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Twee enorme kraakwagens gevuld 

Opschoondag Groot Succes 

Bestuursleden en  
vrijwilligers (M/V) voor 
Leefbaarheid Mensfort 
gezocht. 
 
Heb je bestuurlijke ervaring,  
of wil je ervaring opdoen met  
vrijwilligerswerk?  
Dan hebben we je hard nodig! 
 
Leefbaarheid Mensfort (SLM) is er 
voor alle bewoners van de wijk en 
organiseert activiteiten om de 
samenhang en de leefbaarheid in 
de wijk te vergroten, voor jong en 
oud. 
 
Heb je interesse?  
Neem contact op met SLM:   
e-mail: informatie@mensfort.eu 
En kijk ook eens op de facebook-
pagina van Mensfort Info. 

Gaat  Mensfort 
je aan het hart? 

Binnen een uur was een enorme 

kraakwagen afgeladen vol met grof 

vuil. Er moest een tweede kraak-

wagen bijkomen. De Opschoondag 

op 2 juli was een groot succes. Ook 

de oud-ijzerboer was dik tevreden.  

Mensen kwamen met karretjes, auto-

busjes, fietsend of lopend. Sommigen 

kwamen wel zes keer. “Dat is nu 

echt een goed idee” en “het zou 

vaker moeten zijn”, zeiden mensen 

die hun spullen kwamen inleveren. 

Het was een feestje voor de organisatie. SLM, het preventieteam en de gemeente hadden zo’n 

drukte niet verwacht.  SLM wil dit nu vaker regelen voor de wijk. Over ongeveer een half jaar 

staat er weer een Opschoondag in de planning.  

Ah, l'amour. De liefde. Het drijft ons, 

verwart ons, inspireert ons, frustreert 

ons, maar vooral: het verbindt ons. 

Want iedereen voelt wel liefde voor íets.  

Of dat nou je kind, je huisdier, je echtge-

noot, je biljartkeu of je fotocamera is.  

 

Je bent ze misschien wel tegengekomen. In de 

buurten Mensfort, Kronehoef en Rapenland 

gingen de Razende Reporters Youri, Jules,  

Sanne, Julia, Kas en Max op zoek naar bijzon-

dere verhalen over de liefde. Samen met de 

'liefdescaravan'. Deze verhalen van buurt-

bewoners zijn vastgelegd in een film die in  

september in een (buiten)bioscoop in de buurt 

wordt gepresenteerd. Onder andere via social 

media krijg je hiervan bericht. De mooiste ver-

halen gaan naar een kunstenaar, die er een 

kunstwerk van gaat maken in de 

openbare ruimte. Het kan een 

muurschildering zijn, maar ook 

een straatact of iets anders.  

Daarmee geven ze de prachtige 

liefdesverhalen letterlijk een ge-

zicht in de buurt. Dit warm-

bloedige project wordt mede mo-

gelijk gemaakt door Gemeente 

Eindhoven en CKE Eindhoven.  

Alles voor de liefde 

Mariet en Boy kregen een prachtige 

serenade over de liefde van harten- 

reporters Jules Keeris en Youri Kok.  
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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.  

Flatscreen of boeken? 

Kunt u zich er iets bij voorstel-

len: vijf weken lang géén  

televisie? Tijdens mijn verblijf in 

het prachtige, zonovergoten 

Frankrijk vijf weken geen  

televisie en dus geen ‘nieuws’ 

over inflatie, energieproblema-

tiek, personeelstekorten,  

stijgende criminaliteit, Oekraïne 

enzovoort. Geen onzinnige 

programma’s van al die SBS’en, 

RTL’s en Talpa’s. Wèl af en toe 

via de lokale radiozender 

‘France Bleu’ het nieuws over 

vooral binnenlandse (soms  

buitenlandse) aangelegenheden. 

Vijf weken lang ’s avonds lezen 

in plaats van al zappend naar 

een flatscreen zitten te turen, 

ontspannen genieten van de 

meegenomen stapel boeken. 

