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Belangrijke adressen 

Vier vrijwilligers van de activiteitengroep 

van SLM brachten zelfgemaakte kerststuk-

jes naar veertig senioren in Mensfort. Riet 

van Weegberg kreeg zo’n kerststukje. 

 

Riet: “Het kerststukje vind ik geweldig. Marjet 

bracht het bij mij thuis en ze had er een stuk 

chocolade bij gedaan. Het was keimooi in elkaar 

gezet. Door corona gingen alle kerstactiviteiten 

niet door, dat was wel een tegenvaller. Het is 

geweldig dat op deze manier de wijk toch ons 

denkt”. 

 

Normaal gaat Riet op maandag naar gym en ze 

danst. Ze eet elke dinsdag gezamenlijk bij de  

daghap. “Toen alles dicht was, miste ik het  

bewegen en de sociale contacten. Wel ging ik 

elke dag wandelen. Gelukkig is alles weer open 

en doe ik weer mee.”  

Riet wil de vrijwilligers bedanken voor alle goede 

dingen die ze doen. “Daar ben ik heel blij mee. 

Zonder vrijwilligers ben je toch nergens?”. 

Riet: ‘Zonder vrijwilligers ben je toch nergens?’ 

OPROEP OUDEREN!  

Kinderen uit groep 8  

willen u graag 

interviewen  
 

Wij zijn op zoek 

naar ouderen die geïnterviewd 

willen worden door kinderen 

van groep 8 van Basisschool 

Atalanta. Het is voor het  

project ‘Oorlog in mijn Buurt’. 

Ouderen (85+) die in Mens-

fort wonen en als kind de  

oorlog hier meemaakten,  

kunnen hun ervaringen delen in 

dit project. Tijdens een  

slotontmoeting dragen de  

kinderen de verhalen voor aan 

de ouderen zelf, de ouders en 

geïnteresseerden.  

 

Heb je belangstelling voor dit 

project? Meld je dan aan bij:  

informatie@mensfort.eu  

Jarenlang bezochten de vrijwilligers van onze  

kadergroepen vijf vergaderingen per jaar. Ieder 

jaar werd afgesloten met een informele jaar-

vergadering in de recreatiezaal van de Eikenhof. 

Langzaam is ons ledenbestand helaas door aller-

lei omstandigheden enorm teruggelopen.  

Veranderingen waren nodig om actueel te blij-

ven voor de bewoners van de wijk. In 2020 

wilde het Dagelijks Bestuur de openbare wijkbij-

eenkomsten aantrekkelijk(er) maken voor alle 

bewoners en vrijwilligers van Mensfort.  

 

Informatie-avonden met deskundigen 

Het idee was om informatie-avonden met  

deskundigen te organiseren over interessante 

onderwerpen. Gedacht werd aan Huur- en  

Arbeidsrecht, WIJeindhoven, Levenstestament 

en Veiligheid in en rond het huis. Door corona 

werd SLM gedwongen om alles op te schorten. 

Nu de coronaregels soepeler zijn, wil SLM het 

idee van de informatie-avonden weer oppakken. 

Het Dagelijks Bestuur wil daarom 

van de bewoners van Mensfort 

horen of hier belangstelling voor is.  

 

Laat van je horen! 

Als je belangstelling hebt voor  

thema’s zoals Veiligheid,  

Levenstestament, Huur- en  

Arbeidsrecht, WIJeindhoven of 

andere thema’s, laat dit dan zo spoedig mogelijk 

weten via e-mail:  informatie@mensfort.eu.  

 

Hopelijk is er genoeg belangstelling, zodat we 

de SLM-bijeenkomsten kunnen blijven  

organiseren. Mocht de interesse tegenvallen, 

dan laten we de bijeenkomsten vervallen en 

hopen wij dat ons wijkblad Mensfort Info een 

goede en stabiele vervanger is in de informatie-

voorziening. 

Riet van Weegberg (83) is blij met haar kerststukje, 

dat is gemaakt door vrijwilligers. 

Interessante informatie op SLM-bijeenkomsten voor de wijk 

Laat van je horen. Maak je interesse kenbaar! 
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Oud-leraar en vrijwilliger bij Bieb-

Mensfort Huub van Houtert houdt 

van de Nederlandse taal en zet 

graag zijn meningen en ideeën op 

papier.  

