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Halloween en Sinterklaas 

voor de jeugd. Maar verder 

géén informele jaarvergade-

ring in de Eikenhof, géén 

nieuwjaarsreceptie, géén  

25-jarig jubileumfeest en 

géén wijkfeest/braderie en 

ook géén kerstactiviteit of 

kerstbusreis. 

We zitten samen in een 

verschrikkelijke lange  

pandemie, waar geen einde 

aan wil komen en die ook 

wellicht nog een groot deel 

in 2022 zal overheersen. Het 

is moeilijk voor de           

vrijwilligers van SLM om voor 

én met onze bewoners aan 

integratie en verbondenheid 

te werken. 

Toch wil ik namens ons  

Dagelijks Bestuur van SLM 

iedereen gezellige feestdagen 

en voor 2022 de allerbeste 

wensen toespreken in goede 

gezondheid. Houd vol en pas 

op jezelf en anderen. 

 

Jan van Peer (voorzitter SLM) 
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Enge zombies liepen door de  12 

straten 

De hoop vorig jaar rond 

december om de draad 

weer op te kunnen  

pakken met onze  

traditionele en nieuwe acti-

viteiten is een illusie geble-

ken.  

 

Opnieuw is afgelopen jaar 

heel weinig van onze doel-

stellingen uitgekomen, met  

gelukkig een paar mooie  

uitzonderingen, zoals 

‘Mensfort wordt Wensfort’, 

DE BESTE WENSEN VOOR 2022 

De werkzaamheden aan de Willem van Kesselstraat zijn in volle gang. Inmiddels is het eerste 

gedeelte al zover dat de weg bijna klaar is. De komende weken is het gedeelte bij de apotheek 

aan de beurt. Op de vraag of ze er veel overlast van ondervinden, geven de medewerkers van 

apotheek Rutten aan dat ze vrijwel geen hinder hebben: “Af en toe hoor je even wat lawaai, 

maar dat is alles. Het gaat prima dus.” Ook omwonenden geven aan weinig hinder te  

ondervinden. “In het begin ging veel verkeer nog via de Sebastiaan van Noyenstraat. Nu houdt 

men er rekening mee dat de Van Kesselstraat nog wel even afgesloten is. Het lawaai valt reuze 

mee.” Iedereen kijkt uit naar het eindresultaat.  

Willem van Kesselstraat steeds mooier 

De redactie van 

Mensfort Info wenst 

je een  

gezond 2022.  

Hopelijk kunnen we 

er samen een mooi 

jaar van  

maken. 

 
Na 1 dag Na 20 dagen Na 27 dagen 
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Oud-leraar en vrijwilliger bij 
BiebMensfort Huub van Houtert 
houdt van de Nederlandse taal 
en zet graag zijn meningen en 
ideeën op papier.  

waren Vlaamse reuzen maar ook dwergdal-

matiërs. 

Rien van Keulen van de Barierweg heeft vijf 

konijnen meegenomen. Eén daarvan is bijna 

tien kilo en is de grootste van het  

gezelschap. Hij is al vijftig jaar lid van KLN 

en heeft meer dan vierhonderd prijzen 

gewonnen. De deelnemers komen uit heel 

Nederland en België. Het is de enige show 

met alleen konijnen. 

Wie is de mooiste, wie is de 

grootste en wie heeft er de 

perfecte hangoren? De interna-

tionale konijnenshow was voor 

de 13e keer neergestreken in 

De Werf. Het wijkcentrum was 

drie dagen lang het domein van, 

konijnen. Er lagen 180    konij-

nen in hokken te wachten op 

een  

keuring.  

 

Een dierenarts keek eerst of 

alle konijnen gezond waren. 

Daarna werden ze gekeurd 

door drie keurmeesters van 

Kleindier Liefhebbers Nederland (KLN). Er werd 

gemeten en gewogen. Kleur, tekening, verzilve-

ring, hangoren, gedrag, alles was belangrijk. Er 

Rien van Keulen met zijn konijn van bijna 10 kilo. 

Hij moest hem goed vasthouden want het konijn 

was erg sterk en hij wilde ervandoor. 

Franca Gilsing-Roza had de 

facebookpagina Mensfort Info 

geliket en won de allereerste 

tas met inhoud.  

Ze was aangenaam verrast 

met haar prijs en beloofde de 

tas zoveel mogelijk te dragen. 