Als vrijwilliger bij BiebMens-

fort ben ik (en met mij al die 

anderen) vanzelfsprekend een 

groot boekenliefhebber. Die 

televisie helemaal niet gemist 

hebbend, heb ik uiteraard onze 

BiebMensfort en diens  

klanten wél gemist, maar die 

draad pak ik binnenkort  

gelukkig weer op. Oh ja, wat 

deed ik ’s avonds op de dag van 

terugkomst? Juist, om acht uur 

het journaal op de televisie 

aangezet..!  

Allez, tot de volgende keer!   

  

Huub van Houtert 

 

Aldus HUUB 

Willemien was bestuurslid van de Vereniging 

van Eigenaren van het appartementencomplex 

Judas Thaddeus. Maar ze wilde meer van  

betekenis zijn voor Mensfort en is daarom 

actief geworden als vrijwilliger voor SLM. Ze 

herinnert zich nog hoe bijzonder haar eerste 

kennismaking met Bea was, want ze herkende 

haar nog van vroeger. Elke dag haalde Bea 

haar op en fietsten ze samen naar school.  

Willemien: “Na meer dan vijftig jaar wandelt 

iemand de Mensfortgarage binnen en ik dacht 

‘wat is dit toch een fantastische ontmoeting’, 

want ik herkende Bea meteen. Ik liep op haar 

af en zei: ik ken jou!”  

 

Nieuwe start van het wijkblad 

Bea is gepensioneerd en woont sinds 2018 in 

Mensfort. Toen Harry van der Vondervoort 

overleed was er geen wijkblad meer.  

Bea: “Ik belde Jan van Peer en vertelde hem 

dat ik fotograaf ben en vroeger jarenlang  

bladenmaker ben geweest. Ik bood aan om 

het wijkblad een nieuwe start te geven met 

een nieuwe vormgeving en inhoud. De enige 

voorwaarde was, dat ik het niet alleen wilde 

doen.  Dus kwam er een redactievergadering, 

onder andere met Willemien. Tijdens de  

eerste vergadering herkende ik Willemien niet 

meteen, maar langzaam begon ik meer en 

meer dat meisje van toen in haar terug te 

zien. Heel bijzonder”. 

 

 

Willemien en Bea vinden dat het wijkblad de 

lezers informeert over de buurt en dat het 

blad bijdraagt aan een betere woonomgeving. 

“Je raakt meer betrokken bij de buurt omdat 

er veel leuke informatie in staat.”  

Maar dat het ook mensen herenigt na meer 

dan vijftig jaar, hadden Bea en Willemien 

nooit verwacht. 

Bea Straver (rechts op de foto) 

en Willemien van der Heyden 

zijn twee van de zes redactie-

leden van Mensfort Info die zich 

dit keer aan je willen voor-

stellen.  Verrassend is dat ze 

veel meer met elkaar gemeen  

hebben dan hun passie voor  

fotografie. 

Je raakt meer betrokken  

bij de buurt 
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Henk, process engineer bij een innovatie-

bedrijf, is geboren en getogen in Heerlen. 

Hij was als kind al idolaat van vliegen en 

wilde zelfs F16 piloot worden. Maar ja, 

leren vliegen is duur en hoe betaal je die 

dure vlieglessen. Henk: “Mijn eerste vlieg-

ervaring deed ik op in 1996 met een Delta-

vlieger. Daarna nam ik een paar proeflessen 

met een instructeur. Ik had het geluk van 

een bemiddelde oom, die mij een erfenis 

naliet. Daarvan ben ik in 2003 gaan lessen. 

In 2006 haalde ik mijn LAPL brevet”.  

 

Henk praat veel en graag en is, zeker als hij 

over zijn geliefde onderwerp spreekt, niet 

te stoppen. Henk: “Ik neem vaak mensen 

mee en het is altijd raak, de oh’s en ah’s  

galmen door de cockpit . Ik ben lid van 

vliegclub de Kempen in Budel, en van  

daaruit mag ik, bij goed weer, vliegen over 

Nederland”.  

Piloot met groene vingers 

En of dat nog niet genoeg is, onderhoudt 

Henk samen met zijn Filipijnse vrouw ook 

nog een stuk tuin bij wijkgebouw De Werf. 

Henk: “Kennissen van ons hadden zo’n tuin 

en hadden er geen zin meer in. Ze vroegen 

ons ‘willen jullie geen tuintje?’ En ja, dat zijn 

we gaan doen en met succes kan ik zeggen. 

