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Opening binnentuin De Werf
In dit nummer:
Health labs on tour
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Voorkom een muizenplaag
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Een groene en fijne
ontmoetingsplek, dat wordt
de binnentuin van de Werf! Een tuin
waar buurtbewoners kunnen samenkomen, genieten van de natuur, samen
eten kunnen bereiden met kruiden uit
de moestuin en waar creatieve activiteiten worden geprogrammeerd.

vingers’ van alles over de planten en insecten
in de tuin. Er valt nog veel meer te beleven!
Een voorproefje van alle mogelijkheden in de
nieuwe binnentuin.

GEVRAAGD!

Wist je dat?
…de binnentuin nog lang niet klaar is – zelfs
niet na alle mooie veranderingen?
Buurtbewoners en gebruikers
Er is genoeg ruimte voor sport en spel en de
van de tuin worden
jeu de boulesbaan is compleet vernieuwd. Er
uitgenodigd mee te blijven
zijn fijne hoekjes om lekker met elkaar te
denken over wat de tuin nog
kletsen of een boek te lezen. Kortom, een tuin méér nodig heeft. We gaan
met voor ieder uit de buurt wat wils! Voor
aan de slag met verschillende
jong en oud.
groepjes om invulling te geven
aan de tuin en deze te blijven verbeteren.
Feestelijke opening
Op zondag 12 juni om half 3 wordt de binnen- Heb je ideeën over de
tuin feestelijk geopend. Iedereen uit de buurt
onderwerpen groen,
is welkom. De nieuwe entreepoort staat
eten/drinken of creatieve activiteiten, neem
wagenwijd open voor alle bezoekers. Tot vijf
dan contact op met
uur klinkt er live muziek in de tuin, zijn er
floornoijen@wijeindhoven.nl.
artiesten en vertellen ‘mannen met groene
Samen maken we er een bloeiende tuin van!

Groene vingers voor
kruidentuintjes
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In de nieuwe binnentuin van
wijkcentrum De Werf zijn enkele
perceeltjes vrijgemaakt voor
kruidentuintjes. Heb je groene
vingers en wil je meedoen met het
bijhouden en mooi maken van de
tuintjes, meld je dan aan bij:
informatie@mensfort.eu

Wie eerst komt,
eerst zaait!

Gaat het wijkfeest dit jaar door?
Jazeker! Áls er tenminste genoeg vrijwilligers zijn om dit feest te organiseren. De
bestaande werkgroep is op dit moment te klein om deze activiteit uit te voeren.
Er wordt al langere tijd gezocht naar nieuwe vrijwilligers die graag dit feest willen
meeorganiseren. Zonder nieuwe
vrijwilligers zal deze gezellige traditie
helaas tot het verleden behoren. Dat laten
we toch niet gebeuren! Het wijkfeest is
uitgegroeid tot een grootschalige braderie.
Dat gaat in ieder geval veranderen. SLM
wil het wijkfeest in een veel kleinere opzet
organiseren.
Vind je ook dat deze traditie moet
blijven en wil je meehelpen? Meld je
dan aan bij informatie@mensfort.eu
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In het najaar vindt een bijeenkomst plaats over

Aldus HUUB Levenstestament

Oud-leraar en vrijwilliger bij BiebMensfort Huub van Houtert houdt
van de Nederlandse taal en zet
graag zijn meningen en ideeën op
papier.

Van kwaad
tot erger!…
of tot beter?
In m’n vorige column heb ik
even de ‘opschoondag’ aangetipt, weet u nog? Die komt
er inderdaad aan en in de
aanloop daarvan vraag ik me
af: wie of wat moet er
‘opgeschoond’ worden? Soms
lijkt het dweilen met kraan
open: vandaag wordt er
opgeruimd (opgeschoond) en
morgen slingeren er weer
verpakkingen, afdankertjes,
etensresten enz. rond. Is die
ene opschoondag de wal die
het schip zal keren? Ook,
voorál, ons aller mentaliteit
moet kennelijk opgeschoond
worden. Zelfs onze prachtige
BiebMensfort, waar we met
16 vrijwilligers zo enthousiast
aan werken en waarop we net
als al onze klanten zo trots
zijn, was onlangs doelwit van
vervuiling’: boekenkasten
overhoop gehaald, boeken
verkeerd teruggezet en nog
veel meer. Dat alles gebeurde
tijdens een feestje in het
lokaal waarin wij gehuisvest
zijn. Leuk feestje?! Gaan we er
na 2 juli inderdaad allemaal
onze schouders onder zetten?
Liever nú al! Allez, tot de
volgende keer!
Huub van Houtert
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Er zijn te weinig aanmeldingen om op
korte termijn een openbare wijkvergadering van SLM te organiseren.
Toch meent het DB dat een informatieavond met als thema levenstestament
de moeite waard is voor alle wijkbewoners. In het het najaar wil SLM een
notaris uitnodigen voor een informatieavond over dit thema.
Je krijgt dan uitleg wat een levenstestament is
en je kunt al je vragen stellen. Heb je hiervoor
belangstelling dan kun je je nu al aanmelden
via email: informatie@mensfort.eu
Wat regel je in een levenstestament?
In een levenstestament regel je wie je
financiële en zakelijke belangen gaat
behartigen, als je dit zelf niet kunt. Het gaat
om bijvoorbeeld je bankzaken, belastingaangiften, schenkingen en de aan- en verkoop
van onroerend goed.

