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25 jaar passie voor de wijk officieel erkend 

Koninklijk Lintje voor Jan van Peer! 

Alle vrijwilligers waren  

uitgenodigd om het 25-jarig  

bestaan van SLM te vieren op  

13 mei in De Werf. Het werd  

een gezellig feestje met een  

koud buffet, een CKE-quiz en 

twee muzikanten.  

Voorzitter Jan van Peer hing zelf 

de slingers op en opende de 

avond (foto onder en rechts). 

SLM 25 JAAR 

Jan van Peer, bekend en geliefd in  

de wijk Mensfort, ontving op  

13 mei uit handen van locoburgemeester 

Yasin Torunoglu, volkomen onverwachts, 

een lintje. Jan werd benoemd tot Lid in 

de Orde van Oranje-Nassau.  

 

Blijdschap, feest en tranen maar ook zorgen 

vormden het decor van het 25 jarig jubileum 

van Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) in 

wijkcentrum De Werf. De avond werd gevuld 

met herinneringen en mooie belevenissen  

werden gedeeld uit het rijke verleden van  

de wijk.  

 

25 jaar lief en leed in Mensfort 

Jan: “Ik ben vanaf 1996 verbonden aan SLM. 

Talloos zijn de avonden, activiteiten, feesten en 

braderieën die hebben bijgedragen aan de 

hechte band en het woongenot in onze wijk. 

Bewoners voelen zich hier thuis, wonen hier 

écht graag!” Maar er was, uit de mond van Jan 

zelf, ook een zorgelijk geluid te horen.  

 

Zorgen om toekomst SLM 

Jan: “De wijk vergrijst, maar ook de groep  

vrijwilligers van SLM wordt ouder. De een na 

de ander haakt af of bedankt en er is vanuit de 

jongere bewoners nauwelijks nieuwe aanwas”.  

Jan en zijn vrouw Corry, die zich beiden vol 

passie inzetten, zijn bezorgd om het  

voortbestaan van de stichting. Jan: “De mensen 

hebben behoefte aan contact en aanspraak, 

SLM is daarin essentieel”.  

 

Het stokje overgeven  

Jan: “De mensen worden ouder en zijn minder 

mobiel. Het enthousiasme gaat er af en dat is 

jammer. Vrijwilligers zijn het cement, de  

binding van de wijk, dat moet doorgaan! Wil je 

die betrokkenheid in de wijk behouden dan is 

het zaak dat ik het stokje kan doogeven, dan is 

voortzetting van SLM absoluut cruciaal!” 

 

Zie ook pagina 2: Noodkreet Jan van Peer >>>  

‘VRIJWILLIGERS ZIJN HET CEMENT,  

DE BINDING VAN DE WIJK’ 
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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.  

Nieuw type 

mens…? 
“Lezen is een feest” is de lijf-

spreuk van onze BiebMens-

fort. Dat geldt helaas lang 

niet altijd voor kranten, die 

vrijwel elke dag bol staan van 

verhalen over ellende, tegen-

spoed, verdriet dat in deze 

wereld geleden wordt. Zo viel 

laatst mijn oog op het artikel: 

“Zonder dat we het hebben 

opgemerkt, is er een nieuw 

type mens ontstaan”, van 

hoogleraar Jan Derksen. Dat 

ging over het toenemende 

narcisme in ons land: jezelf op 

een voetstuk, in het middel-

punt plaatsen en nauwelijks 

oog hebben voor anderen. 

Kort daarna was ik in De 

Werf toen de voorzitter van 

SLM door een wethouder een 

eervolle onderscheiding  

kreeg opgespeld . Heel  

welverdiend, want Jan van 

Peer is de uitzondering op 

wat hierboven staat. Hij cijfert 

zichzelf wél weg en heeft wél 

oog voor anderen, vooral 

zwakkeren! Gelukkig bestaat 

het ‘oude’ type mens dus 

nog…! Oh ja, ik ga binnen-

kort weer nieuwe boeken 

aanschaffen voor onze Bieb-

Mensfort!  

Allez, tot de volgende keer!  

 

Huub van Houtert 

 

Aldus HUUB 
HELP!! Unieke meerwaarde Mensfort dreigt verloren te gaan! 