We halen er pompoenen, aardappelen  

bramen, van alles vanaf”. Henk toont vol 

trots de foto’s van zijn oogst.  

 

Mensen kunnen altijd meevliegen 

De tuinfoto’s zijn nog niet opgeborgen of 

Henk begint alweer aan een nieuw vlieg-

verhaal. Henk: “Het is leuk om mensen in 

mijn Cessna 172 mee te nemen, er is  

ruimte voor drie passagiers. Het is simpel 

te regelen. Je maakt een afspraak met mij, 

je bepaalt de route. Ik regel dag en tijd en 

sta met vliegtuig en al klaar in Budel”. 

EEN HOOGVLIEGER  
MET  

GROENE VINGERS 

VLIEG MEE MET HENK! 
 

Beleef ook dat avontuur: rondje 

Eindhoven al voor 30 euro p.p. 
 

Telefoon: 06-28301935 

Onder je, gewoon naast je in 

de straat, wonen bijzondere 

mensen. Je ziet het niet, je 

merkt het niet, maar als je 

met ze praat, opent zich een 

andere wereld.  

Zo sprak Mensfort Info met 

Henk Schoonderwaldt.  

Henk Schoonderwaldt 
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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 

 

Dynamo Jeugdwerk zit (onder andere) in jongeren-

centrum De Energy. Hier organiseren jeugdwerkers 

van alles voor jongeren van 7-27 jaar. Er is een  

prachtige muziekstudio, een fijn ingerichte  

ontmoetingsruimte met een pingpongtafel, tafel-

voetbalspel, een elektronisch dartspel, bordspelen en 

een PlayStation. Ook is er een bar en keuken.   

Regelmatig organiseren we heerlijke kookactiviteiten. 

Buiten is er een verhard veldje, waar we sport en spel-

activiteiten organiseren. 

 

Vanuit het jongerencentrum werken we samen met wijkcen-

trum De Werf en basisschool Atalanta en andere maatschappe-

lijke partners. Samen een buurtfeest organiseren, een probleem 

of een misverstand oplossen, een goed gesprek met ouders  

voeren, zijn ook taken van een jeugdwerker. 

 

 

Luisteren  

Wij luisteren naar het verhaal van de jeugd en we komen op 

voor hun belangen. Het kunnen afmaken van school en  

opleiding, vinden van stage of (bij)baan, deel kunnen nemen aan 

kosteloze of in ieder geval betaalbare activiteiten horen daarbij. 

 

Spiegel voorhouden 

Een spiegel voorhouden, doen wij ook. De jeugdwerker is  

iemand die jeugd zal aanspreken op negatieve gedragingen en 

de gevolgen op de omgeving. Denk aan overlast in de wijk.  

Wij staan achter de jeugd en tegelijkertijd draaien we niet om 

de zaken heen. Het oplossen van een probleem zit soms in een 

klein hoekje. We zoeken altijd samen met de jeugd naar  

oplossingen. 

 

Nieuw seizoen 

Kortom, de jeugdwerker is een duizendpoot. Iemand die de 

‘taal’ van de jeugd spreekt en begrijpt. Iemand waar de jeugd bij 

terecht kan. Kom in het nieuwe seizoen gerust eens langs bij 

het jongerencentrum De Energy of neem contact op. Na de  

zomervakantie zullen we met een vernieuwd programma klaar 

staan voor de jeugd uit de wijk.  

Misschien heb jij ook wel ideeën, vragen, interesse...?  

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN 

Silent disco in JC De Energy. 



5 

September | Oktober 2022 

 

“We hebben zo'n negentig leden in de 

Facebookgroep”, zegt Lars, baasje van 

twee Spaanse zwervers. Hele elegante en 

lieve honden die hij van de straat heeft 

gered in Spanje. “De meeste honden hier 

zijn buitenlanders”,  zegt Nolly, die in de 

schaduw van een boom op een plaid zit. 

Haar ene lieveling komt uit Griekenland, 

van de vuilnisbelt. Haar andere lieverd is 

van haar zoon geweest, die de hond naar 

het asiel moest brengen. “Dat kon ik niet 

over mijn hart verkrijgen.” 

