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Tot uiterlijk 17 november 

kun je als ouder of  

begeleider je kind(eren) 

inschrijven via e-mail  

informatie@mensfort.eu.  

Je moet aangeven voor welk 

tijdvak je kiest: van 14:00-

14:20 uur, van 14:30-14:50 

uur, of van 15:00-15:20 uur 

(aangeven wat je 1e en 2e 

keuze is). In elk tijdvak  

kunnen we ongeveer acht 

kinderen toelaten. Meld je 

kinderen op tijd aan want 

vol = vol! De inschrijvingen 

zullen op volgorde van  

binnenkomst worden ver-

werkt. Na 17 november krijg 

je van onze Planpiet per email 

een berichtje in welke groep 

je kind is ingedeeld. 

Bij de aanmelding via de e-mail 

graag duidelijk opgeven: naam, 

jongen/meisje, de leeftijd(en), 

het adres en de naam van één 

begeleider die met het kind of 

de kinderen aanwezig is op de 

afgesproken tijd. Per kind kan 

maar één ouder of begeleider 

mee naar binnen. 

Sint vraagt je om niet te vroeg 

te komen, want er kan  

niemand naar binnen vóór het 

afgesproken tijdstip. 
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Jaargang 25 - Nummer 9 

Op woensdag 24 novem-

ber brengt Sint met 

twee Pieten een bezoek 

aan Mensfort.  

Hij komt in De Werf voor 

kinderen uit Mensfort tot en 

met 8 jaar, om daar alvast 

één pakje af te geven. 

De kinderen kunnen in drie 

groepen bij de Sint komen 

om een pakje te halen 

(coronaregels!) 

Swingen met Jetteke Hendriks (zang) en Cor Mutsers (gitaar) 

 

INSCHRIJVEN 

VOOR DE SINT! 
 

• Inschrijven vóór 17 november via  

e-mail informatie@mensfort.eu 

• Alleen ouders of begeleiders van kin-

deren uit Mensfort van 0 t/m 8 jaar 

kunnen hun kind inschrijven. 

• Kiezen uit 3 tijdvakken: 

14.00-14.20 uur,  

14.30-14.50 uur,  

15.00-15.20 uur. 

• Eén ouder of begeleider mag met je 

kind mee naar binnen. 

• Heb je vooraf vragen, stuur dan even 

een e-mailtje zodat onze Planpiet die 

kan beantwoorden. 

Een wens komt uit: Straatconcert in Mensfort 

‘Kunnen er straatconcerten  

komen in Mensfort?’. Dat was 

een van de wensen uit de Wens-

boom, die vorig jaar bij de  

Emmaüskerk stond. Stichting 

Leefbaarheid Mensfort (SLM) 

vond dit een mooie wens en 

nam contact op met het CKE.  

Dankzij het CKE zijn er op 30 sep-

tember drie straatconcerten geweest 

voor de bewoners van De Eikenhof, 

Cuypersstaete en Frankrijk Staete.  

Elkaar leren kennen 

‘Halleluja’ klinkt het in de buitenlucht voor het 

appartementencomplex Cuypersstaete waar 

Jan van Veen woont. Hij geniet en vindt de 

muziek prachtig. Samen met een paar  

bewoners heeft hij in de zomer een BBQ  

georganiseerd: “Iedereen in de flat kent elkaar 

nu. Daarom is het zo belangrijk om activiteiten 

te organiseren”.  

 

Brandend zand 

De gitarist Cor Mutsers en zangeres Jetteke 

Hendriks zetten enthousiast Brandend zand in. 

Sommige bewoners blijven op hun balkon en 

anderen komen naar buiten. Het is fris maar 

dat mag de pret niet drukken. De handen gaan 

swingend omhoog. Een wens is uitgekomen. 
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Alles went –  

             went alles? 
“Ik ben zo gewend aan…”, een 

verzuchting die we allemaal 

kennen en waarschijnlijk zelf 

ook bij tijd en wijle uitspreken. 

Het is toch vaak zo moeilijk 

om vertrouwde dingen  

-letterlijk of figuurlijk- bij het 

oud vuil te zetten en aan iets 

anders te moeten wennen. 

Diep in ieder van ons leeft een 

‘wendier’, een dier dat begint 

te grijnzen als er iets  

verandert, of dat nou op het 

werk of privé is.  

Overigens schreef Yvonne 

Kroonenberg ooit een boek 

vol komische verhalen:  

‘Alles went behalve een 

vent’ (helaas niet in onze 

BiebMensfort collectie).  

