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Belangrijke adressen  

Vul de strook onder de  

kleurplaat in. Stop de  

kleurplaat vóór 15 november 

in de brievenbus van  

Hendrik Staetslaan 95,  

of Judas Taddeusplein 27,  

of de Waghemakerstraat 7.  

Alléén op deze  

manier kun je je 

aanmelden voor 

dit feest. 

Sinterklaas 
komt naar  
De Werf  

op 23 november 

Burgemeester Jeroen 

Dijsselbloem stapte op  

16 september wijkcentrum 

De Werf binnen en bracht 

een bezoek aan Sûffa.  

Hij ging er in gesprek  

met de initiatiefnemers  

en deelnemers van de  

Turkse Bibliotheek.  

 

Op de achtergrond rustige  

Turkse muziek, de tafel staat vol 

met lekkernijen. Belangstellend luistert Jeroen naar de verhalen van de vijftien aanwezigen. Zij  

vertellen over hun ervaringen met Sûffa en delen hun toekomstdromen met de burgemeester.  

Op de vraag wat zijn eerste indruk van Sûffa is, zegt hij: “De muziek en de huiselijke sfeer vielen 

me het eerste op. Ik kwam hier binnen en meteen viel er een rust over me heen.” 

Verbinding tussen groepen 

Iemand vraagt hoe hij denkt over de verbinding tussen de verschillende groepen, culturen en visies 

in de stad. Jeroen Dijsselbloem: “Initiatieven in de wijken zijn heel belangrijk. We moeten  

voorkomen dat we langs elkaar heen leven. Die wijkinitiatieven kan de gemeente ondersteunen.  

In de stad zijn natuurlijk ook grote evenementen en activiteiten waar iederéén naar toe kan gaan.” 

De burgemeester voegt de daad bij het woord en nodigt de groep uit om naar het bevrijdingsfeest 

op het stadhuisplein te komen. Een feest voor allemaal. 

BURGEMEESTER DIJSSELBLOEM BEZOEKT SÛFFA 

Na een aantal coronajaren, waarin niets mo-

gelijk was, organiseert SLM weer een busreis 

naar een Kerstmarkt. Dit jaar gaan we naar 

de Kerstmarkt in Oberhausen in Duitsland. 

Hier kan ook worden gewinkeld in de prach-

tige nabijgelegen winkels.  

 

Gekozen is voor een busreis op donderdag 15 

december en helaas niet meer op een zaterdag. 

We vertrekken rond 08.30 uur vanaf het Judas 

Taddeusplein. Onderweg drinken we op de  

heenweg een kopje koffie. Om ongeveer 20.30 uur 

zijn we weer terug. Wil je meegaan, dan moet je je 

tijdig inschrijven, want vol is vol!  

Je kunt je persoonlijk inschrijven op dinsdag 15 

november in De Werf tussen 19.30 uur en 20.30 

uur. De kosten bedragen €15,00 per  

persoon en kun je meteen voldoen. 

Reserveer op tijd!  

Vanaf nu is reserveren ook mogelijk door een  

e-mail te sturen naar informatie@mensfort.eu, 

waarin je de volledige namen van de deelnemers 

vermeldt. De reservering is definitief als je €15,00 

hebt overgemaakt op de bankrekening van SLM: 

NL27 RABO 0150 0709 85. Op de inschrijvings-

avond van 15 november kun je het bedrag contant 

betalen. 

  Donderdag 15 december             Meld je aan! VOL = VOL  

 KERSTBUSREIS 2022 NAAR OBERHAUSEN 

Ga naar de Sinterklaas-

kleurplaat op pagina 7.  
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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.  

L’amour 

Subliem artikel op de voorpagi-

na van het vorige nummer 5: 

‘Alles voor de liefde’! Laatst liep 

ik op zo’n typisch marktje in 

een klein Frans dorpje waar 

bijna meer wordt gekust, gezel-

lig gekletst, meer handen  

worden geschud dan er gekocht 

wordt. Bij een specialistisch 

kaaskraampje had de eigenaar 

een fraai bord staan met de 

ludieke tekst: ‘La vie est le doux 

mélange de fromage, de vin et 

d’amour’: het leven is de zoete 

mengeling van kaas, wijn en 

liefde. Een waarheid als een 

koe, zeker in deze tijden van 

onderling wantrouwen, steeds 

kortere lontjes, afgunst,  

onzekerheid enzovoort.  

Natuurlijk klinkt dit allemaal 

nogal idealistisch in deze  

probleemwereld, maar we  

kunnen op z’n minst proberen 

om die wereld voor ieder van 

ons tóch leefbaar te houden: 

‘De liefde vóór alles’.  

Onze BiebMensfort probeert 

daar met haar indrukwekkende 

collectie boeken (onlangs weer 

nieuwe romans en thrillers  

aangeschaft) ook een steentje 

aan bij te dragen!  