In een levenstestament leg
je ook vast
wie namens
jou
beslissingen mag nemen als je daar zelf niet
meer toe in staat bent. Deze persoon noemt
men een gevolmachtigde. Het is verstandig
om hierover na te denken voordat dit
moment aanbreekt, want dan ben je nog
wilsbekwaam en kun je zulke beslissingen nog
nemen.
Ook de keuze voor wel of geen medische
behandeling of reanimatie leg je vast in een
levenstestament. Net zoals persoonlijke
wensen, bijvoorbeeld de verzorging van je
huisdier, wensen rond sociale contacten of je
uitvaart.
Met een levenstestament neem je dus tijdig de
regie in handen om alles volgens jouw wensen
en behoeften te laten vastleggen.

Gezondheidsroute door de wijk op zondag 22 mei

HealthLab on tour
Hoe fit ben jij? Slaap je genoeg? Proef je het verschil tussen gele, paarse en oranje
wortels? Welk effect heeft sporten eigenlijk op je hartslag? Heb jij wel eens een
echo gemaakt? En wanneer poets je je tanden op de juiste manier?
Tijdens HealthLab kom je dit te weten. Je kunt proeven, meten, oefenen en testen. Verspreid
over de buurten Kronehoef en Mensfort vind je op 22 mei een tiental werkstations. Bij ieder
werkstation kun je een opdracht uitvoeren. Soms eenvoudig, soms met moderne technologie.
De resultaten verzamel je op je eigen fitcart. Weet jij alle opdrachten succesvol af te ronden,
dan ligt er een mooie prijs op je te wachten!
VOOR WIE: Kinderen vanaf 5 jaar en ouders, WANNEER: tussen 11.00 - 15.00 uur,
STARTLOCATIE: Speelveld Kronehoef aan de Van Vorststraat, DEELNAME: Gratis.

HealthLab on tour is een samenwerking tussen de Gemeente Eindhoven, het Philips Museum, Basisschool Atalanta,
Menszorg, Lumens, Dynamo Jeugdwerk, Basisschool Tarieq, Vitalis, IVN, en de Morgenmakers

Binnenkort via de lokale basisscholen en sociale media meer informatie!
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Voorkom een muizenplaag!

BROOD IN DE TUIN
IS FEEST VOOR MUIZEN
Een wijkbewoner zat lekker in de
voorjaarszon in zijn tuin. Tot zijn
schrik zag hij een muis tegen de
muur van zijn schuurtje omhoog
kruipen. Hij vroeg zich af of er soms
een muizenplaag is in Mensfort en
wat je er aan kunt doen.
De een vindt het schattige beestjes, de
ander gruwelt er van. Maar een muizenplaag vindt niemand leuk. Een plaag
ontstaat vaak in periodes met zachte
winters en warme zomers. Ze kunnen dan
makkelijk aan voedsel komen. Muizen
komen vaak eerst in de kruipruimte. Daar
ligt vaak genoeg materiaal om een nest
aan te leggen. Een muizenfamilie kan zo
lange tijd ongezien in de kruipruimte
leven, totdat de leden zich verder door
het gebouw of woning verspreiden.
Zijn ze eenmaal binnen, dan duurt het niet
lang voor je problemen krijgt. Maar hoe
weet je nu of je last hebt van een muizenplaag? Let goed op onder andere de
volgende signalen, dan weet je het snel
genoeg:

 Knaagschade aan voedsel,
verpakkingen, plinten, meubelen,
vloerbedekking of bedrading.
 Krassende geluiden ‘s nachts, die
uit de muur of uit het plafond
lijken te komen.
 Muizenkeutels langs de plinten.
 Scherpe geur van muizenurine.
 Aangetast isolatiemateriaal.
 Je ziet levende muizen lopen en/of
dode muizen liggen.

