! 

 
 

 

Deze bomen zullen helaas verdwijnen 
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Parkeeroverlast 

Bij de aanleg van de wijk Mensfort is rekening 

gehouden met de mogelijkheid op een kleine ruimte 

veel woningen te bouwen om te voorzien in de 

woningbehoefte in de jaren ’60. In de loop der jaren 

is onze samenleving sterk veranderd. We zien dat 

nog steeds veel gezinnen onze wijk bevolken, maar 

ook tweepersoonshuishoudens. Waar in vroegere 

tijden géén rekening mee gehouden werd is de 

ontwikkeling dat in veel gevallen een tweede auto zou 

worden aangeschaft. De straten waren daar niet 

echt op berekend, met als gevolg dat nu vaak 

gezocht moet worden naar een plaatsje om de auto 

nog te kunnen parkeren. Daarbij komt nog dat niet 

iedereen de moeite neemt om de voertuigen netjes 

aan te sluiten. Daardoor kunnen er ook nog eens 

minder in de straat staan. Deze handelwijze stoort 

sommigen ook wel, waardoor het parkeren als een 

overlast wordt ervaren. Dat ook nog eens een aantal 

bezoekers van het ziekenhuis hun auto’s parkeert in 

een van de zijstraten van de Waghemakerstraat 

zorgt ervoor dat ook overdag deze straten redelijk 

vol staan. De oplossing die één van de klagers aangaf, 

het verwijderen van de groene plekken in de wijk en 

daar parkeerplaatsen voor terugleggen is een optie, 

die zeker voor velen niet reëel is. Een beetje groen 

tussen de huizen maakt de wijk leefbaarder. 

 

Buurtpreventie 

Onze actieve groep buurtpreventen heeft opge-

merkt, dat het sinds het begin van de coronatijd  op 

de avonden dat zij surveilleerden opvallend rustig was 

in onze wijk. Wel werd er regelmatig gelopen, wat een 

preventieve werking zou kunnen hebben op de aanwe-

zigheid van personen met minder goede bedoelingen. 

Uiteraard kan niet worden voorkomen dat er toch nog 

wel inbraken in auto’s en woningen plaatsvinden of er 

een fiets wordt meegenomen. Wel is duidelijk dat 

andere zaken ook niet worden gemist. Zo is enkele 

keren melding gemaakt van vuilstort op plaatsen waar 

dat niet gewenst is. Binnen twee dagen was dat dan 

wel opgeruimd. Dank aan de gemeente, dat zo de wijk 

niet verder verloederd. Ook is een aantal keren 

melding gemaakt van onveilige situaties door stoep-

tegels die door boomwortels omhoog werden gedrukt. 

Daarover struikelen kan tot ongelukkige verwonding 

(breuken) leiden. Inmiddels hebben we gezien dat een 

deel van de aangemelde (en gefotografeerde) 

plaatsen door de gemeente zijn hersteld. Dat komt 

de veiligheid zeker ten goede. Het is overigens voor 

iedereen uit de buurt mogelijk meldingen te doen via 

de BuitenBeter App van de gemeente. U hoeft 

daarbij niet te wachten op de buurtpreventie. Wilt u 

ook meewerken aan de buurtpreventie? Dat kan! 

Vraag informatie via buurtpreventie@mensfort.eu 

 

 

 

 

 

Hier kunt u onder andere 

terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 

  √ Echtscheidingen 

  √ Arbeidsconflicten 

  √ Vreemdelingenrecht 

  √ Geschillen 

  √ Sociaal Recht 

  
 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Bijzetafval. 

De gemeente Eindhoven heeft een begin gemaakt aan 

het bestrijden van de bijzetafval. Bij de plastic-

containers, de kledingcontainers en ook bij de onder-

grondse vuilcontainers bij de flats wordt met enige 

regelmaat van alles op straat gezet. We troffen daar 

complete kapotte tuinstellen aan, dichtgebonden 

vuilniszakken en houtafval. Enkele wijkbewoners 

reageerden al met een ingezonden brief voor de 

Mensfort Info met de oproep hieraan een einde te 

maken. In het Eindhovens Dagblad konden we zien dat  
De wethouder samen met enkele medewerkers van de 

Ergon-bedrijven probeert te achterhalen waar dat 

vandaan komt. Soms treffen ze daarbij een adres aan 

tussen de rommel en dan weet men wie de veroorzaker 

is. Deze kan dan op een boete rekenen. We hebben geen 

concrete aanwijzingen dat ook in onze wijk al  

overtreders zijn beboet. Wel hebben we bij een 

rondgang door de wijk de afgelopen weken kunnen zien 

dat de hoeveelheid bijgeplaatst huisvuil duidelijk 

verminderd is. Kennelijk heeft de oproep in ons blad in 

combinatie met de maatregel van de gemeente het 

gewenste effect. Houden zo! 
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“Bedevaart aan huis” 

Traditiegetrouw vinden er in het voorjaar en in de 

zomer tal van processies en bedevaarten plaats. Het is 

dan druk in Kevelaer, ‘s-Hertogenbosch, Handel en in tal 

van andere plaatsen. Dit jaar kunnen drukke 

bedevaarten helaas nog niet doorgaan. Daarom 

organiseert de pastoor van de Sint Petruskerk in 

Eindhoven de tentoonstelling ‘Bedevaart aan huis’.  