Allez, tot de volgende keer! 

 

  

Huub van Houtert 

 

Aldus HUUB 

“In 2014 kwam ik in Mensfort wonen. De 

eerste tijd had ik weinig tijd om de buurt te 

leren kennen. Maar dat veranderde snel. 

 

Mantelzorg 

De omslag kwam toen mijn nieuwe buurman 

het leven niet meer zag zitten. Er volgde een 

turbulent jaar als mantelzorger voor hem met 

veel hulp van anderen uit de wijk en de  

Emmaüskerk tegenover ons. Tot hij eind dat 

jaar overleed. Kort daarna werd mijn vriend 

ziek. Na drie jaar ging hij naar een aangepaste 

woning. Daarna kreeg ik meer tijd voor  

mijzelf. 

 

Tekstschrijver 

Gelukkig is mijn leven alweer een paar jaar in 

rustiger vaarwater gekomen. Mijn apparte-

ment in Mensfort is mijn werkplek. Ik ben 

tekstschrijver van beroep. Daarnaast werk ik 

als klantenservice medewerker. 

Actiever voor 

de wijk 

Nu vind ik ook 

de tijd om me 

wat actiever 

voor de wijk in 

te zetten.  

Vandaar dat ik sinds een paar maanden voor 

de redactie van Mensfort Info schrijf. Ik vind 

het fijn om mensen in de buurt te spreken en 

verhalen te verzamelen voor dit mooie wijk-

blad. Ik vind het heel belangrijk dat mensen in 

een wijk elkaar beter leren kennen en samen 

leven. 

 

Facebook Mensfort Info 

Het wijkblad Mensfort Info heeft ook een 

facebookpagina met allerlei nieuwtjes over de 

wijk. Daar doe ik de redactie van. Je kunt 

deze pagina vinden als je googelt op  

Facebook/Mensfort Info  

‘Mijn leven is nu in  
rustiger vaarwater’ 

Ingrid Magilsen bij wijkblad en facebook Mensfort Info 

Dit keer stelt Ingrid Magilsen zich voor als een 

van de zes redactieleden van Mensfort Info.  

Wie is zij en wat doet ze? 

Op zaterdagmiddag 5 november zal DV mezzosopraan, harpiste en 

performer Ekaterina Levental weer in de Emmaüskerk optreden, 

nu met het derde deel van haar autobiografische drieluik, Schoppen-

vrouw. Dit is een vervolg op De Weg en De Grens die zij eerder in de  

Emmaüskerk uitvoerde.  

 

In de eerste voorstelling vertelde zij over haar vlucht uit Oezbekis-

tan, samen met haar familie, en hun eindeloze omzwervingen voor zij 

een plek vonden om zich te vestigen. In De Grens staat haar zoektocht naar een nieuwe 

identiteit centraal. Beide voorstellingen werden door het publiek met enthousiasme en  

ontroering ontvangen. We zijn daarom heel blij dat we haar hebben kunnen uitnodigen voor 

het laatste deel van haar drieluik. In Schoppenvrouw vertelt zij, speelt en zingt zij; zij speelt 

zichzelf, haar eigen oma en nog vier sterk verschillende vrouwen, een prestatie van formaat! 

Ook dit belooft een unieke en bijzondere voorstelling te worden. 

 

Het concert is van 16.00 tot 17.15 uur met inloop vanaf 15.30 uur  

en na afloop een drankje. Er is een collecte om de kosten te dekken.  

Aanmelden kan via aanmeldenemmausconcert@gmail.com o.v.v. naam  

en aantal bezoekers. We hopen u op 5 november te mogen begroeten.  

EMMAÜSCONCERT MET  
MUZIEKTHEATER SCHOPPENVROUW 

mailto:aanmeldenemmausconcert@gmail.com
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Gerard Wijers 
27 november 1936 - 30 september 2022 

 

Gerard Wijers, jarenlang werkzaam als vrijwilliger van de stichting Leefbaarheid Mensfort, is  

overleden nadat hij een aantal jaren kampte met gezondheidsproblemen. De laatste tijd heeft hij  

verschillende keren in het ziekenhuis gelegen. Het heeft toch zijn tol geëist. Tijdens familiebezoek 

thuis is hij in de woonkamer plotseling overleden. 

 

Gerard was erg sociaal en had veel aandacht voor de alleenstaande bewoners in zijn omgeving.  

Als zeer gewaard mede-lid van onze Jeu-de-Boules en Koersbalclub zullen wij hem erg missen, 

alleen al om zijn verhalen en plagerijen. In dat laatste was hij erg goed. De humor stond van zijn 

gezicht te lezen. Verzorgen van onze Jeu-de-Boulebaan was zijn hobby, maar ook maakte hij het  

gereedschap voor het onderhoud van de banen.  

