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Wat een schok ging er door ons heen, toen wij 

vrijdag 18 juni, het bericht kregen dat Harry van 

de Vondervoort was overleden. 

Wij, als Dagelijks Bestuur, en heel Mensfort 

zullen hem missen. Hij was voor onze wijk een 

draaiende motor waarop veel activiteiten 

steunden. Allemaal kunnen we ze, op deze pagina, 

niet opnoemen daar is veel te weinig plaats voor en 

we zullen er beslist vergeten. 

In 2002 begon hij, bij de SLM, als  penning-

meester maar al gauw schreef hij het bekende 

“groene blaadje” van onze wijk.  

Één A4-tje wat de laatste jaren is uitgegroeid 

naar dit 12-bladige wijkblad.  

En ja, ook dit blad is door Harry gemaakt en 

omdat hij het al helemaal klaar had liggen willen 

wij u, met goedkeuring van zijn familie, dit 

nummer toch aanbieden. 

Wie kent hem niet, onze motor van het wijkfeest. 

Het inschrijven voor de kramen, het zoeken naar 

mooie attracties en dat natuurlijk voor een mooie 

prijs, want hij was niet voor niets onze 

penningmeester. 

Voor de kinderen in de wijk was hij ook altijd 

paraat. Denken we aan het opzetten van de teams 

van Mensfort United. Altijd hadden ze zijn 

belangstelling, was hij aanwezig als er certificaten 

werden uitgedeeld. 

 

Met Halloween zette hij de route uit. Schreef in 

de info dat er materiaal was om de wijk mee te 

versieren en deelde dit uit…  

Hij versierde mee de hele wijk zodat de kinderen 

’s avonds een griezelige tocht konden lopen. 

En dan het Sinterklaasfeest voor de 

allerkleinsten. Elke jaar zorgde hij dat de Sint 

tijd had voor onze wijk.   

Elke dinsdag fietsen, hij zette de  

route uit en zorgde dat er een mooi adresje was 

waar koffie gedronken kon worden.   

Hij was actief bij het buurtpreventieteam, hij 

organiseerde de vrijwilligersdagen, de  Kerst-

reisjes naar de diverse Duitse steden.  

En dat alles naast zijn penningmeesterschap, 

want alle activiteiten die in onze wijk worden 

georganiseerd, moeten natuurlijk ook betaald 

worden.  

Altijd wist Harry precies, wat er hoe, waar en 

wanneer in de wijk te doen was. 

 

We zullen hem missen en wensen zijn vrouw, 

kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 
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onze wijk een draaiende motor waarop veel activiteiten steunden.  Allemaal  

kunnen we ze, op deze pagina, niet opnoemen daar is veel te weinig plaats voor 
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meester maar al gauw schreef hij het bekende “groene blaadje” van onze wijk.  

Één A4-tje wat de laatste jaren is uitgegroeid naar dit 12-bladige wijkblad.  

En ja, ook dit blad is door Harry gemaakt en omdat hij het al helemaal klaar had liggen willen wij u, met 

goedkeuring van zijn familie, dit nummer toch aanbieden.  Wie kent hem niet, onze motor van het 

wijkfeest.  Het inschrijven voor de kramen, het zoeken naar mooie attracties en dat natuurlijk voor een 
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mee te versieren en deelde dit uit…  Hij versierde mee de hele wijk zodat de kinderen ’s avonds een 
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En dan het Sinterklaasfeest voor de allerkleinsten.  Elke jaar zorgde hij dat de Sint tijd had voor onze 

wijk.  Elke dinsdag fietsen, hij zette de route uit en zorgde dat er een mooi adresje was waar koffie 

gedronken kon worden.  Hij was actief bij het buurtpreventieteam.  

Hij organiseerde de vrijwilligersdagen, de Kerstreisjes naar de diverse Duitse steden.  

En dat alles naast zijn penningmeesterschap want alle activiteiten die in onze wijk worden georganiseerd, 

moeten natuurlijk ook betaald worden.  

Altijd wist Harry precies, wat er hoe, waar en wanneer in de wijk te doen was.  

We zullen hem missen en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte. 