Overlast door muizen ontstaat niet
zomaar, al lijken de beestjes altijd uit het
niets te komen. Maar door gaten en
kieren in gebouwen krijgen ze gratis
onbeperkt toegang. De muizen zoeken
dan direct naar geschikte schuilplaatsen
om nesten aan te leggen. Ze nestelen
meestal in de buurt van een voedselopslag, bijvoorbeeld bij een keuken.
Wat kan je er zelf aan doen?
De gemeente Eindhoven gaf aan dat het in
Mensfort niet erger is dan in andere
wijken. Aan muizen doen ze niks, alleen
ratten hebben ze in beeld. Een muizenplaag is moeilijk te bestrijden. Muizen
planten zich immers razendsnel voort en
zijn meesters in het verstoppen. Toch kan
je een poging wagen om ze te bestrijden.
Je kan bijvoorbeeld muizenvallen of
lokdoosjes plaatsen. Let wel op, want in
lokdoosjes zit gif. Dat is zowel voor
muizen, als huisdieren als kinderen
gevaarlijk.
Lekkernijen in de tuin
Omdat muizen altijd op zoek zijn naar
voedsel is het zaak om alles goed
afgesloten te bewaren. Ook het voer van
kippen, konijnen, duiven en zelfs
vetbollen! Dat is een echte lekkernij voor
muizen. Het voeren van vogels in de tuin,
of het gooien van restjes brood op het
dak van het schuurtje of in de tuin is echt
de hemel op aarde voor de muis. Doe dit
dus niet. Vogels kunnen nu zelf genoeg
voedsel vinden.
Het is verder belangrijk dat je alles goed
schoonhoudt. Muizen houden van rommel
en viezigheid. Bewaar je afval in een goed
afgesloten bak. Gooi volle vuilnis-zakken
altijd in een container, zet ze er niet naast.
Vogels kunnen er in gaan pikken en als er
eenmaal een klein gaatje in zit, trekt ook
dit muizen en zelfs ratten aan! Werk je

graag in de tuin? Ruim dan ook het tuinafval op. Laat het niet liggen, want de muis
ziet hier een lekker warm plekje om een
nestje te bouwen.
Blijf je last houden van muizen (of ratten)
meldt dit op de Buitenbeter App.

Opschoondag 2 juli
Kom tussen 10.00-14.00 uur naar het
Judas Taddeusplein!
Op initiatief van buurtpreventie en SLM
wordt er op zaterdag 2 juli voor het eerst
een opschoondag in Mensfort
georganiseerd. Alle buurtbewoners zijn
deze dag welkom om tussen 10.00-14.00
uur hun grof huisvuil in te leveren bij het
Judas Taddeusplein. Cure staat voor je
klaar met een kraakwagen om je afval in
ontvangst te nemen. Ook oud ijzer is deze
dag welkom.
Maar er is meer. We gaan ook iets leuks
doen met de kids en een handhaver zal
vertellen hoe er wordt omgegaan met
illegale bijzet bij de afvalcontainers. Volg
voor het hele programma de facebookpagina van Mensfort Info
Dan nog even de dingen die niet
ingeleverd kunnen worden: alle soorten
tegels, bouw- en sloopafval, spoorbielzen,
glas, asbest, auto- en fietsbanden,
(klein) chemisch afval, afgewerkte olie,
elektronica en groenafval.
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Woensdag 8 juni is het Nationale Buitenspeeldag

Lekker samen buiten spelen!
Deze dag is opgericht door Jantje Beton en is dé middag
waarop we vieren en laten ervaren wat zo belangrijk is:
lekker samen buiten spelen!

Wat zou het leuk zijn als we dit ook in onze wijk opzetten. Samen
met een paar enthousiastelingen hebben we wat ideeën. Er zal een
gezellige activiteit zijn die plezierig is voor klein en groot. Verder
hopen we dat iedereen mee wil denken om meer activiteiten te
organiseren op 8 juni. Heb je een idee? Wil je meedenken of ook
iets organiseren? Neem dat contact op met Floor Noijen - Verbinder WIJeindhoven
floornoijen@wijeindhoven.nl
06-38185133

Geslaagde Iftar voor buurtbewoners
Op dinsdag 5 april heeft Basisschool Tarieq met een
aantal partners uit de wijk een Iftar georganiseerd.
Floor Noijen is er als verbinder van WIJeindhoven bij
geweest.

stoofvlees, tajine, zoete lekkernijen en nog veel meer… het
was een feestelijk diner!”. Floor vindt dat een speciaal bedankje
voor de organisatie op z’n plek is. Dat zijn Basisschool Tarieq,
Dynamo Jeugdwerk, Suffa bieb Mensfort, Stichting Alabraar en
Gemeente Eindhoven.

Een Iftar is de maaltijd die tijdens de Ramadan wordt genuttigd
na zonsondergang, om het vasten te verbreken. Het doel van
deze Iftar was om buurtbewoners met verschillende achtergronden samen te brengen en elkaar beter te leren kennen.
Floor: “Ik kijk terug op een geslaagde avond. Wat een warmte
en gezelligheid! Er werd uitleg gegeven over de waarden van de
Ramadan en we startten allemaal met het eten van een dadel.
Vervolgens hebben we met ongeveer honderd mensen van
heerlijke gerechten kunnen genieten, zoals soep, couscous,

Activiteiten JC De Energy
Maandag

15:00 – 17:00 u

Mensfort United Red

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

13.15 – 14.30 u

ALL SPORTS

8 -12 jaar

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

15:00 – 17:00 u

Buurthelden

Donderdag

10 -12 jaar

10 -12 jaar
e

Vrijdag

20:00 – 22:00 u

Energy Moves (elke 2 vrijdag van de maand)

8 -14 jaar

Zondag

10:00 – 14:00 u

Kinderactiviteiten

7 - 12 jaar
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Het artikel over Wadi’s in de vorige
Mensfort Info, riep nogal wat vragen
op. Is het wel veilig voor kinderen?
Komt er nu een vijver? Om deze
vragen goed te beantwoorden werd
er op woensdag 23 maart een
bijeenkomst georganiseerd.
De bijeenkomst vond plaats voor de
Emmaüskerk. Vincent Anker gebiedscoördinator Mensfort, Floor Noijen
WIJeindhoven, Jodi Vijver BOA en Eddy
Steenkamp, projectleider openbare
ruimte, beantwoordden vragen.