Sinds januari werkt Floor als Verbinder bij WIJeindhoven (Buurt in Bloei) in 

Mensfort, Kronehoef en Rapenland. Na haar opleiding Communicatie heeft ze 

zich bezig gehouden met werving & selectie en coaching. Floor is de opvolger 

van Janneke Lopata, die zich de afgelopen jaren als enthousiaste Verbinder 

heeft ingezet in onder andere Mensfort. 

 

“Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de wijk, de  

buurtbewoners en de initiatieven die er zijn. Wat me het 

 meeste aanspreekt is samen met anderen kijken waar er  

mogelijkheden liggen. Ik ga uit van de kracht van  

de ander en ben vooral nieuwsgierig naar ieders  

motivatie. Die krachten zal ik inzetten als verbinder,  

tussen mensen onderling, maar ook tussen  

buurtbewoners en vrijwilligersorganisaties.  

 

Dus weet me te vinden! Wil je bijvoorbeeld wat meer  

contact met andere mensen in de wijk? Zoek je maatjes  

om mee te knutselen? Wil je graag vrijwilligerswerk  

doen, maar weet je niet wat er mogelijk is? Of heb je  

een andere vraag? Voor alle vragen die jij hebt over jouw  

verbinding met de wijk of buurtbewoners, denk ik graag  

met je mee. Het initiatief ligt bij jou als buurtbewoner en als  

Verbinder ondersteun ik je graag!” 

Floor Noijen is te bereiken op nummer 06-38185133, e-mail: floornoijen@wijeindhoven.nl  

De stilte in een aantal 

straten werd plotseling 

verstoord door een 

stoet van kunstenaars 

en artiesten. Op  

zondag 12 december 

trokken zij als één  

grote familie door de 

straten met acteurs en 

muziek.  

Er was een violist,  

accordionist en zangeres. 

Theatrale vuur-acts  

werden gevolgd door 

mooie en met lampjes  

versierde karren, wagentjes, een oldtimer en een bakfiets. 

Voorop in de stoet liepen de ‘aanbellers’. Zij belden overal vriendelijk aan en deelden iets  

lekkers uit. Omdat de stoet langzaam voorbijtrok, kon iedereen veilig vanuit de voordeur of 

achter het raam het prachtige spektakel meebeleven. Erg belangrijk in deze corona-periode. 

De organisatie (SLM in samenwerking met CKE) hoopt van harte hiermee toch weer 

een gezellige en ‘warme’ bijdrage te hebben geleverd in de laatste maand van 2021, een 

jaar waarin er helaas weinig van onze traditionele activiteiten uitgevoerd konden/

mochten worden. 

Verbinder Floor Noijen:  

‘Kijken waar mogelijkheden liggen’ 

Hoera,  
we hebben weer een  

bibliotheek in Mensfort! Nee, 

géén nieuwe bibliotheek  

natuurlijk maar ‘gewoon’ onze 

oude, vertrouwde Bieb-

Mensfort. Die mag namelijk 

eindelijk weer open na een 

lange, gedwongen sluiting 

(weet u nog: ‘lockdown’  

geheten?) vanwege dat over-

bekende, veelkoppige corona-

virus. In de week dat ik dit 

stukje schrijf is Nederland in 

een ‘hiep, hiep hoera  

stemming’ omdat er eindelijk 

weer meer kan en mag na de 

bezetting van ons land door 

die alles en iedereen aanval-

lende aartsvijand. We kunnen 

ons nu weer richten op  

dagelijkse zaken, de (kleine en 

grote) dingen die ertoe doen, 

die ons dagelijkse leven  

veraangenamen. Te denken 

valt bijvoorbeeld aan de zorg 

voor onze eigen woon-

omgeving, onze eigen wijk  

Mensfort. Ik heb begrepen dat 

er komende zomer een  

zogeheten ‘opschoondag’ in 

de pijplijn zit: aandacht voor 

een letterlijk schonere wijk. 

Lijkt mij een ‘strak’ plan…! 

Gaan we hier ons aller  

schouders onder zetten!?!  

Allez, tot de volgende keer!        

 

Huub van Houtert 

 

Aldus HUUB 

Warme Winterstoet trok door de straten 
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HELEMAAL VAN HET 

GAS AF 

Op zolder staan grote ketels. 

“Ik wil graag een bijdrage leveren aan een beter  

milieu. Daarom deed ik mee met het project van de 

Trudo om helemaal van het gas af te gaan.” Het was 

een forse verbouwing en er is veel veranderd. Hoe 

kijkt Jolanda hierop terug? 