 

 WIJKFEEST/BRADERIE AFGELAST  

 wegens gebrek aan vrijwilligers 

Het op stapel staande en reeds lang geplande jaarlijkse Wijkfeest/

Braderie is afgeblazen, puur door het gebrek aan vrijwilligers. Dat 

zich geen vrijwilligers meer aanmelden, heeft serieuze gevolgen 

voor de activiteiten en samenhang in de wijk. SLM-voorzitter  

Jan van Peer doet namens het bestuur een dringende oproep. 

De vrijwilligers organiseren feesten, activitei-

ten en avonden, maar ze lopen óók rond in 

de wijk en houden een oogje in ‘t zeil.  

Zonder vrijwilligers zijn er geen activiteiten 

en wordt de wijksubsidie gestopt. Bewoners 

zijn dan aangewezen op de schaarse,  

commercieel opgezette festiviteiten.  

 

Gevolgen voor de wijk 

Uiteraard heeft dat gevolgen voor het  

onderling contact en de samenhang in de 

wijk. Vereenzaming maar ook onveiligheid 

dreigen hierdoor werkelijk te worden. Niet 

alleen de activiteiten en het contact maar ook 

het voortbestaan van dit wijkblad Mensfort 

Info staan op de tocht. Jan: “Naar ons  

wijkblad wordt uitgekeken en door velen 

graag gelezen, het vervult een essentiële rol 

in het contact en informatie over het wel wee 

in onze wijk”.  

 

Schouder eronder zetten 

“We proberen van alles om de 

mensen te motiveren mee te doen. 

Helaas ze hebben het te druk met 

hun eigen beslommeringen. Met die 

paar mensen die we nog hebben bij 

de SLM kunnen we het niet meer 

aan. Naar het Wijkfeest/Braderie 

wordt door velen uitgekeken en het 

afgelasten zal als een grote  

teleurstelling voelen. Maar dit jaar 

gaat het niet lukken om dit te  

organiseren. Op onze oproep om 

vrijwilligers die mee willen helpen, 

heeft niemand zich gemeld.”  

Volgend jaar in het voorjaar wil de SLM het 

opnieuw proberen met een sterk afgeslankt 

Wijkfeest/Braderie op het Judas Taddeus-

plein. Jan: “Maar het kan alleen doorgaan als 

wijkbewoners er hun schouders onder willen 

zetten”. 

 

Noodkreet 

Namens het bestuur van SLM slaakt Jan een 

noodkreet: “Mensfort is een fantastische wijk, 

fijne mensen die er vaak al jaren wonen met 

een prettig onderling contact, dat is de  

meerwaarde van Mensfort. Een belangrijk 

deel van die unieke meerwaarde wordt  

gevormd door de activiteiten, de samenhang 

en zorg voor elkaar. Vrijwilligers zijn hierin 

absoluut onmisbaar, dus vrijwilligers meld je! 

Anders raken we deze unieke meerwaarde 

van Mensfort kwijt. We vinden het vreemd 

dat niemand zich meldt. Vrijwilligerswerk is 

écht leuk, je ontmoet veel mensen, hebt veel 

contact in de wijk en je krijgt waardering!”. 

Archieffoto van het Wijkfeest/Braderie Mensfort in 2019 

DRINGEND GEZOCHT!! 
Wil je je korte of langere tijd inzetten voor de wijk?  

Meld je dan aan als vrijwilliger via: informatie@mensfort.eu 



3 

Juli | Augustus 2022 

‘IK HOU  

VAN  

AVONTUUR’ 

Michaël woont sinds acht jaar in Rapen-

land. Hij zit nu een paar maanden in de 

redactie en leert ook de wijk Mensfort 

goed kennen. “In het begin wist ik niet 

wat me te wachten stond. Maar ik ben 

terecht gekomen bij een groep fijne en 

vriendelijke mensen van de redactie. Ze 

houden rekening met me en kijken naar 

wat ik wel kan en wat ik niet kan. Als ik 

iets niet weet kan ik het altijd vragen. Zo 

groei ik langzaam in het redactiewerk.” 

 

Vechtsport en boksen zijn een grote  

passie van Michaël. Hij traint elke week. 