 

Helaas is dit voorbij, want Gerard is er niet meer. Hij zal voor altijd bij alle clubleden in gedachten 

blijven. We hebben met grote belangstelling van onze leden op 6 oktober 2022 afscheid van  

Gerard genomen in het crematorium aan de Rijtackers. 

 

Bestuur en vrijwilligers van de Stichting Leefbaarheid Mensfort. 

Liefde kan zóveel zijn. Liefde voor je  

partner, je huisdier, een sport, eten,  

reizen of voor je geloof. Het is voor  

iedereen anders. Toch verbindt het 

woord liefde ons net zoals het gevoel dat 

daarbij hoort. Het project ‘Alles voor de 

Liefde’ is opgezet vanuit dat idee dat liefde 

zowel divers als universeel is.  

 

Liefdesbus 

Met de liefdesbus (zie foto) is een groepje 

filmmakers Mensfort ingetrokken om de 

bijzondere liefdesverhalen van buurt-

bewoners op te halen. Dit heeft gezorgd 

voor mooie momenten in de wijk en 

prachtige gesprekken met de vele kleur-

rijke mensen die Mensfort telt. Van al  

deze momenten en verhalen is er een 

minidocumentaire gemaakt.  

 

Avondvullend programma (gratis) 

Naast de mini-documentaire zal er een 

avondvullend programma zijn met een 

rode loper, (muzikale) optredens en een 

drankje na. Tevens zullen de zeven  

mooiste verhalen deze avond bekend 

worden gemaakt. Deze verhalen zullen 

gekoppeld worden aan verschillende  

kunstenaars, die de verhalen zullen  

vereeuwigen in kunstwerken voor de wijk.  

 

 

 

 

 

 

De avond zal 

om 19:00 van 

start gaan. 

Première film  

ALLES VOOR LIEFDE 

met bijzondere 

liefdesverhalen 

Op 18 november 19.00 uur zal de mini-

documentaire ‘Alles voor Liefde’ groots in 

première gaan in de grote zaal van het 

CKE gebouw aan de Pastoor Petersstraat 180. Deze première is gratis en exclusief voor buurtbewoners van Mens-

fort, Kronehoef, Rapenland en Barrier. Meld je aan om zeker te zijn van een plekje, via  

https://bit.ly/allesvoordeLiefde of scan de QR code rechts van dit artikel. 

GROOTSE PREMIÈRE OP VRIJDAG 18 NOVEMBER BIJ CKE 
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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 

Rosa Beerens: 

“Ik organiseer de Tech Playground op basisschool De Driestam. Hier krijgen kinderen de ruimte om  

kennis te maken met techniek, van programmeren tot bouwen. Ik organiseer ook de activiteit ‘ladies 

only’. Dit is voor meiden vanaf zestien jaar en vindt 

plaats in het jongerencentrum. Wil je graag weten er  

te doen is voor de jeugd, kijk dan op mijn Instagram 

djw_rasa voor ons aanbod.” 

TWEE NIEUWE JEUGDWERKERS 

Jongerencentrum Energy heeft er twee nieuwe jeugwerkers bij: Osama El Gaoui en Rosa  

Beerens. Beiden zijn werkzaam bij Dynamo Jeugdwerk en gaan zich onder andere inzetten 

voor de jeugd in Mensfort. Zij willen zich graag aan je voorstellen. 

Jongeren stimuleren 

De jeugdwerkers spelen in op trends, behoeftes en signalen. Deze vertalen ze naar 

activiteiten die bedoeld zijn voor ontspanning, vrijetijdsbesteding, talentontwikke-

ling en persoonlijke groei van de jeugd.  Ook stimuleren ze jongeren om zelf iets 

te organiseren en ondersteunen ze de hen bij het realiseren van hun dromen. 

Osama El-Gaoui: 

“Ik kom uit Den Bosch en heb zestien jaar ervaring met 

jeugdwerk in deze stad en in Zaltbommel. Ook heb ik 

een jaar één op één begeleiding gedaan bij de  

Maatschappelijke opvang in Den Bosch. Mijn ervaring 

wil ik graag inzetten in verschillende wijken van  

Woensel-Zuid. Ik organiseer activiteiten en workshops 

om talenten van de jeugd te ontwikkelen en hun gedrag 

en schoolresultaten te verbeteren. Wil je weten wat er 

allemaal te doen is voor de jeugd, kijk dan op mijn  

Instagram djw_ossie voor ons aanbod.” 