 

Jolanda kookt op een inductieplaat. 

WARMTE-WINGEVEL 

Woonstichting Compaen en Wooncorporatie Trudo zijn 

samen met Europees Envision Consortium het project 

‘Envision ’gestart om duurzaam stoken mogelijk te maken. 

Door middel van speciale gevelpanelen in combinatie met 

een warmtepomp kan warmte gegenereerd worden voor 

tapwater en huisverwarming. Dit warmteproject zal  

bestaande woningen goed isoleren met een warmte-

winnend ‘omhulsel .’De CV-installaties worden vervangen 

en op de daken komen zonnepanelen. De gevels worden 

bewerkt met zon-absorberende coating. Deze coating zet 

daglicht om naar warmte. 

Jolanda van Bekhoven deed mee aan een 

experiment van Trudo. De woon-

corporatie verving haar gasinstallatie door 

warmte-wingevels en een warmtepomp.  

Jolanda: “Vooral mijn manier van stoken is 

anders geworden. De houtkachel gebruik 

ik niet meer, want dat is niet nodig. Het is 

aangenaam warm in huis. Ook het koken 

is anders geworden omdat ik nu een 

inductieplaat heb. De luchtventilatie in 

huis is ook anders. Dat gaat niet meer via 

de downlufter bij het raam. Die hebben ze 

weggehaald. Op zolder staat nu een 

luchtventilatieapparaat met een 

buizensysteem door het huis. De buizen 

zijn allemaal netjes weggewerkt”.  

 

In de gangkast op de eerste verdieping is 

een nieuwe ketel geplaatst. Deze maakt 

nogal wat herrie volgens Jolanda: “Daarom 

hebben ze de kast helemaal geïsoleerd en 

nu is het lawaai veel minder. De monteurs 

gaan het systeem ook nog nauwkeuriger 

afstellen. Dat kan het geluid ook 

verminderen. De ketel is een prototype, 

maar er zijn ook ketels die 

minder lawaai maken”. 

 

De verbouwing 

Het was een flinke  

verbouwing. Op de voor- en 

achtergevel zijn warmte-

panelen geplaatst. Op zolder 

zijn grote boilers geplaatst. 

Het hele huis is geïsoleerd 

volgens de meest moderne normen.  

 

 

De ramen zijn vervangen door draaikiep-

ramen met dubbel isolerend glas, de voor- 

en de achterdeur zijn ook vervangen, er is 

vloerisolatie aangebracht en het  

ventilatiesysteem is aangelegd.  

 

Op de vraag hoe ze haar dagelijks leven 

moest aanpassen tijdens de verbouwing  

 

zegt Jolanda meteen: “Ik dacht dat de  

verbouwing vier of vijf weken zou duren. 

Maar het duurde veel langer, de dubbele 

tijd. Dat vond ik op een gegeven moment 

toch wel lastig. Mijn jongste zoon moest 

een paar weken ergens anders slapen, 

omdat hij zijn eigen kamer niet kon 

gebruiken”.  

 

Ondanks de grote verbouwing is Jolanda 

erg blij dat ze heeft meegedaan met het 

project. Ze kan het iedereen aanraden 

“want als je je steentje kunt bijdragen aan 

een beter milieu moet je dat doen”. 

‘Je steentje bijdragen aan 

een beter milieu’ 
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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 

Stoere en toffe activiteiten bij ALL SPORTS: 

Free runnen, mini games en Levend Fortnite! 

 

Ook in 2022 vinden er weer supertoffe 

activiteiten plaats bij ALL SPORTS van 

Dynamo Jeugdwerk. ALL SPORTS is het 

concept van Dynamo Jeugdwerk om het 

sportaanbod gestructureerd aan te bieden 

in de wijken. Buurtsportcoach Mark  

Kierkels heeft wekelijks een vernieuwend 

aanbod dat voldoet aan de behoeftes van 

de deelnemers. ALL SPORTS is voor 

kinderen van 8-12 jaar.  

Activiteiten 

Afgelopen maand heeft Commit040 een 

Free Run workshop verzorgd. Bij Free 

Runnen moet je klimmen, klauteren, 

springen en rollen over wat er maar in de 

ruimte staat. Allerlei vormen van bewegen 

kwamen aan bod. De kinderen hebben er 

van genoten. 

Verder waren er de Mini Games waar 

ALL SPORT’ers punten konden verdienen. 

De kinderen probeerden verschillende 

sporten uit; frisbee, voetbal, trefbal en 

basketbal. 