Ook verdiept hij zich in zijn Griekse  

achtergrond en leest er veel over. Het 

liefst zou hij een eigen boot willen.  

Ook in het vrijwilligerswerk zoekt hij 

avontuur en dat vindt hij bij het wijkblad. 

Michaël: “Het is boeiend en afwisselend 

werk en nooit saai. In de wijk gebeurt van 

alles en het fascineert me hoeveel  

verschillende mensen er zijn. Ik leer 

steeds meer wijkbewoners kennen en er 

zijn altijd heel interessante verhalen te 

maken”.  

“Zo had ik een interview met een BOA. 

Dat was heel verhelderend. Ik wist nooit 

wat het verschil is met de politie. Dat 

heeft de BOA heel goed uitgelegd. Ik heb 

daar een verhaal over kunnen schrijven. 

Ook kon ik iets schrijven over de  

Stichting Ik Wil. Daar zou ik anders nooit 

naar binnen zijn gelopen.” 

 

In september gaat Michaël een opleiding 

doen voor hulpverlener in Zorg&Welzijn. 

Kan hij zijn vrijwilligerswerk combineren 

met zijn studie? Michaël: “Het valt zeker 

te combineren als ik mijn verantwoorde-

lijkheid neem en goede afspraken maak 

met mijn agenda”. 

De redactie van Mensfort Info komt om de 

twee maanden bij elkaar om te bespreken 

welk nieuws er in de wijkkrant komt. In  

Mensfort is van alles te beleven en de twaalf 

pagina’s zijn meestal snel gevuld. De redactie 

bestaat uit vijf vrijwilligers en een verbinder 

van WIJeindhoven. Graag willen zij zich de 

komende nummers aan je voorstellen.  

Michaël Sabirlar (44) is de eerste die meer 

over zichzelf vertelt. Je kunt hem tegen 

komen als hij op pad is als wijkverslaggever.  

Michaël Sabirlar is wijkverslaggever 

en houdt van boksen. 

‘Ik groei langzaam in het  

redactiewerk’ 

Kom jij ook meedoen met de redactie van Mensfort Info? 

 Gezocht: 

WIJKVERSLAGGEVER  

M/V 

Heb je gevoel voor taal en wil je ook wijkverslaggever worden?  

Meld je dan aan via mensfort.info@mensfort.eu.  

Je kunt meer informatie vragen bij Michaël Sabirlar: telefoon 06-26362394, 

of bij Floor Noijen: telefoon 06-3818133. Zij is verbinder bij WIJeindhoven. 
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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 Studio/muziek activiteiten (op aanmelding) 12+ jaar 

19:00 – 23:00 u Inloop avond 15+ jongeren 15+ jaar 

Dinsdag  

 

15:00 – 16:30 u Creamiddag groep 6,7 en 8  

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 (Antoon Schellens) 10 -12 jaar 

17:00 – 19:00 u Meidenavond 15+ 15+ jaar 

17:00 – 18:30 u Woensel Zuid Bronz (united) 10 –12 jaar 

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

19:00 – 23:00 u Inloop avond 15+ jongeren 15+ jaar 

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

14:00   - 17:00 u Studio/muziek activiteiten (op aanmelding) 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 Wijkactiviteiten voor kinderen 6 - 12 jaar 

Elke woensdag van 17.00 tot 19.00 uur is er een  

activiteit voor meiden (15+) bij het jongerencentrum 

De Energy. Hier hebben ze even tijd en ruimte voor 

zichzelf en leren ze andere meiden kennen.  

 

Er valt van alles te beleven zoals voetballen, spelletjes spelen, 

knutselen en nog veel meer leuke dingen. Hierdoor krijgen de 

meiden een betere band met elkaar. Er is ook een  

gezamenlijke groepsapp.  

 

Heel gezellig 

De meidenactiviteit is opgezet door Jaweria, Öznur en 

Meryem: “Wat wij merken is dat de meiden het zo gezellig 

hebben dat zij hun telefoon aan de kant leggen. Na de  

activiteit zitten we gezamenlijk bij elkaar en bespreken we wat 

er vandaag goed ging en of iedereen het naar zijn zin heeft gehad. Ook vragen we ideeën en inspiratie aan elkaar voor de 

activiteit van de volgende week, om alles nog gezelliger te  

maken”. 