Hondenpoep
Een ander probleem
dat werd besproken is
de hondenpoep.
Eigenaren van honden
dienen deze zelf op te
ruimen, ook op het
hondenuitlaatveldje.
Want niemand wil
toch in de poep stappen?

Bijeenkomst over
veiligheid Wadi’s

Buitenbeter App
Het is wel duidelijk: om van Mensfort een
Vincent Anker: “We gaan ook het stenen nog mooiere en veilige te maken moeten
pleintje voor het uitlaatveldje opknappen. we het samen doen! Signaleer je zwerfHet is nu een kale, sfeerloze plek. Hier
afval of ervaar je verkeersoverlast? Geef
willen we een mooi geheel van maken wat dit door aan de wijkagent en maak een
Niet veel water
straks aansluit bij de tuin van het nieuw te melding via de Buitenbeter App. Laat
Eddy legde de werking van de Wadi uit:
bouwen complex aan de Jan Heynslaan.
weten wat er leeft, dan kan de gemeente
“Het is niet de bedoeling dat er veel water Een mooie plek voor iedereen”.
er er iets aan doen.
in komt te staan. Het eventuele water
moet binnen enkele dagen in de bodem
zijn gezakt. Er staat dus nooit lang water in WIJeindhoven had een kar met koffie geregeld.
en wat er in zal staan is echt niet veel.
Ook het aanzicht zal verbeteren. Zodra
het gras een beetje begint te groeien en
de aanplanting is geplaatst, ziet het er niet
meer uit als een maankrater, maar is het
een mooi groen stuk in Mensfort”.
Nog veel meer vragen
Tijdens de bijeenkomst bleek er nog meer
te leven onder de wijkbewoners. De
hondenpoep, afvalproblematieken en de
verkeerssnelheid kwamen ter sprake.
Jodi: ”Het is onmogelijk is om 24 uur per
dag de straten in de gaten te houden op
hardrijders. Maar als buurt kan je wel wat
doen: vraag bijvoorbeeld een VVN
Snelheidsmeting aan of plak max 30 Km
stickers op je container”.

Vier bloembakken spoorloos verdwenen en weer gevonden
Even leek het erop of de vier loodzware bloembakken van SLM spoorloos waren verdwenen. Bij aanvang van de werkzaamheden
aan de Willem van Kesselstraat waren ze plotseling weg en niemand wist waar ze waren. Na wat speurwerk van uitvoeringscoördinator Tim Hermans, kregen we ineens bericht dat ze weer terecht waren. Volgens Tim waren de plantenbakken naar een
depot gebracht en worden ze teruggeplaatst op de kruising Suyslaan en de kruising Springerstraat. Dat
gebeurt zodra de straatwerkzaamheden
in deze fase klaar zijn.
Probleem opgelost!
Hier komt de moestuin

De plekken waar de bloembakken
worden teruggeplaatst.
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Het project ‘Oorlog in
mijn Buurt’ start half mei
in groep 8 van basisschool
Atalanta.
Albert Roxs (van garage
Roxs op de Frankrijkstraat)
heeft de Tweede Wereldoorlog als elfjarig kind
meegemaakt. Zijn verhaal
vertelt hij in de klas.
Daarna mogen de
kinderen verschillende
ouderen uit de buurt
interviewen over de oorlog
van vroeger.
Albert vertelt graag over
zijn ervaringen aan de
kinderen in de klas, maar
ook wil hij zijn verhaal
delen in dit wijkblad.

Albert Roxs (89) over WOII:

‘VRIJHEID IS
NIET VANZELFSPREKEND’

Foto Links: De Britse tanks van het bevrijdingsleger kwamen in 1944 uit België en reden
door de Frankrijkstraat richting Arnhem. Foto Boven: Het witte huis aan de Frankrijkstraat
achter de Britse tank staat er nog. Albert Roxs zit in zijn Willy Jeep voor ditzelfde huis.

einig mensen weten nog dat
op 28 augustus 1942 om 0.30
uur ‘s nachts een bommenwerper
met Poolse bemanning neerstortte
op de Woenselse straat. Albert Roxs
woonde een paar huizen verder op
nummer 43. Hij was toen 11 jaar en
herinnert zich de oorlog nog als de
dag van gisteren. “Ik werd ‘s nachts
wakker van het geronk van