Evenementen 

Door het jaar heen vinden bij ALL 

SPORTS ook allerlei leuke en stoere 

evenementen plaats waar je aan mee kunt 

doen. Zo wordt er een schaatsfestijn  

georganiseerd en een Real Life Fornite 

middag. 

 

Met Nerf-guns gaan ze met elkaar de strijd 

aan tijdens dit Real Life Fortnite 

evenement. Het doel is om te proberen 

om, tijdens de spelvorm Capture the Flag, 

elkaars vlag te veroveren en terug naar de 

basis te brengen. Megaspannend natuurlijk, 

want welk team zal hier winnen? 

Meedoen? 

ALL SPORTS vindt in heel Eindhoven 

plaats. In Mensfort vindt is dit in de 

gymzaal van de Atalanta school aan de 

Barrierweg. Als het lekker weer is later dit 

jaar zal dit op het grasveld bij JC De  

Energy plaatsvinden. ALL SPORTS is er 

iedere dinsdag van 16.45-17.00 uur. Wil je 

ook meedoen? Mail dan naar: 

allsports@dynamojeugdwerk.nl. 
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‘Samen maken wij Mensfort mooi!’ 
Ieder jaar wordt er een buurtcontract 

getekend door onder andere de  

gemeente Eindhoven, Trudo, WIJ-

eindhoven en SLM. In dat contract 

staat dat alle partijen hun best zullen 

doen om van Mensfort een fijne wijk 

te maken op sociaal gebied en de leef-

baarheid. Maar wat merken de  

wijkbewoners ervan? We vroegen het 

aan de gebiedscoördinator voor  

Mensfort, Vincent Anker.  

Vincent Anker vertelt over de aanleg van de nieuwe binnentuin bij De Werf. 

Een goed voorbeeld wat door het 

buurtcontract wordt gerealiseerd is de 

binnentuin bij De Werf. De binnentuin 

verandert volgens Vincent langzaam maar 

zeker in een groene oase: “Er wordt hard 

gewerkt om er een heerlijke plek van te 

maken waar iedereen, jong en oud, elkaar 

kan ontmoeten. Waar je straks kan 

werken in de moestuin of gezellig een 

praatje kunt maken. De tuin krijgt ook 

een mooie poort en een naam. Een 

ontmoetingstuin voor iedereen.” 

 

Health Labs op 22 mei 

Vincent noemt nog meer dingen die op de 

planning staan voor Mensfort. “Wat te 

denken van de Health Labs? Samen met 

het Philipsmuseum en scholen in de 

omgeving komen er op zondag 22 mei op 

diverse locaties leuke proeven te staan 

zoals: hoe werkt een MRI-scan, hoe meet 

je je BMI? Kinderen mogen van alles  

uitproberen. Superleuk om te doen! En je 

neemt ook gelijk een kijkje bij het 

buurthuis of een school waar je wellicht 

nog niet eerder bent geweest”. 

 

Opschoondag op 2 juli 

Nog een voorbeeld is de opschoondag op 

2 juli. Iedereen kan dan kosteloos zijn grof 

vuil naar het Taddeusplein brengen. “Maar 

er wordt die dag nog veel meer gedaan, 

ook voor kinderen”, zegt Vincent enthou-

siast. “Het belooft een gezellige en leuke 

dag te worden en aan het einde zal  

iedereen weer van veel rotzooi verlost 

zijn. Noteer deze datum vast in je agenda. 

Nadere details volgen nog, ook via  

Facebook”. 

 

Waardebonnen  

Sinds enige tijd is er een Turkse  

bibliotheek in De Werf. Het initiatief  

hiervoor kwam van de dames zelf. Zij 

wilden graag iets betekenen voor anderen 

en gingen met hun plan naar Vincent. “Ze 

zijn gesponsord door het buurtcontract 

met een waardebon. Suffa, de Turkse bieb,  

 

heeft nu ook contact met de  

BiebMensfort en het is een plek waar 

mensen samenkomen om te lezen en 

elkaar te ontmoeten.“ 

 

Vincent legt uit hoe de waardebonnen 

werken: “Stel, je bent timmerman of dans-

docent en je wilt graag een workshop 

geven of iets opzetten, zoals de dames van 

de Turkse bieb? Je wilt mensen de  

gelegenheid geven om deel te nemen aan 

jouw activiteit, zodat buurtgenoten elkaar 

kunnen ontmoeten? Neem dan contact op 

met Floor Noijen van WIJeindhoven, of 

met mij via v.anker@eindhoven.nl en 

we kijken hoe we je kunnen helpen om je 

plan te realiseren door middel van  

sponsoring en advies. We helpen je graag 

op weg. Dus ben je enthousiast en heb je 

een leuk idee? Meld je aan! Samen make-

we Mensfort mooier.” 