 

Luisterend oor 

De activiteit zorgt ervoor dat meiden naar buiten komen en 

betrokken zijn bij elkaar. Ook voor meiden die een luisterend 

oor nodig hebben is deze activiteit geschikt. Jaweria: “Ze  

weten dat zij bij ons terecht kunnen met hun vragen en dat wij 

altijd voor hen klaar staan”. 

Activiteiten voor meiden bij JC De Energy 

ER VALT VAN ALLES TE BELEVEN! 



5 

Juli | Augustus 2022 

 

Het pad naast het veld wordt intensief 

gebruikt door wijkbewoners die naar 

De Werf gaan of willen winkelen in het 

winkelcentrum. Ook zijn er nogal wat 

mensen die hier de oversteek maken 

richting Catharina ziekenhuis. Als  

mensen met een rollator over een half 

verhard pad naar de nieuwe oversteek-

plaats moeten lopen, zal dat volgens  

Harrie Brok (rechts op de foto) heel 

lastig zijn. Hij vreest dat het pad vooral 

in de winter gevaarlijk is voor mensen 

die slecht ter been zijn.  

Het probleem is voorgelegd aan Eddy 

Steenkamp, projectleider Openbare 

Ruimte bij de gemeente Eindhoven. 

 

Klimaatverandering 

“Het hele plan van de Willem van  

Kesselstraat is in 2019 met de buurt 

besproken”, aldus Eddy Steenkamp.  

“We hebben toen uitgelegd dat er  

minder tegels en meer groen zou  

komen. Het klimaat verandert en we  

verwachten meer heftige regenbuien. 

Dat water moet de bodem in kunnen 

zakken. Het was sowieso moeilijk om 

de tegels terug te leggen door de  

enorme hoeveelheid boomwortels die 

de tegels omhoog drukken. Om dit te 

voorkomen zouden we het tegelpad 

zo’n twintig centimeter moeten  

verhogen, wat ook niet wenselijk is. 

Het troittor aan de kant van het park 

wordt daarom niet meer betegeld.  

Er komt een half verhard pad met  

gebroken puin. Dat  pad wordt  

platgewalst met een soort gazonroller, 

zodat dit vlak ligt en begaanbaar is”. 

 

Regenwater  

Volgens Eddy is zo’n zelfde pad ook  

aangelegd in Blixembosch. “Hier wandel 

ik regelmatig en kom daar ook mensen 

tegen met een scootmobiel of rollator. 

Doordat de verharding open is, kan het 

regenwater vrij snel de bodem  

intrekken, maar het is natuurlijk niet zo 

schoon als tegels.” 

Omlopen is alternatief 

Dit kan volgens Eddy een reden zijn om 

een andere route te kiezen. Hij doet de 

suggestie om vanaf De Werf om te 

lopen via het Judas Taddeusplein of te 

kiezen voor het andere verharde pad 

langs de Van der Werffstraat.  

Maar de vraag is of omlopen wel een 

goed alternatief is voor mensen die 

slecht ter been zijn. Eddy: “In ieder 

geval zal de praktijk uitwijzen in  

hoeverre het nieuwe halfverharde pad  

begaanbaar is voor alle gebruikers”. 

 

Onderzoek 

Toch wil Eddy nu al onderzoeken of er 

misschien meer mogelijkheden zijn: 

“Toezeggingen kan ik niet doen, maar ik 

heb de landschapsontwerper gevraagd 

om een eventuele alternatieve route te 

bekijken, welke aansluit op de  

oversteekplaats bij de Hellenraatstraat”. 

Harry hoopt natuurlijk dat zo’n  

alternatieve route wel rolstoel 

toegankelijk zal zijn. 

 

 

Hé, wat is dat nu? Het voetpad 

naast het veldje bij de Willem 

van Kesselstraat loopt niet meer 

door! Tot zijn schrik ontdekte 

wijkbewoner Harrie Brok dat op 

die plek een half verhard pad 

komt, zonder oversteek naar de 

Hellenraadstraat. Hij is slecht ter 

been en voorziet serieuze  

problemen met rollators en 

scootmobielen. 