W
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vliegtuigen en ging door mijn
raam naar buiten kijken. Ik zag
lichtbundels van links naar rechts
schieten en hoorde schoten. Toen
kwam er een brandend vliegtuig
recht op mijn slaapkamer af. Ik
dacht ojée, en bleef stokstijf staan.
Ik voelde helemaal niets meer, ook
geen angst. Ik zag dat het vliegtuig
neerkwam op de woning van de

familie Van Liempt, een paar
deuren verder. Het ging dwars
door de slaapkamers. Verschillende
familieleden hebben het niet
overleefd. Na het neerstorten ging
iedereen naar buiten. De pastoor
kwam en stuurde iedereen weer
naar binnen. Het toestel zat vol
munitie en plofte helemaal uit
elkaar. Heel gevaarlijk.”

ID IS
ZELF-

Twee bemanningsleden
Het vliegtuig was vertrokken uit
Engeland en op weg om een
vliegtuigfabriek in Duitsland te
bombarderen. Het toestel werd
beschoten door een Duitse nachtjager. Boven Eindhoven ging het
mis. Twee Poolse bemanningsleden sprongen in de buurt van
Nuenen uit het toestel en rond 0.30
uur boorde het toestel zich in het
huis van de familie Van Liempt.
Albert: “De twee bemanningsleden
die zijn gesprongen, hebben wij
later vaak in huis gehad. Zij
kwamen hier elk jaar om het
kerkhof te bezoeken”.

zitten en in de verte zag ik duizenden Amerikaanse parachutisten
naar beneden komen in Son. Het
was doodstil op straat. Niemand
snapte er iets van. ’s Avonds zag ik
een groep van vijftig Duitse
soldaten die een 88mm kanon
voorttrokken. Er lagen ook een
paar gewonden op het kanon. Ze
zijn tot de Kloosterdreef gekomen
en daar is de groep vastgezet achter het hekwerk bij de Petruskerk.”
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Schade aan Woenselsestraat 103 en 105 veroorzaakt
door het neerstortend vliegtuig op 28 augustus 1942
(fotograaf onbekend, bijdrager Piet Klaassen– met dank
aan privé collectie van Barry Wonder)*

Deze en nog veel meer verhalen
vertelt Albert aan de kinderen op
school. Hij merkt dat ze erg
geïnteresseerd zijn in wat er
vroeger is gebeurd. “Door mijn
Bevrijding
verhalen te delen hoop ik dat ze
Het begin van de bevrijding op 17 nooit vergeten worden en dat deze
september 1944 was volgens
voortleven in de volgende
Albert best vreemd. “Er kwamen
generaties. Democratie en vrijheid
opeens honderden geallieerde
zijn niet zo vanzelfsprekend. Dit
vliegtuigen met een enorme herrie mag nooit meer gebeuren.”
heel laag overvliegen. Ik ging op
Bevrijding 19 september 1944: Jan de Greef, Piet Smulders, Frans Sanders en een jonge dame
het dak van ons dakkapelletje

poseren met Britse soldaten op een Bren Carrier op de Boschdijk. (Bijdrager Piet Smulders,
fotograaf Willy de Greef – met dank aan de privé collectie van Barry Wonder)*

*Meer informatie is te vinden in het boek ‘Bevrijding Woensel - ooggetuigen vertellen’, van auteur Barry Wonder. Dank aan Barry voor de inspiratie bij
het samenstellen van dit artikel. Eveneens dank aan Ben Damen (auteur boeken stadsgeschiedenis Eindhoven) en Ingrid van Zummeren, projectleider
van het schoolproject ‘Oorlog in mijn Buurt’. Verder willen we Eindhoven in Beeld noemen.

Atalanta leerkracht Sophie de Greef over project ‘Oorlog in mijn Buurt’:

‘Kinderen leren zich inleven in anderen’
Ieder jaar besteedt basisschool Atalanta aandacht aan de
Tweede Wereldoorlog. Dit jaar doet groep 8 mee met het
project ‘Oorlog in mijn Buurt’. In dit landelijke project horen
kinderen verhalen van ouderen over Wereldoorlog II in hun
eigen buurt.

oorlogsgebieden. Er is altijd ruimte
om hun ervaringen en gevoelens te
delen met mij of met de groep.”

Ruimte voor eigen ervaringen
Volgens Sophie vinden de kinderen het megainteressant. Ze willen er veel
over weten. “Door de oorlog in de Oekraïne krijgt het project nu wel
meer lading. Ook op onze school komen sommige kinderen uit

Erfgoeddragers
Kinderen die dat willen, kunnen na het project erfgoeddrager worden. Zij
worden gehuldigd en krijgen een rol bij de kransleggingen tijdens de
bevrijdingsfeesten in Eindhoven op 18 september.