Waarom ik dit schrijf? Wel,  

we hebben sinds kort een 

compleet nieuw, anders vorm-

gegeven Mensfort Info mogen 

ontvangen. Moet u er nog aan 

wennen? Anders ik wel…! 

Allez, tot de volgende keer. 

 

Huub van Houtert 

 

Oud-leraar en vrijwilliger bij Bieb-

Mensfort Huub van Houtert schrijft 

al enkele jaren voor ons wijkblad. 

Hij houdt van de Nederlandse taal 

en zet graag zijn meningen en 

ideeën op papier.  

In het vernieuwde wijkblad zal hij 

hiermee doorgaan. 

Werkzaamheden Willem van Kesselstraat van start 

Op 1 november start het werk aan 

de riolering en verharding van de 

Willem van Kesselstraat aan de 

zijde van de Tonnaerstraat. De 

werkzaamheden verplaatsen zich 

daarna in 7 fasen van zuid naar 

noord, richting de Hendrik  

Staetslaan.  

Eind juli 2022 moet alles klaar zijn. 

Er wordt zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de bereikbaarheid 

voor de bewoners en bedrijven. De uitvoering 

van de werkzaamheden zal zo kort mogelijk zijn. Dit is afhankelijk van de weersomstandighe-

den, met name in de winterperiode. Meer informatie: t.hermans@eindhoven.nl 

Volgend jaar meer bloemen op het JudasTaddeusplein 

Positieve reacties op 

de plannen voor 

ROOT 

Aan de Jan Heynslaan 4 komen 56 koop-

appartementen. Op de inloopavond  

kwamen zo’n 25 buurtbewoners een 

kijkje nemen naar de nieuwe plannen.  

De reacties zijn positief. Frans Visser (zie foto) 

woont in de Frankrijkstaete: “Het is een  

verrijking van de buurt”. Hij en zijn buurvrouw 

denken wel overlast te krijgen van de bouw-

activiteiten: “We hopen dat we op de hoogte 

worden gehouden, want dan kunnen we er 

rekening mee houden”.  

 

Mensfort is Digitaal  

De facebookpagina van Leefbaarheid Mensfort is een feit! Naast dit 

wijkblad zijn daar de laatste nieuwtjes en tips te vinden over activiteiten, 

wetenswaardigheden en andere dingen in de wijk. Je kan hier reageren 

op onderwerpen, ideeën opdoen en inbrengen. De meest actieve liker krijgt bovendien een 

leuke verrassing. En deze keer is dat Franca Gilsing Roza. Zij mag contact opnemen met de 

redactie. Dus ga allemaal naar: www.facebook.com/leefbaarMensfort en like onze pagina! 

Groenplan 

Elena Dobretsova is landschapsontwerper 

bij Boom landscapes. Ze heeft het groen-

plan gemaakt: ”De waardevolle bomen 

blijven staan en alle 27 gekapte  

bomen worden gecompenseerd. 

Er is rekening gehouden met 

kleur in zomer en winter. Het 

groengedeelte is onderdeel van 

de Kwiekroute. Er is vooral  

gebruik gemaakt van natuurlijke 

materialen zoals natuurstenen 

schaapjes en veel keien om op te 

zitten of lopen”. 

 

Bouw start begin 2022 

Als alles volgens plan verloopt verwacht 

projectleider Harold Clabbers dat in het 

eerste kwartaal van 2022 de sloop en 

bouw van start gaan: “De buurt krijgt 

hiervan bericht. Het wordt een klein 

schalig, intiem en duurzaam gebouw.  

De oplevering verwachten we in  

december 2023”.  

Informatie over het project ROOT: 

• htpps://vorm.nl/root  

• E-mail: rob.verkooijen@rho.nl  
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Het initiatief is genomen 

door Hilal, Rukiye en  

Sumeyye, drie Turkse 

vrouwen, die vonden dat 

de wijk toe was aan een 

nieuwe uitdaging.  

 

Rukiye: ”Wij willen iedereen 

stimuleren om te lezen en zo 

leesplezier te ervaren. Verder 

worden er -als er behoefte 

aan is- activiteiten georgani-

seerd voor kinderen, jongeren 

Maar ook om ze te activeren 

en te laten deelnemen in  

deze maatschappij.” 

 

Luisterend oor 

Volgens Rukiye schrijft  

ieder mens zijn of haar eigen 

verhaal in het leven. “Bij Suffa 

is er aandacht voor dit  

verhaal. Nieuwsgierig zijn, 

een luisterend oor bieden, 

voor elkaar iets kunnen  

betekenen en even uit je  

en (huis)vrouwen”.  Zo 

leren inwoners elkaar beter 

kennen weet Rukiye: “De 

grootste uitdaging is om de 

verschillende groepen te 

bereiken en te verbinden.  