Ook het vernieuwde wijkblad 

vond ze een goede           

verbetering. “Het ziet er goed 

uit”, aldus Franca. 

Ook een tas winnen?  

Like dan de Facebookpagina 

Mensfort Info. Onder de  

actieve likers verloten we 

binnenkort weer een 

leuke tas.  

Facebookwinnaar krijgt eerste tas Mens-

fort Info  
Franca Gilsing-Roza is blij met haar 

Vlaamse reuzen bij konijnenshow  

Met ons allen tegen één 

“Ask not what your country 

can do for you – ask what you 

can do for your country”, le-

gendarische woorden van JFK, 

wijlen  

president Kennedy van de VS, 

die 60 jaar later weer opgeld 

doen in onze strijd tegen het 

veelkoppige coronamonster. 

Ook wij moeten ons afvragen 

hoe we, met ons allen, ervoor 

kunnen zorgen dat er een halt 

wordt toegeroepen aan de 

expansiedrang van dat ellende 

en wanhoop veroorzakende, 

niets en niemand ontziende 

virus. Als in een vorm van 

lotsverbondenheid moeten we 

de door deskundigen gegeven 

adviezen zo plichtsgetrouw 

mogelijk opvolgen. We kunnen 

van niemand wonderen  

verwachten, dus ook van ‘Den 

Haag’ niet. Het virus laat zich 

echt niet tegenhouden door 

lange persconferenties, het zal 

zich alleen maar gewonnen 

geven door ons aller handelen, 

misschien wel mét de 2G 

maatregel. Ook wij van Bieb-

Mensfort houden ons natuur-

lijk aan die adviezen!  

Allez, tot de volgende keer!         

 

Aldus HUUB 
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BRILJANTEN 

BRUIDSPAAR 

  

Willie & 

Herman Plas  

‘We waren net magneten en dat is zo gebleven’ 

Willie en Herman in 1956 

In oktober vierden Willie (83) en Herman (90) Plas hun briljanten  huwelijksfeest. Ze kregen zelfs een felicitatiebrief 

van de Koning en de Koningin. Wat is het geheim achter hun huwelijk van 65 jaar? 

De eerste zoen van Herman 

kan Willie zich nog goed  

herinneren: “Het was bij de 

IJzeren Man. We gingen een 

eindje fietsen. Dat deden we 

vaker op zondag. Soms gingen 

we wat drinken bij Coosje’s  

Corner op de hoek van de 

Tongelresestraat”. 

  

Leuk meissie 

Herman was 25 jaar toen 

hij na drie jaar verkering in 

1956 trouwde met zijn 

zeven jaar jongere bruid. 

Herman: “We hebben elkaar 

ontmoet op het werk. Ik was 

tandtechnieker en Willie zat 

op kantoor bij hetzelfde  

bedrijf. Hé dacht ik, een 

nieuw meissie. Ik vond haar 

meteen leuk en vroeg waar 

ze woonde. Ze bleek ook in 

Tongelre te wonen en toen 

zijn we vaak samen  

opgefietst”. 

Na het huwelijk zijn ze bij de 

ouders van Willie ingetrok-

ken. Er was toen ook al  

grote woningnood. Willie: 

“Mijn ouders deden alles 

voor ons. Dat was best  

gemakkelijk. En Herman kon 

het heel goed vinden met 

mijn ouders. Hij was kind aan 

huis”.  

Op de 24e verjaardag van 

Willie veranderde ineens 

‘Nog nooit  

met een kwaaie 

kop naar bed 

gegaan’ 

alles: “Op 14 maart was ik 

jarig. Op diezelfde dag heb ik 

mijn moeder begraven én op 

diezelfde dag kregen we een  

duplexwoning aangeboden. 

Toch hebben we de woning 

niet aangenomen, want dan 

zou mijn vader helemaal  

alleen achterblijven. We  

hebben er toen voor gezorgd 

dat hij samen met ons kon 

verhuizen naar een gezins-

woning in de Rijckwaertstraat. 

Daar hebben we jaren  

gewoond, totdat we in 1993 

als eerste bewoners in de 

Eikenhof kwamen te wonen”. 