In zijn kerk is van meer dan 20 Maria-

bedevaartplaatsen in binnen- en buitenland een replica 

van het genadebeeld te bewonderen. Ook zijn er devotiebeeldjes van Maria te zien. Er is een catalogus met een 

korte geschiedenis over het ontstaan van de bedevaartplaatsen te koop. Iedere zaterdagmiddag in mei zullen 

ook enkele vrijwilligers zorgen voor stemmige achtergrondmuziek met een Mariaal tintje. Elke zaterdagmiddag 

t/m 14 augustus en ook op  zondag 15 augustus (Maria Hemelvaart) is de kerk geopend van 

13.30 tot 16.00 uur. De entree is gratis. Adres: Kloosterdreef 31, 5623 DB Eindhoven. Voor 

meer informatie zie: www.vriendenvansintpetrus.nl’  
 

 

Het gaat de goede kant op! 



 

 

 

 

 
 

  

 

Vacatures Rode Kruis Brabant-Zuidoost 

Het Rode Kruis in onze regio is op zoek naar 

vrijwilligers voor de volgende functies: 

Collectant: word collectant en doneer 2 uurtjes van 

uw tijd in de week van 13-19 juni.  

Fondsenwerver: samen met het fondsenwerversteam 

zorgt u voor donaties van particulieren, stichtingen 

en bedrijven.  

 

Interesse? Bel 040-2443311 of check 

www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost. 
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Brede voeten kunnen leiden tot veel klachten. 

Omdat mensen vaak niet weten dat ze brede voeten 

hebben, kopen ze schoenen die te groot óf te smal zijn. 

Maar een te smalle schoen knelt. En om te grote 

schoenen goed aan te houden, klauwen mensen met hun 

tenen, wat krampen veroorzaakt. Het schuiven in te 

grote schoenen kan ook zorgen voor blaren en zelfs 

ontstekingen. Daarbij krijgen de voeten onvoldoende 

steun, wat weer kan leiden tot knie- of heupklachten. 

Dat is niet nodig, want er bestaat een heel assortiment 

aan schoenen speciaal voor mensen met brede tot zeer 

brede voeten. In een schoenenwinkel vind je breedte-

maten. Omdat geen voet hetzelfde is, zoeken de 

specialisten van Buchernhornen naar de juiste pasvorm. 

Daar vind je trendy modellen voor heren en dames in 

verschillende breedtematen. Zo kun jij je vrij en 

comfortabel bewegen en klachten voorkomen of ver- 

minderen. De mensen op de winkelvloer van 

Buchrnhornen zijn allemaal ervaren specialisten. Zij 

hebben alle kennis in huis en zijn zeer deskundig. 

Hier kun altijd je een afspraak maken voor een 

gratis loopscan waarbij ze een zeer uitgebreide 

voetanalyse maken. Als center op het gebied van 

voeten en bewegen weten zij alles van de meest 

voorkomende voetproblemen en kunnen zij je goed 

advies op maat geven bij de keuze van jouw comfort-

schoenen. In de werkplaats kunnen er indien nodig 

direct kleine aanpassingen worden gerealiseerd om 

de pasvorm te verbeteren. Loop de winkel aan de 

Dr.Cuyperslaan 86 eens binnen om de nieuwe  

voorjaarscollectie te bewonderen of maak een 

afspraak voor een loopscan via de website 

www.buchernhornen.nl  

 
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. Het ziet er naar uit 

dat we al snel weer de kaartavonden kunnen hervatten 

nu het aantal besmettingen vermindert. De richtlijnen 

van de overheid zullen naar verwachting snel toestaan 

dat we weer gezellig kunnen kaarten. Wij laten het u 

weten als het zo ver is. Tot zo lang: Blijf gezond en 

kijk naar elkaar! 

 



 

 

 

 

 

Maandag 

09.30-10.30 u 

10.00-12.00 u 

11.45- 12.45 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 

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 

Arnout van der Gaag 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

arnout.vandergaag@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 juli aanleveren uiterlijk op 

15 juni 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 

Het Judas Taddeusplein  

Zoals het er bij de aanleg uitzag. 

 
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