 

eigen omgeving stappen. Het 

zorgt ervoor dat inwoners 

voor en met elkaar in deze 

mooie wijk zich blijven ont-

wikkelen. Door het lezen van 

de Turkse boeken kan iemand 

zijn of haar perspectief  

verrijken. We hebben de  

afgelopen maanden ervaren 

dat het heel waardevol is om 

een moment te nemen voor 

jezelf, maar vooral ook voor 

de ander.” 

 

Suffa                        de Turkse bibliotheek in De Werf 

Met de geuren van Turkse 

thee, verse koffiebonen, 

lavendelgeur en Turkse 

muziek op de achter-

grond, word je van harte 

verwelkomd bij de Turkse 

bibliotheek Suffa in buurt-

huis de Werf. Iedereen is 

welkom op maandag- en 

woensdagochtend tussen 

09.00-12.00 uur.  

‘Geen enkele 

ontmoeting is 

toeval…’ 

Ruil makkelijk kleertjes en speelgoed  
Is je kind weer uit zijn shirtje gegroeid? 

Struikel je ook over het speelgoed?  

Tijd voor KrijgdeKleertjes. Elke 2e 

woensdag van de maand kun je in De 

Werf kinderkleding en speelgoed ruilen. 

Lever een tas met kleding in en zoek 

gratis een nieuwe tas met kleding uit. 

Zo sparen we samen het milieu én onze 

portemonnee!  

 

Open van 09.30-11.30 uur.  

Krijg de kleertjes 

Een afspraak met Sasha en Marlous kun je 

maken via: 

kdk-eindhoven-dewerf@hotmail.com  

of via 

www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf 
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Topdag voor kinderen 

PSV organiseerde in samen-

werking met ASML een  

topdag voor kinderen uit 

Eindhoven. ASML binnen 

Brainport wil graag iets terug 

doen voor de samenleving.  

Zo is ‘leef een dag als PSV’er’ 

bedacht. De hele week  

werden er groepen van  

ongeveer dertig kinderen per 

dag in de leeftijd 8-13 jaar op 

diverse plaatsen opgehaald in 

Eindhoven. Dat gebeurde met 

de grote PSV spelersbus. Ook 

Mensfort kwam aan de beurt. 

De kinderen werden geselec-

teerd door een jongeren-

werker en buurtsportcoach 

van Dynamo Jeugdwerk.  

 

Voordat de kinderen  

mochten instappen moes-

ten ze eerst een grote vlag 

in de bagageruimte hijsen. 

Daarna ging de bus op weg 

naar de Herdgang, waar ze 

een training kregen en een  

wedstrijdje konden spelen.  

Yessira vond het voetbal 

erg leuk: “Ik heb nu kunnen 

zien hoe de voetballers het  

beleven.” Vervolgens zorg-

de PSV dat de energie werd 

bijgetankt, ze hadden de 

lunch geregeld.  

 

 

Kamer van Phoxy 

Na de lunch stapten alle  

kinderen weer in de bus  

richting het PSV stadion. Ze 

kregen een stadiontour, 

waar ze alle ins en outs 

over PSV te horen kregen.  

Sofie vond alles in het stadi-

on leuk: “Ik heb de kamer 

van Phoxy gezien en de 

gewonnen prijzen van PSV. 

We waren ook in de kleed-

kamers”. “We hebben ook 

op de reserveplekken geze-

ten”, vult haar zus Femm 

aan.  

 

Bradley was vooral meege-

gaan voor de rit in de spe-

lersbus: “Ik hou van bussen 

en het was nog leuker dan 

ik van tevoren had ge-

dacht”.  

 

Aandenken 

Het plezier was de hele dag 

bij iedereen op de gezich-

ten te lezen. Om de dag 

nóg specialer te maken, 

kregen alle kinderen een 

ASML waterfles, een PSV 

voetbal en een PSV shirt 

mee naar huis als aanden-

ken.  

EEN DAG LEVEN ALS PSV’ER 
Op 27 augustus kwam de grote PSV spelersbus voorrijden naast  

het veldje om 24 kinderen uit Mensfort op te halen voor een topdag.  

Het werd een dag om nooit te vergeten.  
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Foto 1 (pag 4) De kinderen moesten een grote vlag in de bagageruimte hijsen. 

Foto 2 (pag 5 linksboven) Wedstrijdje op de Herdgang met Femm aan de bal. 