 

Geheim 

Wat is het geheim achter hun 

huwelijk van 65 jaar? Willie 

zegt meteen: “Het is geven en 

nemen en voor elkaar  

opkomen. Maar het aller-

belangrijkste is dat je elkaar 

van beide kanten volledig  

vertrouwt. We hebben wel 

eens een verschil van mening, 

maar we zijn nog nooit met 

een kwaaie kop naar bed  

gegaan”. Herman vult aan: 

“We waren net magneten en 

dat is altijd zo gebleven”.  
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Contractondertekening Mensfort United 

Abdul en Mo van Jongerencentrum De Energy: 

‘We willen een positieve toekomst voor jongeren’ 

In JC De Energy (Dynamo Jeugd-werk)  

ontwikkelen jongeren hun talenten en ontdekken 

ze hun passie. Dat doen ze door middel van dans, 

muziek, kunst, cultuur, sport en nieuwe media. 

Abdul en Mo vertellen hoe ze jongeren onder-

steunen op weg naar zelfstandigheid. 

 

Mo: “Door deze activiteiten aan te bieden kunnen 

jongeren hun eigen talenten ontdekken. Maar ook 

geven wij jongeren die dat nodig hebben, extra 

ondersteuning bij het grip krijgen op hun leven en 

toekomst”. Dynamo Jeugdwerk werkt samen met 

allerlei partijen zoals PSV foundation, gemeente 

Eindhoven en vele welzijnsorganisaties in de stad. 

 

Altijd welkom in JC De Energy 

Mo legt contact met jongeren in hun leefomgev-

ing, bijvoorbeeld bij school, of een speelplaats. “Ik 

leer de jongeren kennen en weet wat ze leuk 

vinden of juist helemaal niet. En dat kan overal 

mee te maken hebben: de buurt, school, werk, 

relatie, thuissituatie of anders. Ik nodig de jon-

geren uit om eens te komen kijken bij een activi-

teit in het jongerencentrum.  Dus heb je bijvoor-

beeld interesse in dans, muziek, sport of kunst. 

Kom eens langs! Dan kijken we samen wat er 

mogelijk is. Je bent altijd welkom!”  

 

Betrokken en vertrouwd 

Op 17 November hebben de nieuwe spelers van het team 

Mensfort United hun contract mogen ondertekenen. Dit 

gebeurde in de sporthal van het Antoon Schellens College. 

Doel van het project Mensfort United is om door middel 

van voetbal de binding met de wijk te vergroten. De nieuwe 

spelers van Mensfort United krijgen nu wekelijks twee 

trainingen in de sporthal. Zo ook Twan: “Ik vind het leuk 

om te zaalvoetballen maar heb hiervoor niet extra getraind 

hoor! Ik wil graag naar seizoen twee als het zo leuk blijft”. 

Helaas kon de ondertekening niet plaatsvinden in het PSV-

stadion, wat anders altijd wel zo is. Twan: “Het was jammer 

dat er geen ouders bij mochten zijn, was wel leuk als ze het 

konden meemaken. Maar toch was het zo ook wel leuk”. 

Bovenste rij: Mo, Twan, Mick, Maziar, Lina, Pleun 

Onder: Ilias, Zackaria, Lutfi, Sinan, Razoel, Lisa 
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Activiteiten JC De Energy 
Maandag     15:00 – 17:00 u Mensfort United Red 10 -12 jaar 

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

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

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

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

17:00 – 18:30 u Woensel Zuid United Bronz 10 –12 jaar 

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

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

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

Vrijdag     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 

Door mee te doen krijgen de jongeren 

meer zelfvertrouwen vindt Abdul: “Ze 

kunnen altijd bij ons terecht met hun 

verhaal, vragen, ideeën, twijfels, ambities 

en zeker ook met hun problemen.  

Uiteraard handelen we altijd op basis 

van wederzijds vertrouwen”.  

Mo en Abdul zijn zeer goed bereikbaar 

en betrokken. Abdul: “Is een kind  

afwezig zonder reden? Er wordt altijd 

even gebeld. Ook ouders krijgen de 

ruimte bij Dynamo Jeugdwerk. Ik heb 

vaak gesprekken met ouders, wijkbe-

woners en ik ben eigenlijk een beetje 

een brug tussen de mensen in de wijk en 

de kinderen en jongeren bij Dynamo 

Jeugdwerk en het Jongerencentrum”.  