 

VOODOO 

Angel heeft sinds twee weken een nieuw 

hondje, Voodoo. Een pienter beestje en 

sociaal met de andere honden. “Hij komt 

van een veld in Roemenië. Mijn hond was 

16,5 jaar en die is sinds twee maanden 

overleden. Ik zei tegen mijn man `Ik mis 

een hond'. En zo kwam Voodoo in ons 

leven.” Allemaal hebben ze hun verhaal en 

hun liefde voor hun dieren. En dit  

uitlaatveld met een hek en een bankje 

brengt ze samen. 

 

BANKJES IN DE SCHADUW 

Maar het is niet alleen rozengeur en  

maneschijn op het veld. “De gemeente is 

vorige maand, komen kijken”, zegt Lars. 

“We hadden ze uitgenodigd, want er zijn 

wat dingen die we graag zouden willen 

verbeteren. De enige bank staat in de zon. 

De meeste mensen kunnen daar niet  

tegen.” 

 

WATERPOMP 

De gemeente onderzoekt nu of er twee 

bankjes onder de bomen kunnen komen 

te staan. Maar er zijn meer wensen. “De 

kleine hondjes kunnen nu onder het hek 

door. En een handpomp voor water zou 

ook fijn zijn.” Nolly: “En het zou heel fijn 

zijn als we afvalemmers kregen met  

deksels, want de vogels trekken het  

afval er zo uit en maken er een bende  

van. Ik hoop dat we snel van de 

 gemeente horen”. 

 

WE LETTEN OP ELKAAR 

“Maar het is fijn dat we het veld hebben 

en we hebben ook veel aan elkaar”, geeft 

Nolly toe. “We letten niet alleen op  

elkaars honden, we letten allemaal een 

beetje op elkaar hier. Hier op het veld is 

mijn sociale leven.” 

DORRETJE  

DE SLAAP-

HULPHOND 

En dan heb je  

Dorretje. Dat is 

een hond apart. 

Deze hond is van Paul, die ook bekend is 

met de hondengroep op het uitlaatveldje. 

“Overdag is Dorretje een energieke,  

enthousiaste en sociale Labrador.  

's Nachts is hij 'in functie' als slaaphulp-

hond”, legt Paul uit. Paul heeft 's nachts 

last van nachtmerries en paniekaanvallen 

en als hij dan wakker schrikt in doodangst, 

kan hij direct aan Dorretje zien of er écht 

iets aan de hand is, of dat hij gewoon 

door kan slapen. “Dorretje helpt mij weer 

rustig in slaap te vallen”, aldus Paul. 

Schaduw en water voor de honden in Mensfort 

Baasjes Nolly (links), Angel en Lars samen met hun 

honden op het uitlaatveldje. 

Ze hebben een gezamenlijke 

groep op Facebook, maar 

verder zijn ze niet officieel 

een vereniging. Toch zien ze 

elkaar in wisselende samen-

stelling drie keer per dag op 

het hondenuitlaatveld, de 

hondenbaasjes van Mensfort. 

Dorretje rijdt graag met zijn baasje  

Paul door de wijk. Hij dankt zijn  

naam aan zijn ras: LabraDOR.  
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Brandhout en houtkachels vliegen de winkels uit. Maar niet  

iedereen is daar even blij mee, want door houtstook komt er 

meer fijnstof in de lucht.  Veel mensen hebben daar last van. 

Mensfort Info zocht het uit. 

Ook in Mensfort gebeurt het steeds meer; houtstook 

om de hoge energiekosten te compenseren. Tóch is een 

waarschuwing voor de mogelijke gevolgen ervan op zijn 

plaats.  

 

Natuurlijk, de energiekosten stijgen schrikbarend en wat is er 

handiger dan een houtkachel in te zetten tegen deze last. Maar 

weinig mensen realiseren zich dat door het verbranden van hout 

allerlei heel fijne stofdeeltjes, roet en koolmonoxide je  

schoorsteen verlaten en door de lucht gaan zweven. Mensen in 

je buurt die hier gevoelig voor zijn, kunnen er veel last van  

hebben. Niet alleen houtkachels veroorzaken fijnstof. Houtrook 

komt bijvoorbeeld ook uit open haarden, barbecues, terras-

kachels, vuurkorven, maar ook uit biomassaketels. Het is een 

optelsom van fijnstof. 