Foto 3 (linksonder) Blije gezichten bij de grote PSV spelersbus. 

Foto 4 (rechtsboven) Oefenen op de Herdgang! 

Foto 5 Bradley zit bij het raam van de PSV spelersbus. Hij houdt van bussen. 

Foto 6 Trots op het PSV-shirt. 

Activiteiten JC de Energy 
Maandag     15:00 – 17:00 u Mensfort United Red 10 -12 jaar 

19:00 – 22:00 u Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding) 12+ jaar 

19:00 – 23:00 u Jongerenavond 15+ 15+ jaar 

Dinsdag  10:30 – 13:00 u Stichting Tjoiz: Jongeren begeleiding 15+jaar 

 15:45 – 17:00 u ALL SPORTS 8 -12 jaar 

Woensdag    10:30 – 13:00 u Stichting Tjoiz 15+ jaar 

15:00 – 17:00 u Mensfort United Red 10 -12 jaar 

17:00 – 18:30 u Woensel Zuid United Bronz 10 -2 jaar 

19:00 – 22:00 u Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding) 12+ jaar 

19:00 – 23:00 u Jongerenavond 15+ 15+ jaar 

Donderdag   

  

10:30 – 13:00 u Stichting Tjoiz: Jongeren begeleiding 15+ jaar 

15:00 – 17:00 u Buurthelden 10 -12 jaar 

Vrijdag     14:00 – 17:00 u Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding) 12+ jaar 

20:00 – 22:00 u Energy Moves (elke 2e vrijdag van de maand) 8 -14 jaar 

Zondag 10:00 – 14:00 u Kinderactiviteiten 7 - 12 jaar 

E-mail: a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 

Telefoon: 06-15957518 

 

Nog een foto? 
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Samen met de inwoners van 

Mensfort wil wijkagent Arnout van 

der Gaag de wijk zo veilig mogelijk 

houden. Maar wie is hij en wat 

doet hij precies? Arnout vertelt 

graag over zijn werk. 

“Sinds ik bij de politie werk, merk ik dat 

het vooral de aard van mijn werk is, 

waardoor ik elke dag met plezier naar 

mijn werk ga. De afwisseling, het om-

gaan met collega’s en de burgers in de 

wijk, geen dag is hetzelfde. Ik werkte 

eerst in de noodhulp, maar ik wou toch 

meer verdieping in mijn werk. Als 

wijkagent kan dit.” 

 

‘Samen 

houden 

we de 

wijk 

veilig’ 

Arnout is regelmatig in de wijk.  Misschien heb je 

hem wel eens zien fietsen?  

Arnout Van der Gaag (39) werkt sinds 

2004 bij de politie. Eerst in Utrecht en 

daarna in Nijmegen. Uiteindelijk is hij 

vanwege de liefde naar Brabant  

gekomen. Hij werkt nu in Eindhoven en 

is sinds enkele maanden de wijkagent 

voor Mensfort en Rapenland. 

 

Spil in de wijk 

Volgens Arnout is een wijkagent de spil 

in de wijk.: “Ik ben verantwoordelijk 

voor alle politiezorg in de wijk. Daarbij 

kan je denken aan de aanpak van sociale 

problemen, overlast door jongeren, 

verkeersoverlast, milieudelicten en 

kleine criminaliteit”. 

Arnout: “Ik ben het aanspreekpunt in de 

wijk en werk veel samen met de  

gemeentelijke en maatschappelijke  

organisaties zoals de GGD, Dynamo, 

Leger des Heils en Wijeindhoven. We 

bespreken problemen en bekijken hoe 

we de problemen adequaat kunnen 

aanpakken en oplossen. Ik kan altijd  

rekenen op hulp van mijn collega’s en 

indien nodig van gespecialiseerde  

politiediensten”. 

 

Voor wijkagent  

Arnout is geen dag  

hetzelfde 

‘Probeer elkaar gewoon 

eens tegemoet te komen’ 
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Wijkagent nodig? 

Heb je hulp van de wijkagent nodig? Dan 

kun je terecht op het kantoor aan de 

Michelangelolaan van maandag tot  

zaterdag van 09.00 -17.00 uur.  

Je kunt ook bellen met 0900-8844 of 

melding maken via een formulier op de 

website www.politie.nl  

Bij Arnout kun je terecht voor allerlei 

politiezaken, maar ook voor een 

gesprekje op straat is hij altijd  

beschik-baar. 

 

Een melding, en dan? 

Als je een melding doet, kan Arnout 

jouw informatie soms gebruiken in  

lopende onderzoeken. Arnout: “Ik kan 

er ook voor kiezen om polshoogte te 

gaan nemen en degene aan te spreken 

die bijvoorbeeld voor overlast zorgt. 