 
‘De praktijk zal uitwijzen of het 

pad begaanbaar is voor alle 

gebruikers’ 

Voetpad met  
Hindernissen?  



6 

Mensfort Info 

Zondagmiddag 12 juni, de zon schijnt, de wijk is uitgelopen, 

alles is aanwezig voor een groots feest. Na de officiële opening 

van Mensforthof, drongen mensen door de poort om zo snel 

mogelijk de nieuwe binnentuin te bewonderen. Er waren die 

middag zangers, een heuse jongleur en verschillende  

vrijwilligers met activiteiten, hapjes en drankjes. De Turkse 

hapjes, poffertjes, infostands, ballonnen, een groot schaakbord 

en een verkoopkraampje maakten de gezelligheid nog groter. 

Bij JC De Energy konden jongeren stoeptegels versieren.  

 

Wat vinden de bezoekers van de nieuwe binnentuin? 

Mensfort Info sprak die middag met verschillende enthousiaste 

bezoekers.  

Een horeca vrijwilliger: “Het is echt leuk en dankbaar hier te  

werken, je kent de mensen en zij kennen jou en dat schept een 

band. We kunnen straks koken met kruiden uit eigen tuin. We 

gaan binnenkort hapjes en drankjes in de tuin serveren."  

Een wijkbewoonster: “Mijn man overleed. Sinds die tijd ga ik hier 

wekelijks eten, het kost weinig en smaakt echt goed. Dan 

Mensforthof; nieuwe binnentuin van De Werf feestelijk geopend 

Meer groen, sfeer en gezelligheid! 

De afgelopen maanden is er 

achter de schermen keihard  

gewerkt aan de vernieuwing 

van de binnentuin van De Werf.  

Zondag 12 juni werd hij dan 

eindelijk feestelijk geopend.  

Veel buurtbewoners kwamen 

een kijkje nemen en waren  

enthousiast. 

Bij de officiële opening werd een grote strik van de poort gehaald door de 

betrokkenen bij het project. Van links naar rechts: Nancy van Loon -

manager bij Lumens, Janine Doornbos - Hartendame bij CKE, en Jan van 

Peer - voorzitter SLM. De jongen in het midden kwam uit het publiek. Hij 

mocht de enorme strik dragen. Daarna was Mensforthof geopend. 
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Almar ontwerpt unieke tuinpoort Mensforthof spreek ik af met een vriendin en hebben we het fijn”.  

Een vaste Jeu de Boule speler: “Ik kom hier vaak en dan speel ik 

gezellig een partijtje met vrienden. Er is in de nieuwe tuin een 

baan volledig vernieuwd, die speelt echt fantastisch”.  

Initiatiefnemer Vincent Anker: “De binnentuin was aan een  

opknapbeurt toe en kreeg een geheel nieuwe opzet. Hij  

voorziet in een mooie kruidentuin, gezellige hoekjes, twee Jeu 

de Boulebanen en er komt meer groen. Hoofddoel blijft; de 

binding in de wijk verstevigen, iets waar deze nieuwe opzet 

zeker aan bijdraagt”. 

Kortom, de mensen zijn zeer enthousiast over de nieuwe tuin, 

zoals bleek tijdens het feest. Het plan is geslaagd! Er werd  

gegeten, gelachen, gedanst en er werd tot laat in de middag 

gefeest, het was écht een schitterende, Mensfortwaardige  

opening!  

 

Gezellig buiten zitten 

De Werf was altijd al een belangrijke plek voor de  

wijkbewoners, maar met de nieuwe binnentuin is het gebouw 

nog aantrekkelijker. Je kunt er altijd lekker eten, boeken lenen 

of een voorleesavond voor Turkse bewoners bijwonen. Maar 

met de nieuwe tuin erbij kun je nu ook gezellig buiten zitten, in 

de kruidentuin werken of Jeu de Boulen. Mensforthof is een 

verborgen parel in een kleurrijke wijk! 

Mensforthof is een verborgen parel  

in een kleurrijke wijk! 