 

Onzichtbare plaaggeest 

Een wijkbewoner heeft vaak last als er in de buurt wordt  

gestookt. Hij vertelt: “Hier in de buurt wordt in een paar huizen 

hout gestookt en veel gebarbecued. Mijn ogen gaan jeuken, ik 

begin te hoesten, krijg hoofdpijn en heb het benauwd.  

Natuurlijk, de mensen bepalen zelf wat ze in huis doen, toch zou 

het fijn zijn als ze zich wat meer bewust zijn van de gevolgen. Ik 

hoor van meer mensen dat ze klachten hebben als er hout 

wordt gestookt, ook kinderen hebben er last van. Het najaar en 

de winter komen er weer aan. Ik hoorde dat er veel stookhout 

wordt verkocht en dat de houtkachels niet zijn aan te slepen. Ik 

zie er erg tegenop. Het is een onzichtbare plaaggeest”. 

ENERGIEPRIJZEN OMHOOG, HOUTKACHELS POPULAIR! 

Je ziet het niet, maar het is er wel. 
Meer schadelijk fijnstof door houtstook 

Tips voor houtstook thuis  
• Gebruik altijd droog en ongeverfd hout. 

• Stook je kachel niet bij mist of windstilte.  

• Zorg voor een goede kachel en de juiste plaatsing van de 

schoorsteen.  

• Houd je schoorsteen schoon en reinig je kachel op tijd.  

• Gebruik een elektrische barbecue. Tuinkaarsen zijn ook 

leuk in plaats van een vuurkorf of buitenhaard. 
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GroenLinks wil gedragsverandering 

Hoe kijkt de politiek aan tegen de steeds populairder  

wordende houtstook? Raadslid Marlous Hermans wilde hier 

graag op antwoorden: “We stevenen af op een energiecrisis. 

We duwen dat nog even voor ons uit, maar het komt er  

gewoon aan. Logisch, bij zo’n sterke stijging van de energie-

kosten grijpen mensen naar het betaalbaarder alternatief van 

de houtstook. Probleem is dat je het niet kunt verbieden, wij 

van GroenLinks willen dus voorlichting en gedragsverande-

ring. Mensen met een smalle beurs of alleen AOW moeten 

straks de verwarming laag zetten. En mensen zonder  

contract gaan straks het dubbele betalen. Dat geeft grote  

problemen. Er wordt gewerkt aan een Energie Loket. Dit is 

een loket voor iedereen en waar je terecht kunt als je je  

energiekosten niet meer kunt betalen”.  

Wat zegt een deskundige uit het Catharina Zieken-

huis over de gezondheidsklachten als gevolg van het 

stoken van hout? Walter van Litsenburg is verpleeg-

kundig specialist op de longafdeling. Hij ziet  

vooral mensen met astma en COPD (longemfyseem 

en chronische bronchitis) op zijn spreekuur:  

“Deze patiënten kunnen slecht tegen allerlei prikkels zoals 

boompollen en graspollen (allergische prikkels) en allerlei 

niet allergische prikkels zoals parfum en rook van houtvuur. 

Ze krijgen meer luchtwegklachten als ze de rook inademen 

zoals kortademigheid, piepende ademhaling en hoesten.  

 

Probleem is dat je er niet zo heel veel aan kunt doen.  

Eigenlijk helpt alleen preventie. Een patiënte van mij sprak 

met haar buren af dat als die gaan barbecuen, ze een  

waarschuwing krijgt via een app. Dan kan ze ramen en  

deuren sluiten en dat scheelt enorm in irritatie. Praat en 

overleg met je buren, dat lost veel op. Een houtkachel is 

volgens mij geen oplossing voor het energieprobleem. Het 

is beter om je huis te isoleren, de verwarming lager te  

zetten en een dikke trui te kopen”. 

Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist 

in het Catharina Ziekenhuis: 

‘Mensen kunnen het erg  
benauwd krijgen’ 

Marloes Hermans, raadslid GroenLinks 

Meer informatie: 
Type je postcode in op de website van het 

Longfonds www.longfonds.nl. Je krijgt een 

cijfer voor de luchtkwaliteit in jouw buurt. 