Ook kan ik een probleem doorspelen 

aan partners, zoals de gemeente of de 

woningbouwvereniging. Maar  

de mensen kunnen zelf ook dingen 

oplossen. Arnout: “Het is niet dat alles 

maar automatisch bij de politie 

neergelegd moet worden, dat wíj het 

moeten oplossen. Mensen hebben hier 

ook zelf een verantwoordelijkheid in. 

Neem bijvoorbeeld een burenruzie. 

Probeer elkaar gewoon eens tegemoet 

te komen. De betrokkenen moeten het 

natuurlijk wel zelf willen, anders kunnen 

wíj ook niets oplossen”. 

Arnout vindt Mensfort een prima wijk: 

“Het is een mooie, gemixte wijk met 

betrokken bewoners. Al valt hier  

natuurlijk ook nog altijd winst te  

behalen. En ik kan heerlijk op de fiets de 

wijk in!  

 

Tip van Arnout 

Tenslotte nog een tip van Arnout: “Zie 

je iets gebeuren? Onthoud dan goed hoe 

de mensen er uit zien. Mochten er voer-

tuigen bij betrokken zijn, schrijf dan ken-

tekens op, noteer het merk en de kleur 

van het voertuig en geef dit door. 

Maar het belangrijkste is dit: als we 

verschil willen maken, moeten we het 

samen doen! Iedereen is nodig om een 

probleem aan te pakken. En als je 

enthousiast bent en je wilt graag helpen, 

sluit je dan aan bij de buurtpreventie”. 

Mensfort heeft een 

team Buurtpreventie. Dit team 

bestaat uit bewoners uit de wijk.  

Samen met de gemeente, de wijkagent en 

bijvoorbeeld de woningbouwverengingen 

houdt het team Buurtpreventie onze wijk 

veiliger en leefbaarder. Deze vrijwilligers 

lopen in duo’s door de wijk.  

 

Wat doen ze? 

De buurtpreventisten kijken en observ-

eren. Ze kennen de wijk goed. Van 

verdachte situaties, personen of voertuigen 

wordt melding gemaakt bij de politie. Maar 

de buurtpreventisten doen meer. Ze kun-

nen melding maken van onvolkomenheden 

in de woonomgeving, zoals defecte  

verlichting, graffiti of zwerfafval. Ook  

kunnen ze mensen aanspreken op 

ongewenst gedrag. Maar het belang 

rijkste is dat de buurtpreventisten vooral  

bijdragen aan een 

hoger veiligheids-

gevoel in de wijk. 

Want ook al is er 

niets aan de 

hand, het feit dat 

ze rondlopen in 

onze wijk geeft 

veel mensen een 

veilig gevoel.  

Enthousiast geworden?  

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in 

Mensfort? Wil jij deel uitmaken van een 

geweldig team? Meld je dan aan voor de 

buurtpreventie! Wil je meer informatie? 

Stuur een mail naar: 

buurtpreventie@mensfort.eu 

Team Buurtpreventie werkt 

samen met de wijkagent 
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EmmaüsKerk 

Nieuwe apparatuur bij FysioCompany  

Bij FysioCompany is alle apparatuur vervangen. De apparaten 

werken met een kaartje waarop je persoonlijke training staat. 

Deze maken wij op maat bij de eerste intake. Naast de nieuwe 

apparatuur is er ook 

een fly-wheel, dit  

apparaat is zeer  

geschikt voor pees-

herstel, opbouwen van 

spierkracht en uithou-

dingsvermogen. Om 

aan de fysiofitness deel 

te nemen is er eerst 

een intake-gesprek 

waarop je niveau 

wordt bepaald. Daarna 

kan je op inschrijving 

een uur lang sporten 

onder begeleiding van 

fysiotherapeuten. Wil 

je weer gaan sporten maar twijfel je over een blessure of  

pijntje, dan kun je ook eerst een afspraak maken met de  

therapeut. Interesse? Loop even langs bij Gezondheidscentrum 

Menszorg of bel naar: 040-2445518. 

 

Activiteiten: 

• Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur  

(ook digitaal te volgen).  

• Openhuis Financiën samen met Wijeindhoven:  

elke vrijdag van 10.00-12.00 uur. Voor iedereen met vragen 

over administratieve en financiële zaken.  

• Open Emmaüs, elke vrijdag van 10.00-12.00 uur.  

Voor ontmoeting en een gezellig gesprek. Het is dan ook 

mogelijk om de stilteruimte te bezoeken. 