 

Mogelijkheden 

Dynamo Jeugdwerk biedt diverse  

cursussen en trainingen aan om kinderen 

en jongeren verder vooruit te helpen. 

Ze bieden onder andere  

voor niets komen. Voor de jongeren is 

het heel vervelend, zij rekenen er op, 

kijken er naar uit. Corona raakt ons  

allemaal”. 

 

E-mail: a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 

Telefoon: 06-15957518 

Voor veel jongeren zijn ze geen onbekende: Abdul (links op foto) en Mo-

hamed (Mo). Deze twee kanjers zijn werkzaam bij Dynamo Jeugdwerk. Abdul 

werkt daar al zo’n 12 jaar. Hij is verantwoordelijk voor het sociale beheer. 

Contacten met de vrijwilligers, contacten met ouders van de kinderen en het 

ondersteunen van wijk-bewoners waar nodig. Mo werkt sinds januari bij 

Dynamo Jeugdwerk. Hij heeft hiervoor in de crisisopvang en begeleid wonen 

gewerkt. Nu begeleidt hij de jongeren in verschillende groepen bij Dynamo 

weerbaarheidstraining, ‘Kies voor  

jezelf’ (voor kinderen die te maken  

hebben met een scheiding), ‘Zonder 

zorgen naar het middelbaar onderwijs’, 

‘No Shame’ (leer je grenzen ontdekken), 

‘Omgaan met faalangst en stress’.  

Abdul: “Ook kunnen we ondersteuning 

bieden bij sollicitatietrainigen, school-

keuze of ondernemerschap. Dynamo 

Jeugdwerk biedt dus allerlei activiteiten 

voor een positievere toekomst!”. 

 

Toen kwam Corona 

Corona heeft grote gevolgen voor  

iedereen, aldus Mo en Abdul: 

“Activiteiten worden afgelast, cursussen 

kunnen niet doorgaan of in aangepaste 

vorm. Tijdens het begin van de corona 

zijn veel activiteiten naar buiten 

verplaatst. Ook houden we rekening 

met de anderhalve meter. Alles om toch 

veilig door te kunnen gaan. Je moet snel 

schakelen en bellen, zodat jongeren niet 



6 

Mensfort Info 

 

 

Een beetje onwennig door de vele veranderingen in Mensfort heeft Sinterklaas toch twintig kinderen gelukkig  

kunnen maken met een surprise. Vergezeld door zijn twee Pieten werden er gezamenlijk liedjes gezongen en  

leuke dansjes gedaan in het wijkcentrum De Werf. Hij kwam op woensdagmiddag 24 november op bezoek.  

Sinterklaas kwam op bezoek in Mensfort 

Door de beperkende Corona-

maatregelen waren de kinderen verdeeld 

over drie tijdsblokken. De kinderen 

mochten naar binnen met één ouder of 

verzorger. Elk kind werd persoonlijk 

toegesproken door Sinterklaas. Hij wist 

van alles over hun hobby’s, sporten en 

schoolervaringen en ze ontvingen van 

Piet een handvol pepernoten.  

De cadeautjes werden meteen uitgepakt. 

De Goedheiligman heeft omstreeks half 

vier afscheid genomen om weer snel 

naar de volgende buurt te kunnen gaan. 

Jeroen (op foto) vond het erg spannend, 

maar ook wel leuk. Hij kreeg een pakje en 

Piet had pepernoten in zijn capuchon ge-

daan! 

 

Hoe kunnen mensen elkaar 

ontmoeten in deze corona-

tijd? Corry van Peer en 

Sjack de Haan zijn be-

stuurslid van SLM. Ze ver-

tellen over de moeilijke  

beslissingen waar SLM al 

twee jaar voor staat. 

OPNIEUW STREEP DOOR ACTIVITEITEN SLM 
 

CORONA GOOIT  

WÉÉR  ROET  

IN HET ETEN 

Het Dagelijks Bestuur (DB)  

van SLM bestaat uit: 

Jan van Peer (voorzitter), Henk Ver-

meer (Penningmeester,) Willemien vd 

Heyden (notulist), Sjack de Haan (lid 

DB), Corry van Peer (lid DB), Pierre 

Dassen (lid DB). 

 

Ben je maatschappelijk betrokken  

en wil je iets betekenen voor de wijk? 