 

Jan, Corry, Sjack, Pierre en Willemien 
 

Memorandum Harry van de Vondervoort 
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Wandelen met Mensfort 

De eerste dinsdag dat de terrasjes weer open waren 

stapten om 13.00 uur de deelnemers aan de 

wandelgroep. Al enige tijd eerder had de groep 

afgesproken meteen weer te gaan lopen als de 

terrassen open waren. Zo konden zij dus al snel van 

start. Wilt u ook eens meelopen? Gewoon op dinsdag 

om 13.00 uur naar De Werf komen en lekker 

meewandelen. We drinken dan weer een lekker kopje 

koffie op een terrasje en praten lekker bij voordat 

we weer terugwandelen.  

 

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. Vul de paar vragen in op het 

aanvraagformulier, dat je op de website van de 

gemeente kunt vinden in en mail dit naar 

waardebonnen@mensfort.eu. Er wordt dan snel 

contact met je opgenomen! Doen! Want samen maken 

we het in onze buurt nog leuker. 

 

 

 

Presentatie testament door de notaris. 

Op 2 juli komt in samenwerking met SeniorenBelang 

Woensel, een notaris van notariskantoor Marks 

Wachters naar De Werf. Op die middag geeft hij 

twee presentaties over testamenten. Voor de pauze 

spreekt hij over testamenten in het algemeen, na de 

pauze gaat de presentatie over levenstestamenten. 

Er is gelegenheid tot vragen stellen. De presentatie 

zit nagenoeg vol. Heeft u interesse en wilt u meer 

weten over testamenten, dan kunt u zich opgeven bij 

Hans Vos 040-2460871 tot 1 juli. Is de presentatie 

vol dan wordt uw naam genoteerd en bij voldoende 

belangstelling zal de presentatie in het najaar nog 

een keer gehouden worden in samenwerking met 

S.L.M.. Let op: de presentatie is alleen toegankelijk 

voor senioren, eventueel mag een familielid 

meekomen. Voor deze middag wordt een kleine 

vergoeding gevraagd. 

 

 

 

 

8 juni Het fietsen is weer begonnen ! 

Een groot gedeelte van de vaste fietsers vanuit 

Mensfort verzamelt om 13.00 uur bij De Werf. 

Iedereen heeft er weer veel zin om met de groep te 

gaan fietsen, nadat dat in deze vorm een lange tijd, 

beperkt door de coronamaatregelen, niet mogelijk 

was. Onder een stralend zonnetje werd rustig 

doorgetrapt naar Stiphout, waar we welkom waren  

op een gezellig terrasje. Dat de deelnemers elkaar 

gemist hadden bleek wel uit de geanimeerde 

gesprekken. Na een wat langere pauze werd weer 

verder gefietst en iedereen genoot zichtbaar van 

deze vrijheid. Lekker fietsen! Wie mee wil doen kan 

elke dinsdag bij goed weer aansluiten: Om 13.00 uur 

bij De Werf. 

 

mailto:waardebonnen@mensfort.eu


 

 

 

 

 

 

 

  Stichting Leefbaarheid Mensfort 

Mensfort, alom bekend als de wijk met het groene 

wijkblad! Alles kleurt groen in onze wijk. Langzamer-

hand komt het normale leven weer op gang. De natuur 

heeft er ook lang over gedaan dit jaar, maar het 

koude voorjaar is nu dan toch eindelijk overgegaan 

naar de zomer die, naar we mogen hopen, mooi zal 

worden. Met de zomer komt er ook weer meer 

vrijheid in ons leven. Samen zijn, elkaar ontmoeten… 

het lijkt wel of we in een diepe winterslaap zijn 

geweest, waaruit de een beter ontwaakt dan de ander. 

We kunnen weer verder… we moeten weer verder… 

allemaal een stuk ouder geworden… Ook het SLM 

bestuur. Als je boven de 70 bent, dan ben je ook in de 

coronatijd nu 2 jaar ouder geworden en dat telt aan, 

op die leeftijd. Je hebt deze pandemie, gelukkig goed 

doorstaan maar is het heel moeilijk om alle 

activiteiten weer op hetzelfde niveau, als 1½ jaar te 

voren, op te nemen. 

Wij, het SLM bestuur, vragen al lang om nieuwe 

bestuursleden. Om jongere mensen die het bijltje van 

ons kunnen/durven over te nemen. Eerst een tijdje 

samen, samen ervoor dat Mensfort dezelfde mooie  

fijne wijk blijft, om in te leven. Een wijk waar men 

elkaar op straat “goede dag” zegt. Waar men zorg 

voor elkaar heeft. Waar men een goede samenwerking 

heeft met de gemeente, sociale instanties, enz. Waar  

elk jaar het Wijkfeest en Halloween wordt gevierd 

en waar een buurtpreventie regelmatig rondloopt. 