• Samen Eten, elke 1e maandag en 3e dinsdag van de maand 

vanaf 18.30 uur (€5,-). Aanmelden: 

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl  of 06-30169325.  

       #NietAlleen biedt hulp 

Voel je je alleen, wil je met iemand praten of heb je hulp  

nodig, bijvoorbeeld bij de dagelijkse boodschappen? In deze 

coronatijd is dat best lastig. Daarom is het initiatief 

#NietAlleen gestart, waaraan ook de Emmaüskerk deelneemt. 

Je kunt je hulpvraag stellen op www.nietalleen.nl of bel met 

0800-1322. Er neemt zo snel mogelijk iemand contact met je 

op. 

gemeente en betrokken  

vrijwilligers zetten we de 

schouders eronder om er 

een aantrekkelijke ontmoe-

tingsplek van te maken voor 

heel de buurt. Het moet een 

groene oase worden, waar 

je gezellig een bak koffie 

kunt drinken of een zomerse 

BBQ kan organiseren. Daar-

naast wordt gedacht aan 

moestuinen of bloemen-

tuinen voor buurtbewoners. 

We merken dat het animo 

hiervoor groot is. De entree 

krijgt ook een upgrade,  

zodat men echt wordt uitge-

nodigd om even binnen te 

kijken. 

 

Meedoen 

Er ligt op dit moment een 

Achter het wijkcentrum 

De Werf en JC Energy ligt 

in potentie een prachtige 

binnentuin. Op dit  

moment kost het nog veel 

moeite om dat te zien.  

 

Naast de Jeu de Boules wordt 

deze plek nauwelijks benut. 

Samen met SLM, jongeren-

werk, Lumens, het CKE, de 

conceptontwerp. Deze wordt 

met diverse gebruikers  

besproken. Wil je hier als  

bewoner over meedenken, dan 

mag je altijd contact met mij 

opnemen. Lijkt het je vooral 

leuk om straks betrokken te 

zijn in de uitvoering zoals bij 

het beheer van een moestuin, 

stuur mij dan ook gerust een 

bericht. 

Vincent Anker, gebiedscoördinator: 

v.anker@eindhoven.nl 

Binnentuin De Werf wordt groene oase 

Verzin een naam 

en win de prijs! 

We zijn op zoek naar een 

gave naam voor de binnen-

tuin. De beste inzending wint 

een prijs. De prijswinnaar 

wordt uitgenodigd om deze 

bij de opening (waarschijnlijk 

december) in ontvangst te 

nemen. 

Stuur je suggesties naar: 

v.anker@eindhoven.nl 

mailto:sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
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November | December 2021 

Sinterklaasfeest in de Werf  
Op Woensdag 24 November 2021 komt Sinterklaas weer in de Werf voor de kinderen van Mensfort. Wil jij daar bij zijn? 

Dat kan als je 8 jaar of jonger bent. Kleur deze kleurplaat mooi in en doe hem in de brievenbus op de Hendrik Staetslaan 95 

of de brievenbus op het Judas Taddeusplein 27. Doe je dit voor 17 November a.s., dan kunnen wij de Sint laten weten 

voor wie hij een cadeautje mee kan nemen! Je krijgt dan via mail of telefoon te horen hoe laat je verwacht wordt in de Werff. Je 

mag één ouder/begeleider meenemen. Schrijf hieronder heel duidelijk wie je bent. 

Voornaam ……………………...………… Achternaam………………..……..…………………… J /M   Leeftijd: ………….. Jaar 

Adres:…………………………………………………………………   

Telefoon ouder/begeleider: …………………………………….. 

Emailadres ouder/begeleider: …………………………………………………….. 

Geef je voorkeur voor tijdstip aan met 1 en 2 voor je komst: ……...14.00 uur ……… 14.30 uur …….. 15.00 uur 

Deze kleurplaat is ook te downloaden op de website van SLM: www.leefbaarheidmensfort.nl 
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Mensfort Info 

 

Elke 2e donderdag van de maand van 

16.00-17.00 uur. 

Antwoord op vragen over bijvoorbeeld: 

* (huur)contracten; 

* echtscheidingen; 

* arbeidsconflicten; 

* geschillen; 

en andere juridische vragen. 