Stuur een e-mail naar SLM: 

 informatie@mensfort.eu. 
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“Ik houd me aan de regels die ik krijg van 

de gemeente en de veiligheids-regio 

Eindhoven.        Uiteraard zijn dat de 

basisregels   en bij bepaalde activiteiten 

moet   ik de QR-code van bezoekers     

controleren.  

De regels veranderen per week. Dat 

betekent dat ik vaak moet schakelen, 

maar als voormalige horecaman ben ik 

dat wel gewend. Dat kost me weinig 

moeite, het is alleen wel eens lastig voor 

de bezoekers.”                                                                                          

 

Veiligheid voorop 

“Corona treft iedereen en ik vind dat 

veiligheid voorop staat. Sommige 

evenementen kunnen daarom niet door-

gaan en bij andere activiteiten moet de 

QR-code 

worden gescand.” 

Geen discussie 

“Ik stel de regels niet ter discussie. Als 

iemand het daar niet mee eens is ben ik 

daar heel resoluut in en die persoon 

mag dan niet deelnemen. Gelukkig heb 

ik heel mondige vrijwilligers en zij 

houden zich ook goed aan de regels.  

Een persoon die niet mee wil doen 

krijgt in feite een steeds kleiner 

netwerk, terwijl we in de buurt juist 

bezig zijn met meer meer samen doen 

met en voor elkaar. Dat is heel tegen-

strijdig en voorlopig zijn we ook nog 

niet af van het coronavirus. Het is alle-

maal heel vervelend maar ik moet me 

houden aan de regels voor de veiligheid 

van iedereen.  Bezoekers moeten ook 

zelf hun verantwoordelijkheid nemen.” 

Richard over  

Het is prettiger wonen in een wijk waar 

je elkaar kent. Daarom organiseert 

Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) 

het hele jaar leuke activiteiten om het 

mogelijk te maken elkaar als buurt-

genoten te ontmoeten. Maar corona 

gooit al twee jaar roet in het eten. Bijna 

alles wordt afgelast.  

 

Praatje maken 

Corry merkt dat het onderlinge contact 

tussen mensen steeds minder wordt en 

dat gaat haar aan het hart: “Het 25 jarig 

jubileumfeest hebben we al vier keer 

moeten verzetten. Het nieuwjaarsfeest, 

de kerstmarkt en de pleinverkopen zijn 

ook weggevallen. Zelfs de feestelijke 

jaarvergadering met alle vrijwilligers is 

niet doorgegaan. Mensen kunnen elkaar 

niet meer gezellig ontmoeten. Vooral 

alleenstaanden en ouderen zijn erg op 

zichzelf aangewezen. Regelmatig maak ik 

een praatje met mensen die ik zie op 

straat. Zo hebben ze toch even  

aanspraak”. 

 

Machteloos 

Sjack ziet de vereenzaming ook om zich 

heen: “We moeten als buurtbewoners 

elkaar in de gaten houden. Soms stop ik 

bij oudere alleenstaande mensen een 

briefje in de bus met de vraag of ik iets 

voor ze kan betekenen. Ze kunnen mij 

altijd bellen of contact met mij  

opnemen. Maar als SLM staan we  

machteloos tegen corona”. 

 

 

Schakelen 

We moeten heel erg schakelen, zegt 

Corry: “Alles moet anders georgani-

seerd worden door de coronaregels. 

Sinterklaas en Halloween hebben we 

toch door laten gaan ondanks onze 

twijfels en angst voor besmetting. We 

hebben het gedaan voor de kinderen, 

maar er was een heel andere sfeer met 

al die beperkingen. Het ongedwongene 

was eraf”. 

Afwegingen 

Telkens is een afweging nodig wat wel 

en wat niet kan, aldus Sjack: “Deze  

verantwoordelijkheid is heel zwaar. Je 

wilt mensen toch tegemoet komen, 

maar aan de andere kant wil je niet dat 

mensen besmet worden door een  

activiteit die wij opzetten. Vaak moeten 

we een activiteit op het laatste moment 

toch afgeblazen omdat we het niet veilig 

vinden. Dat zijn geen gemakkelijke be-

slissingen”. 

 

Zowel Corry als Sjack hopen dat in het 

voorjaar en de zomer alles beter wordt 

en er buiten weer iets kan worden    

georganiseerd. Zij zullen de eersten zijn 

die daar een bijdrage aan willen leveren.  