Het project ‘Oorlog in mijn Buurt
begint op 10 mei en duurt bijna vier
Sophie de Greef is de leerkracht van groep 8: “Ik vind het belangrijk dat
weken. Albert Roxs uit de FrankrijkSophie de Greef, leerkracht
kinderen leren over deze geschiedenis. Door alle verhalen worden ze
straat komt in de klas vertellen over de
groep 8 van basisschool
gestimuleerd om zich in te leven in anderen. Ze leren hoe belangrijk
oorlog van vroeger. Daarna mogen de
Atalanta
democratie is en dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. Het opent hun ogen kinderen verschillende ouderen uit de
naar de maatschappij wat helpt om hun eigen mening te vormen.
buurt interviewen. Op donderdag 2 juni
Natuurlijk is alle informatie aangepast aan hun leeftijd. Echt akelige beelden is de afsluiting en komt iedereen die heeft meegedaan bij elkaar. De
laten we niet zien”.
kinderen lezen dan de interviews voor aan de ouderen.
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REPAIRCAFÉ WEER VAN START MET MATTY EN HANS:

‘Kapot apparaat hoef je niet meteen weg te gooien’
Matty Smeets en Hans Welten
hebben een technische achtergrond. Ze zijn vrijwilligers in het
Repaircafé en maken vrijwel
alles heel wat kapot is.
Matty vindt dat je een kapot apparaat niet
meteen hoeft weg te gooien: “Misschien is
het nog wel te maken en hoef je niets
nieuws te kopen. Wij repareren hier van
alles zoals klokken, grasmaaiers,
versterkers, koffiezetmachines, stofzuigers,
fietsen en airfryers. Hoe moeilijker de
reparatie is, hoe meer voldoening wij
hebben als het weer is gemaakt”. Het is
een stille wens van Matty dat hij mensen
kan leren om zelf ergens een stekkertje
aan te zetten.
Kapotte soepmaker
Er komt een wijkbewoner binnen met
een kapotte soepmaker. Met veel geduld
wordt het apparaat uit elkaar gehaald en
doorgemeten. Helaas, ze kunnen niet
vinden waar het defect zit. Hans en Matty
proberen van alles, maar het blijft een

Hans (links) en Matty zijn echte techneuten en vinden het geweldig om een kapot apparaat te maken.

raadsel. De soepmaker wordt weer in
elkaar geschroefd en meegegeven om
thuis te testen. Hans: “Soms lukt het ons
ook niet om iets te maken. Dan zijn er
geen onderdelen meer verkrijgbaar of er
is iets verbrand. We geven geen garantie
op de reparatie, maar doen wel alles wat
mogelijk is”.

90-jarige bij de koersbal
Tijdens de koersbalmiddag in
maart kreeg Miep
Weekers (op de
foto links) een
bloemetje voor
haar 90ste
verjaardag.
Corry van Peer overhandigde deze mooie bos namens alle
actieve leden. Miep speelt al sinds de oprichting van de koersbalen jeu-de-boulesclub heel enthousiast mee. Ze durft de
sportieve strijd aan met iedere speler van de vaste groep.
Haar overleden man Louis vroeg via een waardebon van SLM in
2010 geld aan voor de eerste jeu-de-boulesbaan. In 2013 kwam
het verzoek om een complete set voor de koersbal aan te
schaffen. Zodoende kon ook in de winter de groep gezellig bij
elkaar komen. We hopen samen met Miep nog vele
sport-middagen te mogen meemaken.
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Elke eerste en derde woensdag van
de maand kun je kapotte spullen
brengen naar
Het Repaircafé in De Werf
tussen 13.00 –15.00 uur.

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.
• Samen eten, elke 1e maandag en 3e dinsdag vd maand, 18.30 uur
Paastuin in de St. Petruskerk
Dit jaar zal in de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef voor het
eerst een paastuin te bewonderen zijn.
Het zal een combinatie zijn van schilderkunst en een beeld, en het
zal beladen zijn met christelijke symboliek rond Pasen. Benieuwd
geworden? Tot en met 21 mei ben je van harte welkom op de
zaterdagmiddagen tussen 13.30-16.00 uur.
Aansluitend zal er tijdens de zomermaanden een tentoonstelling
ingericht zijn in de St. Petruskerk met bijzondere items van het
St. Catharinagilde Woensel. Ook dan is de kerk op zaterdag
geopend op bovenstaande tijden.

Mei | Juni 2022

staat klaar voor de wijk
Bij Stichting Ik Wil kunnen mensen zonder
afspraak binnenlopen. Naast de open inloop kun
je er ook terecht voor dagbesteding, gezellig
kletsen met een kop koffie erbij of deelnemen
aan activiteiten zoals naai– en schilderlessen.
De stichting biedt ondersteuning op een laagdrempelige manier. “Op jaarbasis krijgen we wel 600 vragen van
ongeveer 350 unieke personen”, zegt Stichting Ik Wil
initiator Esra Altmis. ”Bijvoorbeeld vragen die over opvoeding
gaan, over hoe mensen hun talenten kunnen ontwikkelen, maar
ook vragen over huiselijk geweld. Je ziet dat iedereen iets wil,
maar ze weten niet waar ze met hun vragen terecht kunnen.”
Mensen hoop geven
Mede initiator Leyla Kalender vult aan: “Dit is de plek om jezelf
te ontwikkelen, om richting te geven aan je leven. We zetten
onze eigen ervaring in en proberen mensen hoop te
geven. Daarnaast zetten we onze kennis en netwerk in om
groepen bij elkaar te brengen, zodat ze elkaar beter gaan
begrijpen”.