 

Locatie: Dr. Cuyperslaan 68, in het pand van wijeindhoven 
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November | December 2021 

MAANDAG 

09.30 – 10.30 u Gym club Survival 

09.00 – 12.00 u Turkse bibliotheek 

10.00 – 12.00 u BiebMensfort 

11.45 – 12.45 u  Volksdansen 

12.30 – 14.30 u  Schilderclub De Werf 

12.30 – 14.30 u Meedoen in wijken Humanitas Taalles 

13.30 – 17.00 u  KBO Biljarten, Kaarten en Sjoelen 

14.00 – 16.00 u  Leeskring 

19.15 – 21.15 u  Lichtstad Brassband 

19.30 – 21.30 u  Zelfhulpnet werkgroep Eindhoven 

20.00 – 22.00 u Volksdansen Vodawiko 

20.00 – 22.00 u  Leeskring  

 

DINSDAG 

09.00 – 17.00 u  BHV / EHBO 

09.00 – 17.00 u Migratie en inburgering 

10.00 – 11.00 u  Inloopochtend, koffie uurtje 

10.00 – 12.00 u  Meedoen in wijken, Humanitas Taalles 

12.00 – 13.15 u  Daghap Buurthuis de Werf  
13.00 – 17.00 u  Bridge Jeanne Hermans  

13.00 uur  Samen fietsen met buurtbewoners 

13.00 uur  Samen wandelen met buurtbewoners 

13.30 – 16.30 u Biljartclub Ons Genoegen 

20.00 – 22.00 u Muziekgroep Da Capo ’85 

20.00 – 22.00 u Doornakkers Muzikanten 

 

WOENSDAG 

09.30 – 10.30 u  Gym Club 

09.00 – 12.00 u  Turkse bibliotheek 

09.30 – 11.30 u Krijg de Kleertjes de Werf (2e woensd vd mnd) 

10.00 – 11.00 u  Inloopochtend, koffie uurtje 

13.00 – 16.30 u  Kienen (1e en 3e woensd vd maand) 

14.00 – 16.00 u  Reparatiecafé (2e en 4e woensd vd mnd) 

19.00 – 20.00 u Buurt Bibliotheek BiebMensfort 

19.45 – 22.00 u  Symfonisch Ensemble 

20.00 – 22.30 u Toneelvereniging Basta 

 

Activiteitenaanbod De Werf 
DONDERDAG 

09.00 – 17.00 u BHV / EHBO 

09.00 – 17.00 u Migratie en inburgering 

10.00 – 12.00 u Meedoen in wijken, Humanitas Taalles 

10.00 – 11.00 u Inloopochtend, koffie uurtje 

13.00 – 16.00 u  Koersbal (binnen) 

13.30 – 16.00 u  Koersbal 

13.45 – 16.00 u Yoga 

19.00 – 21.30 u  Reiki (niet elke week) 

19.00 – 22.00 u Meditatie (niet elke week) 

19.00 – 20.30 u Rookvrij 

19.30 – 21.30 u Zelfhulpnetwerk werkgroep Eindhoven  

20.00 – 22.00 u Schaken, Spelletjes  

 

VRIJDAG 

09.00 – 17.00 u Migratie en inburgering 

10.00 – 12.00 u  Buurt Bibliotheek BiebMensfort  

13.00 – 16.00 u Mondharmonica Ons Genoegen 

13.30 – 14.30 u Ahmadiyya Gemeenschap  

 
ZATERDAG en ZONDAG Alleen op reservering beschikbaar 

 

NIEUWE ACTIVITEITEN Heb je een idee voor een activi-

teit? Neem contact met ons op dan kijken we samen wat moge-

lijk is. Richard Heijdenrijk, zakelijk leider LUMENS 

M: 06 159 57 490 | E: r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 

 

Wijkcentrum de 

Werf is alleen geo-

pend als er geplande 

activiteiten zijn. 

  Belangrijke e-mailadressen en telefoonnummers 
Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) 

Redactieadres wijkkrant Mensfort Info 

website: www.leefbaarheidmensfort.nl / informatie@mensfort.eu  

mensfort.info@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: Abdul Hajou) van der Werffstraat 14 / a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 06-15957518 

Gebiedscoördinator Mensfort: Vincent Anker v.anker@eindhoven.nl 06-15309249 

Wijkagent Arnout van der Gaag (bureau Woensel) Michelangelolaan 4 / arnout.vandergaag@politie.nl 0900-8844 

Wij Eindhoven woenselzuidwest@wijeindhoven.nl 040-238 89 98 

Jongerenwerk Mohamed Moskil m.moskil@dynamojeugdwerk.nl 06-57894833 

Emmaüskerk: Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 06-38062395 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel pastoraalteam@petrus-ehv.nl 040-2697561 

Klachtennummer Gemeente Eindhoven gemeente@eindhoven.nl 14040 

Acheron uitvaartcentrum 1e Lieven de Keylaan 88 040-2029815 

Bankrekening SLM NL27RABO0150070985  

mailto:r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
http://www.leefbaarheidmensfort.nl
mailto:buurtpreventie@mensfort.eu
mailto:e.overink@eindhoven.nl
mailto:woenselzuidwest@wijeindhoven.nl
mailto:info@emmauskerkeindhoven.nl


Wandelen met 

Mensfort  

De Doornakker muzikanten zoeken  

2 baritonisten of 2 tubablazers. Interesse?  