‘We moeten als buurt-

bewoners  

elkaar in de gaten hou-

den’ 

REGELS in De Werf  

1 Mondkapje dragen is verplicht als je 

loopt in het gebouw, niet als je zit. 

2 De 1,5 meter afstand houden. 

3 Horeca is om 17.00 uur dicht, wel 

kunnen er dan activiteiten zijn. 

4 Alle basisregels: handen wassen, nie-

zen in de mouw, geen handen schud-

den, testen en goed ventileren. 

Actuele informatie verkrijgbaar bij 

r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl of 06 

159 57 490 

Corona-regels in De Werf 
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Warmtepomp 

Bij deze twee woningen komt een 

warmtepomp op zolder. Die zorgt voor 

warm water en verwarming van de 

woning. Een groot en goed geïsoleerd 

buffervat moet de woning ’s avonds en 

’s nachts voorzien van warmte. 

 

Nieuwe berging 

Bij het derde huis komen de warmte-

panelen niet aan de gevel maar aan een 

nieuwe berging, die achter in de tuin 

komt te staan. Daar worden ook de 

warmtepomp en het buffervat geplaatst. 

Het testen van de woningen gaat  

minstens een jaar duren. Dan wordt  

duidelijk of dit systeem bruikbaar is voor 

grootschalige toepassing. In 2050 moeten 

alle woningen aardgasloos verwarmd 

worden.  

 

De ontwikkeling van deze techniek vindt 

plaats binnen het EU-project ENVISION 

dat door TNO wordt gecoördineerd. 

Jan-Willem Rozenboom (1974) is al 25 

jaar pianist, componist en producer van 

Guus Meeuwis. Samen met hem schreef 

hij vele hits. 

 

Minder bekend is dat Rozenboom een 

van de meest getalenteerde klassieke 

pianisten van Nederland is. Dat werd 

beter bekend toen Rozenboom een zeer 

goed ontvangen opname van de Gold-

bergvariaties uitbracht in 2015. Na een 

Woningcorporatie Trudo is 

bezig om drie huizen in Mens-

fort te voorzien van een veel-

belovende nieuwe  

techniek, die het mogelijk 

maakt om huizen aardgasloos 

te maken. 

VAN HET GAS AF MET 

WONINGEN VAN TRU-

DO 

Het gaat om een proef bij twee huizen 

in de Pieter de Swartstraat en één huis 

in de Hellenraadstraat. Zowel aan de  

voorzijde als aan de achterzijde krijgen 

twee woningen gevelpanelen die aan 

de buitenkant op de eerste verdieping  

worden bevestigd. Dit zijn een soort  

zonnepanelen die op daglicht werken 

en ook warmte leveren als de zon niet 

schijnt. 

 

 

Pieter de Swartstraat 

Emmaüsconcert 12 februari 

Theatercollege Schubert door 

Jan-Willem Roozenboom 

succesvolle tour langs de concertzalen 

met Bachs meesterwerk heeft hij zich 

anderhalf jaar aan Schubert gewijd wat 

heeft geleid tot een prachtige opname 

die in september 2019 uitkwam. 

Hij studeerde in 2000 cum laude af aan 

het Brabants Conservatorium bij 

Alexander Hrisanide waarna hij in 2003 

de masteropleiding aan het Koninklijk 

Conservatorium in Den Haag bij Rian 

de Waal afrondde. 

 

Rozenboom wisselt dagelijks tussen zijn 

twee disciplines, de lichte en de klassieke 

muziek. Twee werelden die ogenschijn-

lijk ver uit elkaar liggen maar toch veel 

met elkaar te maken hebben op het ge-

bied van samenspel, interpretatie,     

melodie en harmonie. 

Concert van 16:00–17:00 uur 

Toegang gratis met collecte na afloop 

Aanmelden via:  

aanmeldenemmausconcert@gmail.com  

 

Je kunt op 12 februari luisteren naar een theatercollege over Franz Schubert. Naast 

het mooie pianospel vertelt Jan-Willem Roozenboom  

uitgebreid over de inhoud en achtergrond van de stukken. 
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Ik moet zorgtoeslag terugbetalen, maar 

ik snap de brief niet. Waarom is mijn 

gasrekening zo hoog? Ik krijg steeds 

meer schulden, wat moet ik doen? Vrij-

williger Hans Slot krijgt elke vrijdagoch-

tend dit soort vragen op het spreekuur 

van Openhuis Financiën in de Emmaüs-

kerk. Samen met Wijeindhoven en twee 

andere vrijwilligers helpt hij mensen bij 

het oplossen van  

financiële vragen. 