Openingstijden Binnentuin 

Vanaf 10 juli is de Mensforthof iedere zondag open vanaf 

14.00 uur (als het weer het toelaat). Je kunt terecht voor 

een praatje, een hapje en een drankje. Doordeweeks kun je 

overdag van maandag t/m vrijdag binnenlopen in de tuin 

indien er beheer aanwezig is in De Werf. ‘s Avonds gaat de 

poort dicht. Als er in de avond activiteiten zijn kun je via 

De Werf binnendoor naar de tuin lopen.  

Iedereen is welkom! 

Poort naar een  

mooie tuinbeleving 
 

Almar Sinte Maartensdijk woont en 

werkt in Eindhoven. Zijn projecten zijn 

heel divers: “Ik ga altijd uit van de  

wensen van de klant. Dit project was ideaal. Ik kon nauw  

samenwerken met de mensen en me laten inspireren door 

hun wensen en behoeften; wat is de wens, wat is er mogelijk”.  

Naast het poortontwerp dacht Almar mee en adviseerde hij 

bij de indeling van de tuin.  

 

Almar: “Ik wilde bij dit ontwerp graag het gevoel van de buurt 

overbrengen. Dus je ziet sport, spel, tuin en ontspanning tot 

één eenheid versmelten in de poort. Wat me echt trof, was 

de betrokkenheid van de bewoners met dit project. Ze  

hebben meegedacht met het ontwerp en de naam bedacht. 

Toen de poort gereed was werden de mouwen opgestroopt 

en heb ik die samen met de mensen geïnstalleerd. De  

buurtbewoners waren ook zeer kostenbewust. Zo werden 

nog bruikbare onderdelen van de oude poort netjes opnieuw 

gebruikt!  
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Jacques Visser vierde zijn 90ste verjaardag met een groot feest 

in De Eikenhof. In de recreatiezaal was het op 30 april druk 

met vrienden van de biljartclub en kaartclub. Ook familie en 

buren waren gekomen. “Ik had nooit gedacht dat ik negentig 

zou worden”, zegt Jacques. Vroeger werkte hij bij de spoor-

wegen, maar dat is al dertig jaar geleden. Jacques is altijd actief 

gebleven. Hij was voorzitter van de biljartclub en is nu al dertig 

jaar voorzitter van de kaartclub van De Eikenhof.  

Jacques Visser 90 jaar 

Van links naar rechts: dochter Karin, kleinzoon Roy met Teun, Jacques in 

het midden, schoondochter Maaike met Jet en zoon Twan. 

FLOOR in de wijk  
Een dag als verbinder 

Eind januari ging ik op huisbezoek. Voor 

me zat een vrouw met veel verdriet. 

Haar man was overleden en ze was bij 

haar dochter komen wonen. Enerzijds 

dankbaar voor de hulp van haar dochter, 

anderzijds eenzaam en ontheemd. Ik zag 

een verdrietige vrouw die langzaam in 

een isolement raakte.  

 

Samen gingen we in gesprek over haar 

leven en de dingen waar ze vroeger  

energie van kreeg. Ze had veel ervaring 

met eten bereiden en koffie serveren. 

Dat vond ze vroeger erg leuk. Samen zijn 

we gaan kijken wat er in de wijk te doen 

is. Spontaan kwamen we uit bij  

wijkcentrum De Werf. We maakten daar 

kennis en wat bleek? Voor een paar uur 

in de week was er nog ruimte voor een 

vrijwilliger om koffie te schenken. Die 

stap heeft ze gezet. 

 

Een aantal weken geleden sprak ik de 

vrouw. Ze wilde me bedanken en  

vertelde dat dat ene gesprek haar  

uiteindelijk uit de put heeft geholpen. 

Door deze stap is ze weer met mensen 

in contact gekomen, had ze een zinvolle 

dagbesteding en werd ze zekerder.  

Inmiddels heeft ze een eigen appartement 

gevonden via Vitalis en ervaart ze dat er 

na regen weer zonneschijn komt.  

 

Floor Noijen 

In januari is Floor Noijen gestart als verbinder bij WIJeindhoven. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld 

legt ze uit wat een verbinder in de wijk doet. 

 

Na regen komt zonneschijn 

De  Wadi werkt! 