Waar we samen gaan wandelen en fietsen. Waar we 

Sinterklaas en een Kerstreis organiseren. Waar we 

financieel de vakantieweken voor de schoolkinderen 

ondersteunen. Waar we trots zijn dat we de beste 

wijkbibliotheek van heel Eindhoven hebben! En ga zo 

maar door... Maar wij zijn, bijna allemaal, boven de 

70 en dat beginnen we toch echt te voelen!  Wij 

zouden graag het bijltje doorgeven aan mensen die 

deze kar willen gaan trekken en al deze activiteiten 

en verantwoordelijkheden willen overnemen, onder-

houden en… uitbouwen. Eerst samen, om daarna tot 

een goede overdracht te komen. Wie willen er... in 

het bestuur van de SLM komen? Wie durft? 

Praat er eens over met mensen die ook het hart op 

de goede plaats hebben zitten voor Mensfort. 

Jongere mensen, die verantwoordelijkheid en 

energie hebben om de wijkkar te trekken. Kom met 

ons praten! Zodat we ons, op termijn, terug kunnen 

trekken met de zekerheid dat de Stichting 

Leefbaarheid Mensfort om goede handen achter- 

blijft en haar werk blijft doen.  

Zodat wij, allemaal, nog lang in 

een fijn Mensfort kunnen 

blijven wonen en Mensfort 

voor iedereen een Wensfort is!  
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Eindelijk lijkt het dan toch ècht zo te zijn dat de 

versoepeling van allerlei maatregelen in de strijd 

tegen het coronavirus een feit gaat worden. Zelfs 

het zetten van de allerlaatste stap, het afschaffen 

van de mondkapjesplicht, wordt zowel binnen het 

OMT als binnen het (op dit moment nog altijd 

demissionaire) kabinet serieus overwogen. Langzaam 

maar zeker wordt het leven weer wat ‘gewoner’, 

waarbij ik persoonlijk vind dat hierbij de term ‘terug 

naar het oude normaal’ nog altijd veel vraagtekens 

oproept. Wat is oud, wat is normaal, twee heel 

subjectieve eigenschappen. Wat de een oud vindt 

hoeft de ander helemaal niet oud te vinden; wat voor 

de een héél normaal is, is voor een ander absoluut 

niét normaal. Die discussie gaan we hier maar niet 

voeren…! Maar, hoe je het ook wendt of keert, er 

gaan weer steeds meer dingen mogen. Zo ook in onze 

bibliotheek BiebMensfort waar alles weer op volle 

toeren draait. Op de maandag- en vrijdagmorgen van 

10 uur tot 12 uur en de woensdagavond van 7 uur tot 

8 uur staan onze vrijwilligers klaar om de klanten 

weer te ontvangen. Van diverse vaste bezoekers 

horen we reacties als: “Hè hè, eindelijk mogen we 

weer!” Fijn om te horen natuurlijk. Ook heb ik 

onlangs weer enkele nieuwe boeken aangeschaft die 

intussen al een plekje hebben gekregen in de kast 

met ‘nieuwe aanwinsten’. Een van die nieuwe boeken is 

het boek ‘Ik ga leven’ van de schrijfster Lale Gül, 

voor sommigen onder u mogelijk interessant en de 

moeite van het lezen waard. Ik heb het boek heel 

snel na het verschijnen voor mezelf gekocht en met 

veel belangstelling gelezen. Daarnaast staan er 

natuurlijk ook weer enkele nieuwe thrillers en 

romans in de kasten. Omdat die boekenkasten 

beginnen uit te puilen gaan we een dezer dagen 

boeken uit de collectie halen (doen we uiteraard heel 

gedegen en weloverwogen) die dan vervolgens in de 

bekende doos met mee te nemen boeken terecht 

komen. U weet wel: die boeken die meegenomen en 

vervolgens beslist niet meer teruggebracht (mogen)  

worden. We zijn allemaal dus weer goed bezig. Allez, 

tot de volgende keer!           

 

Wist u dat De Werf een BBQ service heeft? 

Voor € 10,00 per persoon kunt u voor uw groep in De 

Werf een BBQ organiseren. Daarvoor zorgen wij 

voor vijf soorten vlees, rauwkost, huzarensalade, 

aardappelsalade, stokbrood en sausjes, alles 

vakkundig voor u bereid en gegrild. 