Hier komt de moestuin 

Meer groen, leuke activiteiten, een moestuin en gezellige zitjes maken de binnentuin van De 

Werf binnenkort tot een prachtige ontmoetingsplaats voor de buurt. Iedereen werkt hier samen 

om er een mooi pareltje van te maken. Kok Lucien (daghap), wil in het moestuintje kruiden planten die 

hij ook voor het eten kan gebruiken. En er zijn vrijwilligers die graag de moestuin willen bijhouden. Natuurlijk 

is er plek in de tuin om Jeu de Boules te spelen. Ook Jongerencentrum De Energy krijgt een eigen plek in de 

tuin. Het hek aan de voorkant wordt vervangen door een prachtige poort, die uitdaagt om vanaf de straat de 

binnentuin te ontdekken.  

Het is aan de buurt om de tuin nieuw leven in te blazen met activiteiten en bijvoorbeeld een BBQ. CKE broedt op mooie activiteiten die de tuin 

een speciale sfeer meegeven met theater en muziek. De eerste activiteit zal de opening zijn. Je hoort hier binnenkort meer over,onder andere via 

de Mensfort Info pagina van Facebook. 

Binnentuin De Werf met zitjes en een moestuin 

Hier komt de moestuin 
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Wat zijn Wadi’s? 
 

 Wadi’s zijn een natuurlijke  

oplossing voor wateroverlast.  

 Wadi is een afkorting voor Water 

Afvoer Drainage en Infiltratie.  

 Een wadi is een verlaging in het 

landschap om water op te vangen. 

Overtollig water stroomt naar de 

wadi, of wordt daarheen geleid en 

zakt daar langzaam in de bodem.  

 Doordat wadi’s beplant zijn,  

passen ze goed in groengebieden 

en groenstroken, zoals hier in 

Mensfort aan de Willem van  

Kesselstraat.  

 

Wadi’s in Mensfort:   

een natuurlijke oplossing  

voor wateroverlast 

De grote gegraven kuilen worden wadi’s 

genoemd. Het plaatsen van de wadi’s is 

nodig om de wateroverlast te beperken. 

De wadi’s komen volgens plan in de 

buurt van het speeltuintje en het voet-

balveldje aan de Willem van Kesselstraat 

te liggen (zie tekeningen hieronder). 

Verontreiniging in wadi’s 

Volgens de gemeente kan er in een wadi 

maximaal 30cm water staan, eer het 

wegzakt in de grond. Maar hoe zit het 

met de hygiëne van dit stilstaande water? 

In diverse onderzoeken, onder andere 

De wadi naast de Willem van Kesselstraat is uitgegraven. 

De Willem van  

Kesselstraat wordt  

vernieuwd. Bij het eerste 

deel is een nieuw wegdek 

gelegd, de stoep is  

verbreed, de bomen 

krijgen meer ruimte en 

groenstroken zijn 

aangelegd. Maar er zijn 

ook grote kuilen gegraven.  

De redactie wilde hier het 

fijne van weten en ging op 

onderzoek uit.  

Wadi bij het veldje. 

Wadi’s bij de speeltuin. 

De plannen voor de Van Kesselstraat met daarin de wadi’s 
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Voorbeeld van een wadi in een groenstrook. 

Gemeenteraadsverkiezingen. Op wie ga jij stemmen? 
Op 14, 15 en 16 maart 2022 mogen we stemmen voor de gemeente-

raadsverkiezingen. Maar wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En  

waarom zou je stemmen? 

 

Waar gaat de gemeenteraad over? 

De gemeenteraad beslist over de regels in Eindhoven. Bijvoorbeeld 

over waar huizen worden gebouwd, hoe laat de horeca moet sluiten 

en waar er sportvoorzieningen komen. De gemeente besteedt elk jaar 

€ 1.005 miljoen voor onze stad. De gemeenteraad beslist hoeveel van 

dat geld gaat naar uitkeringen of hulp in huishouden, wonen, openbare 

ruimte, sport, cultuur, volksgezondheid en milieu, onderwijs, veiligheid 

en economie. Als je stemt, heb je hier dus invloed op. 