 

Hans werkte vroeger bij een accoun-

tantskantoor en vindt het fijn om  

mensen op weg te helpen: “Mensen  

komen soms in de financiële problemen 

bij een echtscheiding of als ze zonder 

werk komen te zitten. Dan moet er veel  

geregeld worden. De formulieren die 

Hans Slot van Openhuis Financiën: 

‘Het is vaak te ingewikkeld’ 

ingevuld moeten worden voor het aan-

vragen van toeslagen en uitkeringen zijn 

soms te ingewikkeld. Er moeten allerlei 

bijlagen bij en dan weten mensen het 

niet meer. Dan zijn wij er om ze te  

helpen. Mensen moeten dan wel hun 

brieven en de DigiD meenemen, anders 

kunnen we niets doen. En als wij het 

niet weten, verwijzen we door naar 

Wijeindhoven of naar de Financiële 

werkplaats XL van de gemeente”.  

 

Openhuis Financiën samen met Wij-

eindhoven: elke vrijdag van 10.00-12.00 

uur in de Emmaüskerk. Een afspraak is 

niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen. 

Hans Slot is zes jaar vrijwilliger bij het Open-

huis Financiën in de Emmaüskerk: “Het geeft 

mij veel voldoening als ik mensen echt kan 

Warm Welkom in binnentuin  

In 2020 zijn er verschillende wensen 

voor de buurt in Mensfort opgehaald. In 

2021 zijn er al verschillende kleine wen-

sen in vervulling gegaan, zoals de Straat-

concerten om mensen een hart onder 

de riem te steken.  

 

Een grote wens voor het aanpakken van 

de jeu de boulesbaan in de binnentuin 

van wijkcentrum de Werf wordt in 2022 

in vervulling gebracht. Wijkcentrum De 

Werf, gemeente Eindhoven, Stichting 

Leefbaarheid Mensfort, Ergon, Dynamo 

Jeugdwerk en CKE steken samen met 

een ontwerper de handen uit de mou-

wen om de binnentuin te vergroenen. 

De jeu de boulesbanen worden  

verbeterd en de indeling van de binnen-

tuin gaat veranderen. De voorbe-

reidingen zijn in volle gang en in 2022 

zal de binnentuin feestelijk worden  

geopend.  

 

Nieuwe poort 

Een bijdrage van het Buurtfonds Woon-

bedrijf zorgt ervoor dat er een nieuwe 

poort gemaakt kan worden waarmee de 

binnentuin een open en toegankelijke 

entree krijgt. Kortom, een Warm  

Welkom in de binnentuin van de Werf! 

Wij geven iedereen in Mensfort graag 

een voorproefje van dit warme welkom. 

Op welke manier en hoe je dit kunt 

beleven, kom je vanzelf te weten. Kijk 

eens op de facebookpagina van  

Mensfort Info of op de website van 

SLM. Kijk ook af en toe eens door je 

raam naar buiten, en laat u binnenkort 

verrassen. 

BBQ-wens van bewoners  

Vianenenpad komt uit 

Een andere wens kwam van een bewoner 

van het Vianenpad. De bewoners vallen 

onder Lunetzorg en zijn allen mensen met 

een beperking. Antoinette Vister, een van 

de  

bewoners, merkte dat het voor sommigen 

heel lastig is om aan activiteiten mee te 

doen in de wijk: “Vaak is de drempel te 

hoog door de beperking die ze hebben. 

Hoe graag ze ook mee zouden willen 

doen. Dus bedacht ik daarom een BBQ. 

Mijn wens is uitgekozen. Wij hadden vrij-

dag 8 oktober 2021 met tien cliënten en 

drie begeleiders een heerlijke BBQ in De 

Werf. De vrijwilligers Marjo en Lucian van 

de Hurk hebben heel goed voor ons ge-

zorgd. Lucian stond te bakken en Marjo 

bracht ons het eten en drinken. We heb-
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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 wijeindho-

ven 

 

Agenda: 

• 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.  

• Nederlandse taalles samen met het Ster College en 

Stichting Ik Wil: elke dinsdag van 12.00-14.00 uur. 