Voor verdere informatie kun u terecht bij De Werf. 
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Openingstijden BiebMensfort: 
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 uur 
                                        

 

                                        

 

 
 

 

Door Huub van Houtert 

 

Op zoek naar leuke, originele spullen? 

 
Jan Heynslaan 133,   

5622 KL  Eindhoven  

Tel. 06-11775155 

 

 

www.onzekraam.nl 

contact@onzekraam.nl 

 

 

http://www.onzekraam.nl/
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Er gebeurt weer steeds meer ……. ook in de Emmaüskerk! 

 

Wat fijn dat er weer meer mogelijk is. In de 

Emmaüskerk pakken we de activiteiten enthousiast, 

maar ook voorzichtig weer op. Zo zijn er bij de 

zondagse kerkdiensten weer 60 personen welkom. 

Daarnaast is de dienst nog steeds ook te volgen via 

een livestream. Zie onze website om hiervoor in te 

loggen www.emmauskerkeindhoven.nl .  

We zijn heel blij om te kunnen melden dat we weer 

gaan starten met de Open Emmaüs koffieochtenden 

op vrijdagochtend van 10.00 -12.00 uur. Vanaf vrijdag 

2 juli is iedereen weer van harte welkom. Onder het 

genot van een kopje koffie of thee hebben we elkaar 

vast veel te vertellen, nadat we elkaar zo lang niet 

hebben kunnen ontmoeten.  

Wat nog steeds doorgaat, is het 

Financieel Open Huis, elke vrijdag van 

10.00 -12.00 uur in de kerk. Hier kunt  

u terecht met uw vragen over administratie, lastige 

brieven e.d. Er is ook altijd iemand van WijEindhoven 

aanwezig.  

Een nieuwe activiteit is de Nederlandse les. Elke 

dinsdagmiddag van 12-14uur geven vakdocenten van 

het Summa College samen met Stichting ik Wil en 

vrijwilligers uit de Emmaüskerk les aan mensen met 

een taalachterstand. De groep zit al aardig vol, maar 

mocht u interesse hebben neem dan even contact op 

met Stichting Ik Wil (Tel. 06 – 3308 3165). 

 

 

 

 

In de grote vakantie gaat “meneer Rick” weer 

kindervakantie ”weken”-activiteiten organiseren. Na 

het succes van vorig jaar gaat de Buitenschoolse 

opvang van Meneer Rick, bekend van de buitenschoolse 

Opvang op Atalanta,  ook dit jaar weer tijdens de 

schoolvakantie te gekke activiteiten organiseren, zes 

weken lang! Door omstandigheden dit jaar niet rondom 

onze basisschool Atalanta, maar kinderen uit onze wijk 

zijn van harte welkom. Zij zullen wel wat verder 

moeten rijden om er te komen, zoals in het schema 

hieronder te zien is: Deze dagen staan in het teken 

van elkaar ontmoeten en natuurlijk samen super leuke 

dingen doen; zoals sport, bewegen, koken, techniek, 

Samen met E-moves, CKE, Ludios, muziekgebouw, 

studenten van het Summa College en Meneer Rick 

gaan we dit super programma organiseren.   

Hierbij nemen we alle corona maatregelen in acht, 

naar de maatregelen van het RIVM, die op dat 

moment gelden. Je kunt je inschrijven via 

www.meneerrick.nl bij het kopje inschrijvingen en klik 

kindervakantieweek aan.  De kosten zijn € 22,50,- 

voor alle 3 de dagen van één week, dit is inclusief eten 

(vlees komt van de halalslager) en drinken. 

Inschrijven voor 1 of 2 dagen is niet mogelijk. 

Betaling bij inschrijving kan alleen via IDEAL of 

Stichting Leergeld. Inschrijftermijn eindigt op 15 juli. 

 

kunst, cultuur en nog veel meer. 

We starten iedere dag om 09:30 

uur en het eindigt om 14:30 uur. 

 

Via rick@meneerrick.nl of op  

tel. 0682614605 ben ik te 

bereiken als u nog vragen hebt.  
 

Waar zijn de kindervakantieactiviteiten?? 