 

Waarom zou ik gaan stemmen?   

Alle mensen van 18 jaar of ouder mogen stemmen.  Zij kiezen welke 

mensen er in de gemeenteraad komen. Je kunt kiezen uit de mensen 

die op deze kieslijst staan. Zij zijn lid van een politieke partij. Politieke 

partijen hebben ideeën voor Eindhoven. De ene partij wil bijvoorbeeld 

meer aandacht voor schonere lucht of meer huishoudelijke hulp. Een 

andere partij vindt het bouwen van goedkopere woningen belangrijker. 

Door te gaan stemmen laat je weten wat jij belangrijk vindt. 

 

Je stemt op een persoon in een politieke partij. 

Hoe meer stemmen een partij krijgt, hoe meer mensen uit die partij in 

de gemeenteraad mogen. Door te stemmen bepaal je dus samen met 

anderen wie er in de gemeenteraad komen. En wie de beslissingen in 

Eindhoven mogen nemen.    

 

Hoe beslis je op wie je stemt? 

Mensen in de gemeenteraad moeten goed weten wat de mensen in 

Eindhoven willen.  Daarom is het belangrijk dat jij stemt op iemand die 

over veel dingen hetzelfde denkt als jij. Door te stemmen laat je weten 

wat jij belangrijk vindt. Elke partij vindt andere dingen belangrijk. Stem 

dus op een partij die bij jou past. Eerst kies je de politieke partij. Daar-

na kies je op welke persoon je wilt stemmen.  

 

Op eindhoven.nl/verkiezingen staat vanaf half februari welke partijen er 

mee doen met de verkiezingen. Ook de Eindhovense Stemwijzer kun je 

hier vanaf half februari vinden. 

 

de Universiteit Utrecht is te lezen dat 

stilstaand water altijd licht verontreinigd 

is, doordat het regenwater ook resten van 

vogel– en hondenpoep meeneemt. Er is 

aangetoond dat het spelen in het water 

van een wadi maag- en darmklachten kan 

veroorzaken. Dit is bevestigd door de 

GGD. 

Plannen aangepast  

De gemeente wilde in de wadi’s grote 

stenen en palisades als spelelementen 

voor kinderen plaatsen. In overleg met de 

GGD is inmiddels besloten dat hiervan 

wordt afgezien. De spelelementen die nog 

op de tekening te zien zijn zullen dus niet 

worden geplaatst. Een wadi is geen  

speelplaats voor kinderen. Ook zal hier bij 

de beplanting van de wadi’s rekening mee 

worden gehouden. 

Maar volgens de gemeente ligt er ook een 

stuk verantwoordelijkheid bij de ouders, 

zeker met betrekking tot kleine kinderen.  

Onderhoud 

Natuurlijk vergt een wadi onderhoud. 

Gelukkig wordt dit door de gemeente 

geregeld. Maar we kunnen zelf ook wat 

doen om de wadi’s mooi te houden. Laat 

bijvoorbeeld de hond niet uit in de buurt 

van de wadi, maar op het uitlaatveld. En 

blikjes, flesjes en ander afval gewoon in de 

prullenbak gooien.  

De wadi’s zullen straks een mooi stukje 

groen opleveren in Mensfort. Dan wordt 

het in de lente en zomer echt genieten 

van de wadi’s in ons Mensfort!  
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Agenda Emmaüskerk: 

• 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. 

Lessen Nederlandse 

taal in de Emmaüs-

kerk 

Het is een unieke samenwerking tussen 

het Ster College, dat de docenten  

levert, de stichting ‘Ik Wil’, die de  

cursisten heeft samengebracht en de 

Emmaüskerk, die het gebouw beschik-

baar stelt. De drie vrijwilligers die mee-

helpen tijdens de lessen zijn hieraan 

verbonden zijn.  

Een cursiste zegt: “Ik kom naar de les, 

want ik wil beter Nederlands leren 

spreken”. En een ander: “Ik wil mijn  

Nederlands verbeteren, zodat ik een 

goede baan kan vinden”. De docenten 

en vrijwilligers vinden het leuk om deze 

groep mensen met een andere culturele 

achtergrond te ontmoeten en hen te 

helpen met de taal. Ook helpen ze met 

vragen over onze samenleving en met 

het leren werken op de computer. Elke 

dinsdag opnieuw worden er zo stappen 

gezet naar een betere integratie. 