Neem contact op met  

Antoon Rondeel  

06-33704705 

Mooi Mensfort Toen & Nu 

Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) 

en wordt tweemaandelijks bezorgd bij alle buurtbewoners van de wijk Mensfort 

in Eindhoven. De redactie behoudt zich het recht voor berichten in te korten of 

zonder opgaaf van redenen te weigeren, indien deze als kwetsend kunnen  

worden ervaren. Overname van artikelen en foto’s alleen met toestemming van 

de redactie. 

Redactie:   Bea Straver, Jan van Peer, Mariska van den Brink, Janneke Lopata,  

  Willemien van der Heyden 

Fotografie:  Bea Straver, Ad Thijssen, Mark Kierkels 

Vormgeving:  Bea Straver, Hans Gudden, Mariska van den Brink 

Illustraties:  Mariska van den Brink (pagina 9),Ilse Smits (pagina 12) 

Druk:   VaneDruk Printing, Oplage 1.700 

Verspreiding:  22 vrijwilligers uit de buurt 

 

  NIEUWS & TIPS UIT DE BUURT: vóór 24 november  

  STUREN NAAR: mensfort.info@mensfort.eu 

www.leefbaarheidmensfort.nl 

Leefbaarheid Mensfort 

Kienen Seniorenbelang Woensel 

Elke eerste en derde woensdag van de maand ben je om 14.00 uur 

welkom op de kienmiddag. Alleen als De Werf gesloten is gaat het 

niet door. Wie nog geen contact heeft gehad met W. Smeets om 

zich aan te melden en toch wil komen, wordt verzocht te bellen 

naar 040-2566418. Dit om te voorkomen dat je niet meer binnen 

kunt wegens de beperkt toe te laten personen in De Werf. 

Oude kloos-

terdreef in 

de winter 

met in de 

verte de 

Petruskerk. 

Jaartal 

onbekend. 

Foto:  

Indebuurt.nl 

Eindhoven 

Als corona het toelaat, 

zijn er voor senioren 

kerstactiviteiten in De 

Werf.  

Vrijdag voor kerst is er 

om 10.30 uur koffie. 

Daarna is er een lunch voor 60-plussers. ’s Middags kunnen ze 

een kerststukjes maken. Live-muziek zorgt voor een gezellige 

kerstsfeer. Er kunnen maximaal 45 personen deelnemen. Als 

het definitief doorgaat komen de uitnodigingen persoonlijk in 

de bus. 

Elke dinsdag wandelen wij 

met wijkbewoners. We 

vertrekken om 13.00 uur 

bij De Werf en hebben 

elke dinsdag van de maand 

een andere bestemming. 

We lopen ongeveer een uur heen, dan hebben we pauze. In de 

pauze drinken we een lekker kopje koffie en praten we lekker 

bij. Daarna lopen we weer een uur terug. 

Is deze route echter te lang, dan hebben we daar een oplossing 

voor. Misschien zien we jou op dinsdag!? 

Seniorenbelang Woensel (afdeling van KBO Brabant) start in november een inzamelingsactie van lap-

tops, PC’s, tablets en telefoons met bijbehorende kabels. Alles wat niet hergebruikt kan worden, wordt  

gerecycled door D-two, een expert in dataveiligheid. Seniorenbelang krijgt een geldbedrag voor de  

spullen. Dus je bent veilig van je oude spullen af en je steunt tegelijkertijd Seniorenbelang.  

Inleveren overtollige computerapparatuur: wijkgebouw De Werf, Van der Werffstraat 14 Eindhoven. 

Maandag 1, 8, 15, 22 november van 14.00-16.00 uur; dinsdag 9 november van 19.00-20.00 uur; woensdag 3, 17 november van 

13.00-14.00 uur. Op www.seniorenbelangwoensel.nl vind je informatie over andere inzamelingsplaatsen. 

Let op! Alleen computer en telefoonspullen, géén tv’s en radio’s etc. 

Inzameling oude computers, laptops en telefoons 

Kerstmis in 

De Werf 

http://www.seniorenbelangwoensel.nl