 

 

Week 1 

 

26, 27,28 juli 

 

CKE, Pastoor Peterstaat 180 

Week 2 2, 3, 4 aug BS Boschakker, Jozef Israelslaan 2 a 

Week 3 9, 10, 11 aug BS Boschakker, Jozef Israelslaan 2 a 

Week 4 16, 17,18 aug Het Muziekgebouw, Heuvel 140 

Week 5 23, 24, 25 aug BS Boschakker, Jozef Israelslaan 2 a 

Week 6 30,31 aug,  1 sept BS Boschakker, Jozef Israelslaan 2 a 

 

http://www.emmauskerkeindhoven.nl/
http://www.meneerrick.nl/
mailto:rick@meneerrick.nl


 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

Openingstijden wijkcentrum De Werf 
Wegens vakantie gesloten van 9 augustus tot 30 augustus 

 

 

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 

 

 

 

We zijn weer open !!! 

Gelukkig is er weer groen licht en 

kunnen veel activiteiten weer worden  

hervat. Als je nog twijfelt of je weer welkom bent, bel 

dan eerst even met een van de verantwoordelijken van de 

groep of met De Werf. Dan kom je niet voor niets. 

 

 

Daghap in de Werf 

De daghap op de dinsdag vanaf 

12.00 uur, draait weer volop, maar 

we moeten nog steeds rekening  

houden met het coronaprotocol. (1,5 meter afstand, 

mondkapje). Ook moet er voorlopig nog vooraf 

gereserveerd worden omdat er een maximaal aantal 

mensen binnen mag. We zijn samen met de bezoekers 

blij dat de daghap weer kan doorgaan. Laten we er 

samen aan werken dat dit blijft kunnen zodat het 

onderlinge contact kon blijven. Reserveren: via E-Mail 

lucvdhurk@gmail.com of tel. 040-2027760. 

 

Krijg de kleertjes 

Elke tweede woensdag van de maand kun je in de 

Werf tussen 09.30 uur en 11.30 uur gratis 

kinderkleding en speelgoed ruilen bij Lotte van 

Krijgdekleertjes. Het werkt zo: 1) Je levert een tas 

met kleding of speelgoed in die je kinderen niet 

meer gebruiken, en 2) mag zelf een tas met andere 

kleding en speelgoed naar wens vullen. Vanwege het 

coronaprotocol zijn er maximaal 3 personen (plus 

eventueel kinderen) tegelijkertijd toegestaan, 

vandaar dat we voorlopig nog op afspraak werken. 

Via lottevanderzanden@gmail.com of via  de 

website www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 

kunt je je aanmelden. 

 Kledingreparatie, opdrachten op maat of verkoop van mooie, zelfgemaakte 

sjaals, kussens, schorten,  beddengoed, etc. Een kleine greep uit de vele dingen 

die Ana kan maken als geen ander. Zij is weer elke dinsdag van 11:30 uur–14:00 

uur te vinden in Wijkcentrum de Werf. Iedereen is van harte welkom om te 

komen neuzen tussen haar mooie genaakte spullen of om haar te vragen iets op 

maat te maken. Alles tegen een klein prijsje. Je kunt haar ook bellen met een 

vraag of het maken van een afspraak op 040-2456998. 

 
 

 

Kienen Seniorenbelang Woensel 

Ook de kienmiddagen in De Werf zijn weer begonnen. 

Elke eerste en derde woensdag van de bent u welkom 

om 14.00 uur, m.u.v. de periode dat De Werf gesloten 

is.  Wie nog geen contact heeft gehad met W. Smeets 

om zich aan te melden, en toch wil komen kienen, 

wordt verzocht even te bellen met 040-2566418 om 

te voorkomen dat u niet meer binnen kunt i.v.m. de 

beperkt toe te laten personen in De Werf 
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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. 

 

mailto:lucvdhurk@gmail.com
mailto:lottevanderzanden@gmail.com
http://www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf
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Hendrik Staetslaan/Willem v. Kesselstraat 

In onze vorige uitgave konden we al aangeven dat 

deze straten op de schop gaan. De gemeente heeft 

aangegeven  medio september 2021 te starten met 

de werkzaamheden en verwacht dat de totale 

werkzaamheden circa 9 maanden zullen duren, 

afhankelijk van de weersomstandigheden. De 

exacte startdatum is nog niet bekend en zal later 

bekend gemaakt worden. Begonnen wordt in de 

Willem van Kesselstraat ter hoogte van de Barrier-

weg tot aan de van Bodeghemstraat. Daarna is het 

de beurt aan de Hendrik Staetslaan tot aan de 

Springerstraat, gevolgd door het deel voor de 

winkels tot aan de Suijslaan. Als dit klaar is wordt 

doorgegaan tot aan de Berlagelaan. Daarna ver-

plaatsen de werkzaamheden zich naar het gedeelte 

van de kruising van de Willem v. Kesselstraat met 

de Barrierweg tot aan het  honden uitlaatveld. Het 

laatste deel tot aan de Tonnaerstraat rondt de 

werkzaamheden af. Voor deze fasering is gekozen 

om zoveel mogelijk alle woningen, bedrijven en 

zijstraten bereikbaar te houden. Zodra wij de 

exacte data hebben doorgekregen zullen we die 

zeker opnemen in ons wijkblad. 