Wil je ook meedoen? Aanmelden voor 

deze cursus Nederlands kan bij de Stich-

ting Ik Wil, via https://stichtingikwil.nl/ of 

telefoonnummer 06-33 083165. 

Sinds juni 2021 krijgen 25 cursisten 

met een niet-Nederlandse  

achtergrond wekelijks taalles in de 

Emmaüskerk.  

Door corona waren veel leerlingen ziek. 

SeniorenBelang Woensel  

presenteert modeshow  
Op 7 maart komt Hofmans mode in 

wijkgebouw De Werf met mode voor 

dames in de seniorenleeftijd. Als de  

coronaregels het toelaten zal er ook een 

modeshow zijn, met een gratis kopje 

koffie of thee. Je bent van harte welkom 

van 14.00-16.00 uur 

 
Samen eten! 

Samen eten is gezelliger dan alleen. In de Emmaüskerk is er 

een soort eetcafé waar iedereen welkom is. Jong en oud,  

alleenstaand of samenwonend, man of vrouw. We eten samen 

een driegangen menuutje op elke 1e maandag en 3e dinsdag 

van de maand. Vanaf 18.00 uur ben je hartelijk welkom en om 

18:30 uur gaan we aan tafel. De kosten bedragen €6,00, na 

afloop contant te betalen. 

Lijkt het je leuk om eens mee te eten dan ben je van harte 

welkom in de Emmaüskerk, Jan vd Weegestraat 2.  

Aanmelden is wel 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! 

Facebook Winnaar! 
Op Facebook hadden we in december een leuke puzzle 

geplaatst. Het was een woordzoeker en de overgebleven 

letters vormden de oplossing: 

‘Als de dagen lengen, gaat de winter strengen’ 

 

Uit alle reacties is er een winnaar getrokken. Dit keer is 

dat Ad Vermeulen. Gefeliciteerd! Jij bent de winnaar 

van de Mensfort Info tas met inhoud. 

Houd de Facebook site in de gaten. Er komen regelmatig 

winacties zowel voor volwassenen als kinderen. Ook het 

laatste nieuws, updates over activiteiten kan je daar 

vinden.  Zeker handig, Liken dus! 

https://www.facebook.com/Mensfort.info  

 

 

https://stichtingikwil.nl/
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Wijk-BOA Djovi Vijver:  

‘Wij zijn geen bonnenschrijvers’ 
 

Djovi Vijver (26) werkt sinds twee jaar als Buitengewoon Opsporings-

ambtenaar (BOA) in Mensfort en heeft de taak om contact te  

onderhouden met de mensen op straat. Melding van problemen komen 

bij hem terecht via de klantencontactservice van de gemeente of de  

BuitenBeter app. Maar hij doet meer.  

Vroeger had Djovi een andere ambitie. 

Hij wilde marinier worden maar door 

een ongeluk moest hij die droom laten 

varen. Op advies van zijn stiefvader is hij 

toen BOA geworden. Djovi: “Mensen 

zien ons als bonnenschrijvers, maar dat is 

het allerlaatste middel dat we inzetten. 

We willen bijdragen aan de leefbaarheid 

en veiligheid in de wijk. Wat ik belangrijk 

vind, is dat de mensen trots kunnen zijn 

op hun buurt, ze het gevoel hebben dat 

het er prettig wonen is.”  

DJovi loopt één keer per maand door de 

wijk samen met het team Buurtpreventie: 

“Ik ondersteun het team waar nodig en 

geef advies. Zij kunnen signalen aan mij 

doorgeven”. 

 

Blijven praten met elkaar 

De laatste twee jaar merkt Djovi dat de 

samenleving erg aan het veranderen is:  

“Het wordt harder, agressiever en 

sinds corona hebben veel meer  

mensen een kort lontje. Ik vind het 

heel belangrijk dat mensen met elkaar  

blijven praten en problemen in de 

buurt samen proberen op te lossen. 

Als mensen er niet uitkomen kunnen 

we doorverwijzen naar allerlei  

maatschappelijke organisaties waar we 

mee samenwerken”.  

 

Verschil met politie 

BOA’s zijn tegenwoordig goed  

opgeleid en ondersteunen de politie. 

De politie is er voor de zware  

criminaliteit en mogen ook achter de 

voordeur komen. Een BOA zorgt voor 

de handhaving van de openbare orde 

en leefbaarheid op straat. 
 