Aanmelden via Stichting Ik Wil:  

info@stichtingikwil.nl of 06-33083165 

• 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 (€6,-). Aanmelden: 

sameneten@emmauskerkeindhoven.nl  of  

06-30169325. 

• Kinderkerstfeest: vrijdag 24 december, 16.00 uur. 

• Kerstnachtmis: vrijdag 24 december, 21.30 uur. 

EmmaüsKerk 

mailto:sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
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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 

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 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) 

13.45 – 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  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 activiteit? 

Neem contact met ons op dan kijken we samen wat mogelijk is. 

Richard Heijdenrijk, zakelijk leider LUMENS 

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

 

Wijkcentrum De 

Werf is alleen  

geopend als er  

geplande activiteiten 

zijn. 

 

Neem contact op 

met Richard voor 

actuele informatie 

over de activiteiten 

in coronatijd. 

 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 Jahou) 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 

Wijeindhoven 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 

Dommel uitvaarten 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
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Leefbaarheid Mensfort 

 

“Winnen is natuurlijk 

het leukst!”. Ineke 

van de Berk (73) is 

meteen enthousiast 

als ze over darten 

praat. Ze is de  

oudste deelnemer 

van Dartclub De 

Werf. De jongste deelnemer is 23 jaar. De dartclub heeft zo’n 

achttien leden uit Eindhoven en omgeving. 

Dick van de Kant heeft de dartclub zes jaar geleden opgericht: 

“We zijn een vriendschappelijke dartclub. Het gaat hier om de 

gezelligheid. Daarom is er ook altijd een hapje. Loop eens  

binnen en probeer het een keer. Je kunt ook gewoon één 

avond komen zonder lidmaatschap. Niets moet, alles mag”. 

 

Vrijdagavond in De Werf: vanaf 19.00 uur (onder voorbehoud 

in verband met coronaregels) 

Lidmaatschap: € 12,50 per maand 

Losse avond: eerste keer gratis daarna €3,00 per avond. 

Nog net op de valreep een foto van de oude Nuts-
Mulo aan de Jan Heynslaan 4. Binnenkort wordt het 
gebouw afgebroken en komen er 56 koopapparte-

Moooeeehaaahaaa, wat was Halloween eng. Op vrijdag 29 ok-

tober was Jongerencentrum De Energy de startplaats van de 

Robot Zombie Mars.  

‘s Middags maakten de kin-

deren samen met hun ou-

ders kostuums voor de 

Mars. Zij werden nóg en-

ger gemaakt door een pro-

fessionele  

grimeur. De grote groep  

griezels trok ’s avonds 

door de donkere straten 

Enge zombie’s liepen door de straten... 

van Mensfort. De stoet werd 

begeleid door griezelig goede 

muzikanten van de Chicago 

Capitols. Onderweg troffen 

ze verrukkelijk enge huizen, 

waar ze snoep kregen van al 

even enge buurtbewoners. 

Na terugkomst in het  

jongerencentrum lieten de 

kinderen hun snoepbuit zien. 

Ze hebben veel plezier gehad, 

hoewel het niet zeker is of 

elk kind ’s nachts rustig heeft  

geslapen... 

 

Halloween was een doodeng 

succes dankzij de Stichting Leef-

baarheid Mensfort, Dynamo 

Jeugdwerk, CKE Eindhoven, de 

acteurs, muzikanten en de vele 

bewoners die meededen op 

deze spannende avond. 

Samen eten! 

Samen eten is gezelliger dan alleen. In de  

Emmaüskerk is er een soort eetcafé. Iedereen is 

welkom, jong en oud, alleenstaand of samenwo-

nend, man of vrouw. We eten samen een driegangen menuutje,  

op elke eerste maandag en derde dinsdag van de maand. Vanaf 

18.30 uur ben je hartelijk welkom en om 19.00 uur gaan we 

aan tafel. De kosten bedragen € 6,00, na afloop contant te  

betalen. Adres: Jan van der Wegestraat 2.  

Aanmelden is nodig zodat we de inkopen kunnen afstemmen 

op de hoeveelheid gasten, uiterlijk de zaterdag voor de maaltijd 

via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl of 06-30169325.  

Vol is vol! 

Bij Dartclub De Werf is het vooral  

heel gezellig 