 

Fiets een Rondje Noordwest 

Nu de zomer eraan komt en het weer lekker weer 

wordt, heb je alle reden om erop uit te trekken. Onze 

tip: fiets een Rondje Noordwest. Deze 17 kilometer 

lange route brengt je langs allerlei interessante plek-

ken in het gebied. Gewoon de bordjes volgen! 

Eindhoven Noordwest is de groene verbinding tussen 

stad en land en is ruim 1630 hectare groot. Naast 

economische gebieden als Eindhoven Airport, 

Brainport Industries Campus en het Goederen 

Distributie Centrum Acht, maakt ook het groene 

bosrijke gebied tussen de Anthony Fokkerweg en de 

Elburglaan onderdeel uit van Noordwest. Je vindt hier 

bijzondere locaties, zoals de Philips Fruittuin, De 

Herdgang (PSV) en het door de familie Philips 

gestichte Landgoed De Wielewaal. Met hightech  

innovatie, internationaal gerenommeerde bedrijven 

en een internationale luchthaven, maar ook met 

uitgebreide parken, bosrijke wandelpaden en 

mogelijkheden om tot rust te komen is Noordwest 

een landschap met spannende contrasten.. De route 

van het fietsrondje staat met bordjes aangegeven 

in het gebied. Ook staan er bij de locaties bordjes 

met meer informatie over die plek. Sommige 

bordjes zijn ook voorzien van een QR-code. Als je 

die scant met je telefoon, vind je nog meer 

informatie over de plek. Leerzaam, interessant en 

soms verrassend! Als toegift - voor de hardlopers 

onder ons - hebben we ook een 10 kilometer 

parcours uitgestippeld. Ook die route staat 

duidelijk aangegeven in het gebied. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Twee stagiaires van Eindhoven-sport willen een 

fietsgroep voor 65+ opstarten in de wijk Kronehoef 

in het kader van het verhogen van de 

sportparticipatie. Zij hebben wekelijks op 

donderdagochtend om 11 uur een fietstocht 

klaarstaan. Deze duurt ongeveer 2 uur en start in de 

wijk Kronehoef. Tijdens de rit van ongeveer 15 km 

door de natuur, zullen we een tussenstop maken op 

het terras om gezellig met elkaar te kunnen kletsen. 

De deelnemers zitten nergens aan vast en kunnen 

wekelijks beslissen of ze het leuk vinden om mee te 

fietsen. Interesse? Vraag  informatie vragen of 

aanmelden via Fietstochtenkronehoef@gmail.com.  

Misschien iets voor mensen uit Mensfort die op 

dinsdag niet kunnen of de tochten van ongeveer 35 

km toch te lang vinden! 

 
Ze zijn er weer ! 

De bloembakken aan de 

lantaarns op het Judas 

Taddeusplein zijn er weer! 

Het plein ziet er weer mooi 

uit dank zij S.L.M.  
 

 

 

Nog te vullen 

Nog te vullen 

 

 

 

 

mailto:Fietstochtenkronehoef@gmail.com
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Zwerfvuil 

Vorige maand waren we erg optimistisch: Zou het beleid van de gemeente ertoe 

leiden dat het bijplaatsen van afval bij containers dan al zo snel resultaat 

oplevert? Al binnen drie dagen na het verschijnen van het vorige wijkblad kreeg de 

redactie al van een vijftal wijkbewoners reacties, waaruit blijkt dat wijkbewoners 

zich er aan ergeren dat de maatregel (nog) niet echt werkt. We ontvingen 

bijgaande foto’s, maar ook een schriftelijke reactie als: “Ligt weer een hoop vuil, 

de containers kunnen gewoon niet op hun plaats gezet worden, het ging goed”.  De 

frustratie lees je tussen de letters door. Een andere wijkbewoner reageert : “Als 

ik de foto zo bekijk dan wordt het tijd om gaan te verhuizen.” Een ander merkt op; 