Ook krijg je tips en informatie. 

 

Website Eindhoven: www.eindhoven.nl/stad-en-

wonen/wonen/verantwoord-hout-stoken 

• Vertel de houtstoker waar je precies last van 

hebt. Overleg wat hij/zij kan doen om de  

overlast te beperken. Bijvoorbeeld van tevoren 

laten weten wanner hij/zij hout gaat stoken. 

Dan kan je daar rekening mee houden en  

ramen en deuren dicht doen. 

• Hou in een logboekje bij wanneer je last hebt. 

Dat kan helpen bij het oplossen van het  

probleem of je kunt het nodig hebben als je 

een officiële klacht indient.  

• Praat en overleg. Verbetert er niets?  

Dan kun je een klacht 

indienen bij gemeente 

of GGD. Je kunt zelfs 

een meting laten  

uitvoeren.  

Wat te doen  

bij klachten? 
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ADOPTEER EEN STRAAT IN MENSFORT 

FLOOR in de wijk  
Een dag als verbinder 

In de vorige uitgave van Mensfort Info 

heb ik al iets gedeeld over het werken als 

verbinder. Naast het 1-op-1 contact dat 

we met mensen hebben, stimuleren we 

juist ook het samenkomen van meer  

inwoners.  

 

Sinds een paar maanden heeft  

WIJeindhoven Buurt in Bloei een buurt-

bus in gebruik. Deze gave bus is uitgerust 

met stoelen, tafels en uiteraard koffie en 

thee. Het idee is dat we als verbinders 

met de buurtbus de wijk in kunnen.  

Want waar kom je de meeste inwoners 

tegen? Juist, in de wijk zelf!  

 

Op 5 juli stond ik met deze bus samen 

met collega’s Bob en Janneke, en een 

aantal sociale basispartners,  voor de Plus 

bij de Woenselsestraat. Het is mooi om 

te zien hoe mensen die langs lopen toch 

even omkijken en soms komen zitten 

voor een kopje koffie of thee. Al snel 

ontstonden er gesprekken onderling,  

zagen we mensen lachen en vooral  

luisteren naar elkaar.  

Ook werd duidelijk wat mensen nodig 

hebben óf wat mensen voor de wijk  

kunnen betekenen.  

We zijn ons ervan bewust dat het  

onderlinge contact in de wijk met kleine 

stapjes gaat, maar élk klein stapje dat we 

samen met inwoners maken is een stap 

waar we samen trots op mogen zijn. De 

wijk heeft het en iedere inwoner voegt 

waarde toe!  

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. 

 
Met een bus de wijk in 

’Adopteer een straat’ is een initiatief 

in Eindhoven om een stuk straat of 

groenvoorziening te adopteren. 

Hiermee help je je wijk schoon en 

groen te houden.  

Wat houdt het in als je een straat 

adopteert en wat kun je zelf doen? 

 

* Schoon: Je houdt de straat schoon door 

zwerfafval op te ruimen. Hiervoor kun je 

opruimmateriaal krijgen. Met je milieupas 

kan je het afval weggooien in de onder-

grondse afvalcontainers. 

 

* Groen: Je hebt geen toestemming nodig 

om de grond rond een boom (de boom-

spiegel) of de directe ruimte voor de gevel 

van je huis te adopteren. Als je iets anders 

op het oog hebt, vraag je eerst toestem-

ming via de app BuitenBeter. Je ontvangt 

een reactie van de gemeente.  

 

* Adopteer een  

straatbordje 

Je markeert het  

geadopteerde gebied  

met een Adopteer een 

Straatbordje.  

Zo vertrouwt de gemeente 

erop dat jij zorgt voor het 

onderhoud. Alle hulp is wel-

kom.  

 

Het normale onderhoud zoals gras maaien, 

snoeien en legen van afvalbakken blijft  

uiteraard de verantwoordelijkheid van de 

gemeente.  

 

* Materiaal lenen 

De gemeente leent je materiaal zoals  

grijpers en afvalzakken. En mocht er een 

ongeluk gebeuren tijdens het werk, dan 

ben je daarvoor verzekerd. 