Op de eerste Pinksterdag had Mensfort last van heftige  

stortregenbuien. Half Eindhoven stond blank. De Wadi aan 

de Willem van Kesselstraat stond om 21.30 uur tot de helft 

vol met water. De dag erna was het water duidelijk al een 

stuk gezakt. Dat is te zien op de foto hieronder. De Wadi 

heeft zijn dienst bewezen. 
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BUITENSPEELDAG 

WERD  

BINNENSPEELDAG 

MUSTAFA VINDT RUST 

IN ZIJN MOESTUIN 

Verstopt achter een stalen deur  

tussen wijkcentrum De Werf en JC 

De Energy ligt een volkstuin. Sinds 

drie maanden is Mustafa de eigenaar 

van zijn eigen stuk in de volkstuin.  

 

De tuin heeft hij overgenomen van een 

familielid van zijn zwager. Het tuinieren 

zit in Mustafa’s bloed. Van zijn vader heeft 

hij zijn groene vingers geërfd en hij vindt 

het leuk om met zijn handen te werken.  

 

Luisteren naar de tuin 

“Voordat ik begin, ga ik zitten op mijn 

bank. Dan ga ik kijken en luisteren naar 

mijn tuintje. Het is een plek waar ik  

creatief mag zijn en rust kan vinden”,  

vertelt Mustafa.   

Puinruimen 

In het begin heeft hij 

veel puin moeten  

opruimen maar het 

werk heeft zich beloond. 

Om de grote  

verscheidenheid aan 

groenten en fruit te 

beschermen tegen vogels 

heeft Mustafa een vogelnet over zijn tuin 

gehangen.  

 

Hij installeerde speciale tuinlampen zodat 

de planten ’s nachts ook licht krijgen. De 

aarde heeft hij gemengd met twaalf grote 

zakken koffieprut om de vruchtbaarheid 

te verbeteren en miervrij te houden. 

 

 

 

 

Mustafa: “Mensen kunnen mij altijd  

benaderen voor advies. Ik deel graag mijn 

kennis en ervaring over moestuinen.  

Zoals mijn tuin nu ervoor staat kan ik 

zeggen dat het fraai oogt”. 

Mustafa deelt graag zijn kennis en ervaring over moestuinen.  

Samen met buurtbewoner Marieke was 

er een leuke middag georganiseerd voor  

kinderen van groep 1 t/m 4 van  

Basisschool Atalanta. Marieke is van  

LachenZonderReden.nl. Ze had een mooi 

programma gemaakt. Het zou een  

nostalgische Buitenspeelmiddag worden 

met spelletjes die de ouders vroeger ook 

deden.  

 

In de gymzaal 

Op zo’n dag hoop je natuurlijk op mooi 

weer, waar kinderen lachend in het  

zonnetje buiten kunnen spelen. Helaas 

kwam het op 8 juni met bakken uit de 

hemel. Dat betekende dat er snel gezocht 

moest worden naar een alternatief  

programma. Er is toen uitgeweken naar  

de gymzaal van Atalanta. Zo werd de  

buitenspeeldag een binnenspeeldag.   

Hoewel de opkomst niet groot was  

hebben de kinderen die er waren veel 

plezier gehad met spelletjes en  

lachoefeningen. 

Leyla was een van de kinderen die mee deed met 

de binnenspeeldag. Ze genoot volop en vond alle 

spelletjes leuk. 

Op woensdag 8 juni was het Nationale 

Buitenspeeldag, een dag die vanuit 

Jantje Beton is ontstaan. De Buiten-

speeldag viel dit keer letterlijk in het 

water. Het regende de hele middag. 

Jazeker!! Op 13 juli is er opnieuw een  

Buitenspeeldag met dit keer hopelijk 

wel mooi weer.  

De kinderen uit groep 1 tot en met 4 

van basisschool Atalanta krijgen  

bericht hoe ze zich kunnen aanmelden. 

Komt er binnenkort nog een 

Buitenspeeldag?  
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Mensfort Info 

Elke 2e donderdag van de maand van 

16.00-17.00 uur. 

Antwoord op vragen over bijvoorbeeld: 

* (huur)contracten; 

* echtscheidingen; 

* arbeidsconflicten; 

* geschillen; 

en andere juridische vragen. 