“ik heb niet het idee dat al deze troep uit ons leefbaar Mensfort komt”. Voor deze 

mening is nog geen bewijs gevonden, maar onmogelijk lijkt het niet. Maar wie gaat er zo ver slepen met zijn 

afval? Nu is het niet zo dat Mensfort de enige plaats in onze stad is waar dit zich voordoet, maar wij ergeren 

ons er aan. Vele malen is er door diverse buurtbewoners en uw 

redactie al gereageerd op deze ASO-vuilnisbelt. Het lijkt erop 

dat we de buurtpreventie moeten gaan uitbreiden met een 

nachtploeg om deze daders op te sporen, en iedereen willen 

oproepen overdag de meldingen van illegale storters door te 

geven aan de Buiten-Beter app van de gemeente met foto’s en 

kentekens. Mogelijk zou dit voor de wijkagent en de BOA’s een 

aanknopingspunt kunnen zijn om de aangekondigde maatregelen 

ook in de praktijk te brengen en ons te verlossen van die illegale 

stort in onze wijk, zowel op het plein als bij de ondergrondse 

containers. Uw hulp is daarbij van harte welkom! 
 

 

 
 

 
 

Foto: R.v.G 

Foto: A.T. 

 Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er gerikt in de 

ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Wilt u gezellig een 

avondje uit en kennis maken met andere kaarters? Kom dan ook eens 

meedoen.  Iedereen is welkom. Voor meer informatie: tel. 2510952.  

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Fysiofitness is weer open! 

Zoals bij iedereen bekend is zijn  

de sportscholen weer geopend! Onze fysiofitness 

wordt weer goed bezocht maar er is nog gewoon plek 

over voor u. Mocht je toch weer willen gaan sporten na 

een jaar thuis te hebben gewerkt of omdat er niet 

gesport mocht worden, neem dan contact met ons op 

en wij helpen u weer fit te worden. Naast dat de 

fysiofitness open is doen wij ook het herstel na Covid-

19. Heeft u klachten met wandelen, fietsen, traplopen 

etc. en wilt u hier een goede behandeling voor, kom 

dan even langs dat we kunnen bespreken wat de 

mogelijkheden zijn. Wij hopen jullie weer zo fit 

mogelijk te krijgen! 
 

 

 

Rikken in de Eikenhof 

Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er 

gerikt in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan 

de Bleijslaan 73. Wilt u gezellig een avondje uit en 

kennis maken met andere kaarters? Kom dan ook 

eens meedoen.  Iedereen is welkom. Voor meer 

informatie: tel. 2510952. 
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“Bedevaart aan huis” 

De pastoor van de Sint Petruskerk 

in Eindhoven organiseert dit jaar de  

tentoonstelling ‘Bedevaart aan huis’. In zijn kerk is van 

meer dan 20 Mariabede-vaartplaatsen in binnen- en 

buitenland een replica van het genadebeeld te bewon-

deren. Ook zijn er devotiebeeldjes van Maria te zien. 

Er is een catalogus met een korte geschiedenis over 

het ontstaan van de bedevaartplaatsen te koop. 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’ 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Spreuk van de maand 
 

Het enige dat we over de toekomst weten, 

 is dat het anders zal zijn 

http://www.nietalleen.nl/


 

 

 

 

   

  

 

 

Aankondiging Rode Kruis collecteweek 

De collecte van het Nederlandse 

Rode Kruis vindt dit jaar plaats 

van 13 t/m 19 juni. Dit betekent 

dat u gedurende deze periode een 

Rode Kruis-collectant aan de deur 

kunt verwachten. De collectant 

vraagt om een donatie die 100% 

ten goede gaat komen aan het 

werk van de Rode Kruis afdeling 

bij u in de buurt. Op dit moment 

zet het Rode Kuis zich in voor de 

grootste nationale hulpverlenings- 

voedselpakketten en boodschappenkaarten. Onze 

hulp in Nederland is heel hard nodig. Om deze 

activiteiten met volle inzet te kunnen blijven 

voortzetten is de opbrengst van de collecte erg 

belangrijk. De opbrengst komt namelijk 100% ten 

goede aan het werk van Rode Kruis afdeling bij u 

in de buurt. Staat u achter het werk dat de 

lokale Rode Kruis  verricht en wilt u naast 

doneren ook een extra handje helpen? Het is dit 

jaar ook mogelijk om op digitale wijze te 

collecteren voor het Rode Kruis. Meer informatie 

over  digitaal collecteren voor het Rode Kruis  

actie ooit sinds de Watersnoodramp. Van het ondersteunen 

van zorginstellingen het verzorgen van vervoer naar 

coronateststraten en vaccinatielocaties, tot het uitdelen van  

vindt u op 

www.rodekruis.nl/collecte. 