 

* Interesse 

Wil jij bij jou in de straat aan de slag?  

Mail naar: duurzaamheid@eindhoven.nl  

of  adopteereenstraat@gmail.com.  

Je kunt ook de app Buitenbeter gebruiken. 

 

* Website:  

https://www.eindhovenduurzaam.nl/

adopteereenstraat 

In de Van der Werffstraat staat een Adopteer een Straatbordje. 

mailto:duurzaamheid@eindhoven.nl
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   Agenda 
 

 

 

• Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur (ook digitaal te 

volgen).  

 

• Openhuis Financiën samen met WIJeindhoven:  

elke vrijdag van 10.00-12.00 uur. Voor iedereen met  

vragen over administratieve en financiële zaken.  

 

• Nederlandse taalles samen met het Ster College en  

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

Aanmelden via Stichting Ik Wil: 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 mo-

gelijk om de stilteruimte te bezoeken. 

 

• Samen eten, elke 1e maandag en 3e dinsdag vd maand, 

18.30 uur. 

EVEN  VOORSTELLEN: 

Uitvaartcentrum compleet vernieuwd 

Dommel: klein,  

zorgzaam en ontspannen 
Aan de rand van Mensfort ligt het kleine sfeervolle  

Dommel uitvaartcentrum. Om het tienjarig bestaan 

te vieren maakt Dommel zich op voor de feestelijke 

open dagen.  

Peter Verheijen, eigenaar van het uitvaartcentrum, zit midden-

in de verbouwing. Komend jaar bestaat hij al vijftien jaar als 

particuliere uitvaartonderneming en dit jaar zitten ze precies 

tien jaar op deze plek. Peter: “Dat willen we vieren en daarom 

nodigen we iedereen uit de buurt uit om in een ontspannen 

sfeer eens kennis te maken. Dan 

kunt u zelf zien hoe mooi een 

wat minder formeel en echt  

persoonlijk afscheid kan zijn”. 

Wie is je voorganger en wanneer 

start jij?  

Rebecca Gelens was de afgelopen zes jaar 

directeur op Atalanta. Ik ben 1 augustus 

2022 officieel gestart. 

 

Wat was je functie? 

Ik was de afgelopen jaren adjunct-

directeur op school en intern begeleider. 

Hiervoor werkte ik in Mierlo. 

 

Wat doe je in je vrije tijd? 

Ik sport graag, geniet van een gezellige 

lunch en maak verre reizen. 

 

Wat vind je mooi aan de Atalanta 

school? 

Atalanta is een school van en voor  

iedereen.  

 

Wat zijn nieuwe ontwikkelingen? 

Vanaf dit schooljaar 2022-2023 wordt 

Atalanta een kindcentrum. En bieden we  

 

 

naast buitenschoolse opvang (BSO) en 

Peuterspeelzaal (PSZ) een dagopvang aan 

kinderen van 0 tot 4 jaar. We hebben 

ook tweemaal per week een naschools 

programma. 

 

Wat wens je voor de school? 

Ik wens dat steeds meer kinderen uit de 

wijk kunnen profiteren van ons mooie 

onderwijs. 

 

Hebben jullie nieuwe leerlingen  

nodig? 

We hebben te maken met een grote groei 

in de onderbouw. Dit schooljaar start 

daarom een derde kleutergroep, zodat we 

geen wachtlijst hebben. Daarom is het 

ook belangrijk om je kind vanaf 2,5/3 jaar 

aan te melden. Dan kunnen we ons  

voorbereiden. 

 

 

Hoe kunnen nieuwe leerlingen zich 

aanmelden? 

Ouders kunnen een kennismakingsgesprek 

aanvragen. Dan krijgen ze een rondleiding 

en uitleg over Atalanta. Iedereen is van 

harte welkom! 

 

Contact Basisschool Atalanta 

Telefoon: 040-8489221 

E-mail: atalanta@skpo.nl 

Website: https://bs-atalanta.nl 

 

Open dagen Dommel  

24 en 25 september  

van 11.00 tot 17.00 uur 

Nieuwe Directeur Basisschool Atalanta  

INGE SCHUT-DILLEN 



10 

Mensfort Info 

Elke 2e donderdag van de maand  

telefonisch spreekuur van 16.00-17.00 uur. 