Initiaiefnemers Leyla Kalender (l) en Esra Altmis

Verhuisd
Esra: “Onze eerste locatie was op Elf13. Deze locatie werd te
klein omdat we sterk gegroeid waren. We hebben drie leegstaande scholen als locatie gebruikt, waarvan de laatste op de
Kronehoefstraat was. Maar om ruimte en rust te kunnen bieden
hebben we eindelijk onze eigen plek aan de Doctor Cuyperslaan
66 in Eindhoven. Daar zijn we blij mee”.
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 10.00-16.00 uur.
Telefoon 06-33083165
E-mail: info@stichtingikwil.nl

De toekomst van het Van Vianenpad
Een renovatie
kan niet al deze
technische problemen oplossen.
Daarom is
besloten om de
appartementen
te slopen.
Huidige
bewoners gaan
verhuizen
Woningcorporatie Woonbedrijf is
Natuurlijk gaat Woonbedrijf de huidige
bezig met plannen voor de toekomst bewoners begeleiden bij het vinden van
van de woningen aan het Van
een andere woning. Er zijn regelmatig
Vianenpad. Het gaat om 36 kleine
gesprekken met hen over hun zorgen en
appartementen aan het Van Vianen- wensen. Tussen september 2022 en
pad 3 t/m 13, 25 t/m 47 en 49 t/m 71. september 2023 zullen de bewoners
verhuizen naar een andere woning.
Woonbedrijf heeft de afgelopen jaren
onderzocht of renovatie haalbaar is en
Nieuwe appartementen
kwam tot de conclusie dat de appartemen- Er komen andere woningen op deze plek.
ten te veel technische problemen hebben. Woonbedrijf is bezig met de uitwerking

van het concept nieuwbouwplan. Er zullen
weer drie woonblokken terugkomen,
maximaal vier etages hoog. Er komen
ongeveer zestig kleine appartementen
terug. De huurprijs is nog niet bekend,
maar die zal minder dan €633 zijn (prijspeil
2022).
Presentatie nieuwbouwplannen
Het woonbedrijf houdt omwonenden op
de hoogte over de bouwplannen. De
eerste presentatie zal in september zijn. Er
komt een uitnodiging om te komen kijken.
Als alles goed verloopt kunnen de oude
woningen in het najaar van 2023 worden
gesloopt. Waarschijnlijk kan de bouw van
de nieuwe appartementen in 2024 starten,
dan zijn ze in 2025 klaar.
Heb je nog vragen over de plannen voor
het Van Vianenpad, mail dan naar:
vianenpad@woonbedrijf.com.
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OPROEP OUDEREN (85+)
Heeft u ook verhalen over de Tweede Wereldoorlog?
Doe dan mee met het project ‘Oorlog in mijn Buurt’
van de basisschool Atalanta en laat u interviewen door
kinderen uit groep 8.
Opgeven bij Floor Noijen, telefoon 06-8185133.
Of e-mail naar informatie@mensfort.eu

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
MAANDAG
09.30 – 10.30 u
09.00 – 12.00 u
10.00 – 12.00 u
11.45 – 12.45 u
12.30 – 14.30 u
12.30 – 14.30 u
13.30 – 17.00 u
14.00 – 16.00 u
19.15 – 21.15 u
19.30 – 21.30 u
20.00 – 22.00 u
20.00 – 22.00 u

Gym club Survival
Turkse bibliotheek
BiebMensfort
Volksdansen
Schilderclub De Werf
Meedoen in wijken Humanitas Taalles
KBO Biljarten, Kaarten en Sjoelen
Leeskring
Lichtstad Brassband
Zelfhulpnet werkgroep Eindhoven
Volksdansen Vodawiko
Leeskring

DINSDAG
09.00 – 17.00 u
09.00 – 17.00 u
10.00 – 12.00 u
12.00 – 13.15 u
13.00 – 17.00 u
13.00 uur
13.00 uur
20.00 – 22.00 u
20.00 – 22.00 u

BHV / EHBO
Migratie en inburgering
Meedoen in wijken, Humanitas Taalles
Daghap Buurthuis de Werf
Bridge Jeanne Hermans
Samen fietsen met buurtbewoners
Samen wandelen met buurtbewoners
Muziekgroep Da Capo ’85
Doornakkers Muzikanten

WOENSDAG
09.30 – 10.30 u
09.00 – 12.00 u
09.30 – 11.30 u
13.00 – 16.30 u
13.00 – 15.00 u
19.00 – 20.00 u
19.45 – 22.00 u
20.00 – 22.30 u