 

Locatie: Dr. Cuyperslaan 68, in het pand van wijeindhoven 
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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.van.der.gaag@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 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 – 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) 

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

13.00 – 15.00 u  Reparatiecafé (1e en 3e 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 

13.00 – 16.00 u  Jeu-de-Boules (zomermaanden) 

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  

20.00 – 22.00u Lighttown Bigband 

 

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 

19.00  - 24.00 u Dartclub 

 
ZATERDAG en ZONDAG Alleen op reservering beschikbaar 

 

ZOMERVAKANTIE:  van 25 juli t/m 17 augustus is De Werf 

gesloten. 

 

Richard Heijdenrijk,  

zakelijk leider LUMENS 

M: 06 159 57 490   

E: r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 

T: 040-2431154 

 

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


Mooi Mensfort Toen & Nu 

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 en tekst:  Bea Straver, Jan van Peer, Willemien van der Heyden, Floor Noijen, 

Michaël Sabirlar, Johannes Rossenaar 

Fotografie: Bea Straver, Ad Thijssen, Jan de Louweren, Ria Nellissen 

Vormgeving:  Bea Straver, Hans Gudden 

Druk:   VaneDruk Printing, Oplage 1.750 

Verspreiding:  19 vrijwilligers uit de buurt 

 

  KOPIJ voor het Sept/Oktober nummer vóór 29 Juli inleveren 

  STUREN NAAR: mensfort.info@mensfort.eu 

www.leefbaarheidmensfort.nl 

Leefbaarheid Mensfort 

 

            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 Stich-

ting Ik Wil: ino@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. 

Op de hoek Tonnaerstraat-Hamsterstraat stond in 1910 een 

boerderij. De moeder van fotograaf Ad Thijssen is hier in 1912 

geboren. De boerderij is gesloopt en vervangen door een  

bedrijfshal. Deze maakt nu plaats voor het plan Hamsterhof.  Het 

gaat om 51 studentenwoningen die in 2023 klaar moeten zijn. 

Wandelclub bestaat 4 jaar 
Dinsdag 17 mei vierde de wandelclub haar 

vierjarig bestaan. Eerst is er lekker geluncht in 

de Pastoor van Ars kerk. Daarna ging het 

feestje verder op de midgetgolfbaan bij Op 

Noord. Na afloop van het ‘spannende’ spel 

hebben de deelnemers van de club koffie  

gedronken en lekker bij kunnen kletsen.  

Fietsclub naar Oirschot 
Het was een mooie lentedag in mei. De fiets-

club ging richting Oirschot. Er is een tussen-

stop gemaakt bij de Maria Kapel de Heilige Eik 

om nog even een kaarsje voor alle dierbaren 

op te steken. Bij Spoordonk Komaen Golf club 

heeft de club gezellig op het terras gezeten. Er 

is genoten van het mooie weer. 

Elke dinsdag start de fiets– en wandelclub om 13.00 uur vanaf De Werf.  

Iedereen is welkom te voet, met gewone fiets of e-bike. Aanmelden hoeft niet.  

Als je om 13.00 uur bij De Werf bent kun je meedoen. De fietsclub maakt toeren 

tot 40 km en komt meestal om ongeveer 17.00 uur weer terug. 

Foto: Eindhoven in Beeld 

De kinderen van groep 8 van 

basisschool Atalanta zullen 

de eindpresentatie van het 

project ’Oorlog in mijn Buurt’ niet snel vergeten. Zij hadden 

tijdens het project verschillende ouderen geïnterviewd over 

hun ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Bij de  

eindpresentatie lazen ze deze oorlogservaringen voor aan de 

vijf aanwezige ouderen. Ook vertelden de kinderen wat ze van 

het interview vonden. Een leerling zei: “Het is dapper dat je het 

durfde te vertellen”. Een andere leerling: “Ik vond het eng om 

te horen”. Nog een leerling: “Ik vond de appelsap en  

amandeltaart erg lekker”. Op het einde kregen de aanwezige  

ouderen een roos aangeboden en konden de leerlingen hen 

nogmaals bedanken. De ouderen waren zichtbaar ontroerd. 

Ontroerend einde 

van project ‘Oorlog 

in mijn Buurt’ 