‘We willen bijdragen aan de  

leefbaarheid en veiligheid in de wijk’  

Van links naar rechts: 

Djovi Vijver en Leon 

Smets (BOA’s),  

Miranda Deenen en 

Klaus Crone (Team 

Buurtpreventie) 

BuitenBeter is een app  

waarmee je snel en gemak-

kelijk problemen op straat 

kunt melden bij de gemeen-

te. Gebruik de app als je  

bijvoorbeeld afval ziet op 

straat of merkt dat er een 

tak bijna uit de boom valt. 

Misschien zie je andere  

dingen zoals kapotte  

straatverlichting of een  

kapot speeltoestel.  

De BuitenBeter app kun je 

gratis downloaden via de 

Google Playstore of de  

iTunes App store. 
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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 wijeindhoven 
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Activiteitenaanbod De Werf 

 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) 

*Wijk-BOA Djovi Vijver 

Michelangelolaan 4 / arnout.vandergaag@politie.nl 

handhavingwoenselzuid@eindhoven.nl 

0900-8844 

14-040 

WIJeindhoven woenselzuidwest@wijeindhoven.nl 040-2388998 

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  

MAANDAG 

09.30 – 10.30 u Gym club Survival 

09.00 – 12.00 u Turkse bibliotheek 

10.00 – 12.00 u Bieb Mensfort 

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 

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  Bieb Mensfort  

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. 

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

Opschoondag op 2 juli 
De gemeente Eindhoven gaat samen met SLM en Buurtpreventie 

een grote zomerschoonmaakdag in onze wijk Mensfort  

organiseren. Op 2 juli komt CURE met een kraakwagen  

waarschijnlijk op het Judas Taddeusplein en kunnen de bewoners 

gratis hun grof vuil wegbrengen. Gezien de jarenlange vervuiling bij 

de ondergrondse containers is dit een wens van veel goedwillige 

bewoners om iedereen te overtuigen dat dit een bijdrage moet zijn 

om onze wijk schoner te krijgen en te houden. 

Houd in ieder geval Facebook en de volgende Mensfort info van 

mei/juni in de gaten en tref thuis je voorbereidingen om van deze 

aangeboden opschoondag optimaal gebruik te kunnen maken! 

Hendrik Staetslaan in de jaren zestig. Na de huizen begint winkelcentrum 

Mensfort. De toren is van de Judas Taddeuskerk. De Hendrik Staetslaan 

wordt de 

komende 

maanden 

opnieuw 

ingericht. 

DARTCLUB ZOEKT LEDEN! 

Hallo beste mensen. Wij van  

de Dicky’s Dartclub De Werf 

zijn nog op zoek naar mensen 

die gezellig een avondje willen  

pijlen gooien samen met de 

gezelligste mensen. Heb je  

behoefte om met ons mee te 

doen, kom dan eens kijken bij onze dartclub. Niks moet, alles 

mag. De eerste keer meedoen is gratis. Je kunt per keer betalen, 

maar je kunt ook lid worden.  Dan kost het €12,50 per maand. 

Je kunt elke zaterdag van 12.00-22.00 uur binnenlopen bij  

Dicky’s Dartclub De Werf.  

Twee KBO afdelingen gaan samen 

Op 1 januari zijn twee afdelingen van de KBO in 

Woensel (Sint Vincentius a Paulo en SeniorenBelang 

Woensel-SBW) samen gegaan. De leden die dat  

wilden zijn overgegaan naar SBW.  

De activiteiten van beide 

afdelingen in wijkcentrum 

De Werf en De Hoeksteen 

blijven (mits de corona 

regels dat toelaten). Het 

kienen, kaarten, sjoelen, 

dansen en biljarten gaat dus 

gewoon door.  

 

SWB gaat in de loop van 

het jaar nog meer activitei-

ten organiseren, voor leden 

gratis of met korting. Reden 

genoeg om eens te kijken of 

lid worden van SBW iets 

voor u is. Ook een aantal 

collectieve kortingen kunnen 

voor u interessant zijn. Nieuw is 

dat we samen met de vereniging 

voor gepensioneerden (PVGE) 

een signaal aan de Eindhovense 

politiek willen afgeven op het 

gebied van wonen en ouderen-

zorg.  

Al onze leden hebben toegang 

tot al onze georganiseerde  

activiteiten in heel Woensel. 

Vaak gratis. Onze slogan is dan 

ook: Niemand hoeft alleen 

te zijn. Je moet wel 50+ zijn.  

Meer info op: 

www.seniorenbelangwoensel.nl   