Gym Club
Turkse bibliotheek
Krijg de Kleertjes de Werf (2e woensd vd mnd)
Kienen (1e en 3e woensd vd maand)
Reparatiecafé (1e en 3e woensd vd mnd)
BiebMensfort
Symfonisch Ensemble
Toneelvereniging Basta

DONDERDAG
09.00 – 17.00 u
09.00 – 17.00 u
10.00 – 12.00 u
13.00 – 16.00 u
13.45 – 16.00 u
19.00 – 21.30 u
19.00 – 22.00 u
19.00 – 20.30 u
19.30 – 21.30 u
20.00 – 22.00 u
20.00 – 22.00u

BHV / EHBO
Migratie en inburgering
Meedoen in wijken, Humanitas Taalles
Jeu-de-Boules (zomermaanden)
Yoga
Reiki (niet elke week)
Meditatie (niet elke week)
Rookvrij
Zelfhulpnetwerk werkgroep Eindhoven
Schaken, Spelletjes
Lighttown Bigband

VRIJDAG
09.00 – 17.00 u
10.00 – 12.00 u
13.00 – 16.00 u
13.30 – 14.30 u

Migratie en inburgering
BiebMensfort
Mondharmonica Ons Genoegen
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.

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
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Samen gezellig bewegen

Appartementenen winkelcomplex
Judas Taddeus
bestaat 20 jaar!
De toenmalige Judas Taddeuskerk werd hiervoor afgebroken.
Er zijn nog altijd elementen
(waaronder de doopfont) van
deze kerk op de hoek Judas
Taddeusplein/H. Staetslaan te
vinden. Ook in het appartementencomplex zijn facetten
van deze kerk aanwezig zoals de
glas-in-loodramen. In juni 2002
werd het gebouw opgeleverd.
Mensfort kreeg er de bewoners
van veertig wooneenheden bij
en zij vieren dit feit elke vijf jaar.
Dit jaar vieren ze het 20 jarig
bestaan.

Sporten en bewegen helpt om fit te
blijven, ook op oudere leeftijd. Vitaal
ouder worden heeft bovendien het
voordeel dat je langer de activiteiten
kunt blijven doen die je graag doet.
En samen bewegen met anderen is ook nog
eens gezellig! Na de les drinken we altijd
samen koffie en een aantal keer per jaar
organiseren we leuke activiteiten of
uitstapjes.
De lessen worden zo samengesteld, dat je in
je eigen tempo en mogelijkheden mee kan
doen. Ze worden gegeven door een
gediplomeerde Senioren Beweegcoach en
valpreventie docente.

Mooi Mensfort Toen & Nu
Prachtig uitzicht over deel van de wijk, gefotografeerd door Jan de Louweren.
Op de voorgrond het oude ULO gebouw dat wordt gesloopt.

Mensfort Info op Facebook
Op onze facebookpagina vind je de laatste nieuwtjes over onze
wijk, activiteiten en belangrijke nieuwtjes die niet in het
wijkblad staan. Ook zijn er regelmatig puzzels of kleurplaten te
vinden waar je ook nog wat mee kan winnen. Namelijk een
Mensfort Info tas met inhoud. Dus like ons op facebook en
weet wat er speelt in onze wijk!

PLUSpakketten SLM toch uitgedeeld
Onverwacht hebben toch nog
een aantal bewoners van
Mensfort (en daarbuiten) hun
niet gebruikte zegels van de
supermarkt trouw bij het
bestuur van SLM ingeleverd.
De opbrengst aan volle
boekjes was boven
verwachting. Daarom zijn in
de maand februari acht mooie
Pluspakketten spontaan
geschonken aan gelukkige
bewoners van onze wijk.

Het wijkblad 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:
Fotografie:
Vormgeving:
Druk:
Verspreiding:

Heb je zin om met ons mee te doen, kom
dan naar een gratis proefles.
De lessen zijn €5 per les en je kunt per les
betalen. Je kunt op iedere woensdagochtend
binnenlopen bij wijkgebouw De Werf en
meedoen. De les begint in de grote zaal en is
van 09.00-10.30 uur.
Meer informatie? E-mail naar:
info@blijfzekerbewegen.nl

Bea Straver, Jan van Peer, Mariska van den Brink, Willemien van der
Heyden, Floor Noijen, Michaël Sabrirlar
Bea Straver, Ad Thijssen, Michaël Sabrirlar, Ilse Smits illustratie pag 1/8
Bea Straver, Hans Gudden, Mariska van den Brink
VaneDruk Printing, Oplage 1.700
22 vrijwilligers uit de buurt

KOPIJ voor het Juli/Augustus nummer vóór 31 mei inleveren
STUREN NAAR: mensfort.info@mensfort.eu

Namens het bestuur van SLM
bedanken wij de attente
spaarders voor hun spontane
gift. Wij hopen dat bij
eenzelfde actie volgend jaar,
SLM deze inmiddels
traditionele activiteit weer
mogen uitvoeren.

www.leefbaarheidmensfort.nl
Leefbaarheid Mensfort