Alvast dank voor uw donatie!  

 
Weer samen, in Mensfort “iets” doen! 

In het meinummer van de Mensfort Info werd een 

oproep gedaan met een idee te komen voor een 

nieuwe activiteit. Bij mij is het idee opgekomen om 

iets, met muziek en ontmoeten, te organiseren. Zelf 

zing ik graag maar verder ben ik niet echt muzikaal 

onderlegd. Na ruim een jaar gaat de wereld gelukkig 

weer een beetje open en kunnen we weer dingen 

samen gaan doen. Bij mij kriebelt het om weer te 

gaan zingen… samen met anderen…Een dezer dagen 

werd ik wakker met dit idee “Karaoke in de Werf”. 

Vrijblijvend, ontmoetend, open voor iedereen op een 

“vaste” middag en/of avond in de week, maand, zoals 

ook de dansavonden op de vrijdagavond. Tijdens mijn 

vakantie in Thailand zochten wij waar we iets konden 

drinken. Maar waar durf je binnen te gaan? We hoor- 

den muziek en er zaten mensen gezellig bij elkaar. Er  

werd ontspannend gekletst en ze wenkten ons er ook bij 

te komen. Dus wij naar een tafeltje en al gauw kwam de 

eerste “zanger” naar voren. Er werd een liedje 

uitgezocht en de tekst kwam op een grote scherm. De 

“zanger” kreeg een microfoon in zijn hand, het gekozen 

lied werd opgestart en de zanger begon, zo goed als hij 

het kon, te zingen. Soms haperde het, maar dat kon de 

pret niet drukken. Toen kwam de vraag: ”Wilden wij ook 

niet eens voor hen “iets” Nederlands zingen? Wij gaven 

een ongeoefende “Tulpen uit Amsterdam” ten gehore. 

Soms zong de hele groep enthousiast mee”. Dus nu wil ik 

kijken of we dit, ook in de Werf kunnen organiseren 

voor jong, oud, Nederlands of een andere taal 

sprekend/zingend, gewoon gezellig, met, door en voor 

elkaar. Wie voelt hier iets voor? Reageer maar naar 

mensfort.info@mensfort.eu.  

 

 

 

Hier kunt u onder andere 

terecht met vragen over: 

  √ Rechten als huurder 

  √ Echtscheidingen 

  √ Arbeidsconflicten 

  √ Vreemdelingenrecht 

  √ Geschillen 

  √ Sociaal Recht 

  
 

 

 Er is nu ook een WhatsApp Contactcirkel 

Een Contactcirkel bestaat uit een groep mensen die op 

elkaar letten door elke dag even (telefonisch) contact 

met elkaar te hebben. Reageert iemand binnen de 

afgesproken tijd niet? Dan alarmeert de cirkel iemand  

 

om een kijkje te nemen. Zo blijft het 

nooit onopgemerkt als er iets aan de 

hand is. Deelnemen aan een Contact-

cirkel? Neem contact op via  

contactcirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl 
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http://www.rodekruis.nl/collecte
mailto:mensfort.info@mensfort.eu
mailto:contactcirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl


 

 

 

 

 

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 

 

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 

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 

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  

20.00-22.00 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 

Light Town Big Band 

 

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 
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Richard Heijdenrijk 

Zakelijk leider De Werf 

Weekprogramma Wijkcentrum 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  

 Bij overlijden:                   Acheron uitvaarten     1e Lieven de Keylaan 88   (040) 202 98 15 

 
Redactie: Harry van de Vondervoort, dit was 

helaas zijn laatst gemaakte wijkblad ! 

Kopij voor de uitgave van augustus aanleveren 

uiterlijk op 15 juli a.s.  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. 

 

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 mensfort.info@mensfort.eu  

Bankrekening S.L.M. t.n.v.  NL27RABO0150070985 

 

 
Colofon 

 

 
 

.Mensfort Toen. 

Inkijk in de Hendrik Staetslaan  

vanaf de Dr. Berlagelaan. 

Foto: Eindhoven Toen 
 

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