 

Antwoord op vragen over bijvoorbeeld: 

* (huur)contracten; 

* echtscheidingen; 

* arbeidsconflicten; 

* geschillen; 

en andere juridische vragen. 

Aanmelden gaat via een WIJ-generalist of mail 

naar: woenselzuidwestinbloei@wijeindhoven.nl 

Woenselsestraat 352a, 5623 EG Eindhoven 
T: 06-48071853 / www.balans-yoga.com 

Een Nieuwe Balans 
Yoga en Massage sinds 2008 

Hatha-, Yin-, Mindfulness Yoga & Qigong 
                       > 4 Proeflessen met 25% korting 
                       > Voor massage geldt: Women only! 
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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) Michelangelolaan 4 / arnout.van.der.gaag@politie.nl 0900-8844 

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 NL27 RABO 0150 0709 85  

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 

12.00 – 14.00 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 

 

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 
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Leefbaarheid Mensfort 

Foto: Eindhoven in Beeld 

Kom gezellig Rikken bij een Rikclub 
De Rikclub in de Eikenhof heeft nieuwe Rikkers nodig om het 

voortbestaan van de gezellige club te waarborgen. 

De Rikkers spelen op vrijdagavond van 19.30-22.30 uur.  

Locatie: De Eikenhof, Bleyslaan in 

Mensfort. Voor informatie bellen naar:  

J. vd Oever 040-2510952 

Spelletjesavond voor de liefhebbers 
De dagen worden korter, de avonden 

langer. Wat is er leuker dan om met 

elkaar een spel te spelen? Maar wat doe 

je als je wel een spel wilt spelen, maar 

niemand hebt om het mee te spelen? 

Nou, dan kom je gewoon naar De Werf!  

Hier kan je iedere donderdagavond van 

20.00-22.00 uur onder het genot van 

een kopje koffie gezellig met anderen 

een spel spelen. Dat kan van alles zijn: 

Schaken, Monopoly, Mens erger je niet. 

Er zijn veel verschillende spellen aanwe-

zig. De groep is nog klein, maar ze  

hopen dat er meer mensen gek op  

spelletjes zijn en graag een potje mee 

doen. Ook leuk voor als je een spel wilt  

uitproberen omdat je nog niet zeker 

bent of je het leuk vindt.  

 

Dus, vind je het leuk om spelletjes te 

spelen, kom dan gewoon eens kijken en 

doe gezellig mee. Heb je zelf een spel 

wat je leuk vindt om te doen, maar kan 

je het niet spelen omdat er te weinig 

spelers zijn? Neem het gerust mee. 

Wil je komen kijken en meespelen, dan 

hoef je je van te voren niet op te geven. 

Loop gewoon naar binnen. Gezellig! 

Schilderen in  

wijkcentrum  

De Werf 
 

Afgelopen jaar hebben tien 

mensen vol overgave  

geschilderd bij Schilderclub 

de Werf. Marloes Bernards, organisator: “Mooi om te 

zien hoe we elkaar inspireren”. 

Ze heeft de club opgezet ‘omdat er behoefte was aan een  

activiteit, waarbij mensen van dezelfde leeftijd samen creatief 

bezig konden zijn’, aldus Marloes. Dankzij de steun van SLM 

kan iedereen tussen de 30 en 50 jaar kosteloos meedoen. 

 

Wanneer en waar is de schilderclub? 

De club is `s maandags van 12.00-14.00 uur in wijkcentrum De 

Werf. Alle materialen zijn beschikbaar. Marloes begeleidt  

maximaal tien deelnemers. 

 

Wil je ook gaan schilderen? 

Heb je interesse? Stuur een e-mail naar: 

marloes.bernards@gmail.com 

Schilderij van Marloes Bernards 

Woensel was in 1934 voor een groot deel agrarisch en heide-

gebied. Bijna alles is weggeploegd voor complete woonwijken, 

zoals Mensfort. Op de foto de vroegere Hoolstraat, waar nu 

ongeveer de Bisschop Bekerslaan/Airbornelaan loopt.  

 

Bron: Eindhoven 1934/woensel8 