5 

November | December 2022 

 

1 september was het zover. Na al 

die corona was het weer eens fijn 

om een dagje weg te zijn, met de 

bus naar Middelburg. Bij aankomst 

kregen we een lekkere kop koffie 

met natuurlijk een Zeeuwse BO-

LUS. Bestek hoefde eigenlijk niet 

want hij bleef zo ook aan je hand 

plakken. Daarna deden we waarvoor 

we gekomen waren, het museum 

bezichtigen.  

 

We waren in groepen verdeeld, anders 

zou het een puinhoop worden. Het was 

wel op de derde etage, maar daar was 

rekening mee gehouden, er was een lift. 

Alle groepen hadden een gids, die ons 

duidelijk uit kon leggen hoeveel schepen 

er vergaan waren en hoeveel soldaten er 

gedood waren tussen 1500 en 1900. 

 

BROODJE KROKET 

Er was ook een wandkleed van 12 meter 

lang en 6 meter hoog, waarop een  

zeeslag was afgebeeld maar ook vele 

vondsten uit die tijd. Helaas was de rond-

leiding maar een uur want de lunch stond 

te wachten. Heerlijke tomaten- en  

mosterdsoep en frisdrank. Met als kers 

op de taart, broodje kroket en broodje 

kaas. 

 

VEEL MOOIS TE ZIEN 

Daarna werden we losgelaten om Middel-

burg te bekijken, helaas maar anderhalf 

uur omdat de tijd weer beperkt was,  

hoewel er veel moois te zien was. Dus 

moesten we iets sneller dan normaal  

onze consumptie nuttigen. Nadat 

we met kunst en vliegwerk alle 

binnenstraatjes van Middelburg 

hadden doorkruist, konden we de 

bus weer in. Die was al gearri-

veerd, en we gingen weer de  

snelweg op richting het zuiden. 

Met een compliment voor de  

chauffeur. 

 

Ik had bij aankomst nog een 

groepsfoto willen maken, maar  

doordat de bus voor een foto te 

ongelukkig geparkeerd stond, is 

mij dit helaas niet gelukt.  

Volgende keer beter. 

 

BEDANKJE 

Hierbij een bedankje voor onze 

werkgroep die deze dag heeft 

georganiseerd. 

 

Met de Museumbus naar Middelburg 

Vrijwilliger Ad Thijssen was erbij en maakte een mooie reportage 

De Museumbusreis werd georganiseerd door de activitei-

tengroep van Mensfort. De reis voor senioren is mogelijk 

gemaakt dankzij de Vriendenloterij.  

 

Ook SLM leverde een bijdrage voor de kosten van de lunch. 

De deelnemers moesten nog een kleine eigen bijdrage  

betalen. 

 

Er gingen 45 senioren mee die in de wijk wonen of hier lang 

hebben gewoond. Drie vrijwilligers van de activiteitengroep 

gingen mee als begeleiders. 
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De actieve vrijwilligers uit Mensfort organiseren ook dit jaar De  

Kerstactiviteit in De Werf.  Meld je aan via de strook hieronder.  

De Kerstactiviteit 2022 
Voor wie?  60+ uit de wijk Mensfort 

Wat? 10.30 u Ontvangst met koffie/thee met iets lekkers. 

 11.00 u Live optreden met gezellige meezingmuziek. 

 12.30 u Aanvang lunch.  

  Na de lunch gezamenlijk Kerststukjes maken onder het genot van ‘n drankje. 

 15.00 u Einde van deze gezellige dag. 

Waar?  Wijkcentrum De Werf 

Wanneer? Zaterdag 17 december 

Kosten? Kerststukjes maken € 4,00 

 Kerstlunch € 5,00 

 

Aanmelden kan door onderstaand strookje in te vullen en vóór 20 november af te geven bij een van de  

adressen op de strook. Vergeet bij inschrijving de eigen bijdrage niet. U kunt deze met het inschrijfformulier in een envelop stop-

pen. Een inschrijving zonder bijdrage is niet geldig! Vergeet uw kniptang niet voor het maken van de kerststukjes! 

 

 

Deze strook uitknippen en inleveren bij een van deze twee adressen.  Hier kunt u ook 

terecht voor vragen. Stop de eigen bijdrage bij deze strook in een envelop en lever hem in 

bij:  * Marjo van den Hurk, Outshoornstraat 59, 040-2027760 of 

 * Marjet Thijssen, Sebastiaan van Noyestraat 14, 040-2441497 

 

Voornaam en achternaam:…………………………………………………………………….. 

Aantal personen: …………………….. 

Adres & telefoonnummer: ……………………………………………………………………. 

 

Ik meld me aan voor:      

 

Op Woensdag 23 November brengt Sint met twee Pieten een bezoek aan Mensfort.  

 

Hij komt in De Werf voor kinderen uit  Mensfort tot en met 8 jaar, om daar een cadeautje af te geven. De  kinderen kunnen één 

voor één persoonlijk bij de Sint komen om het pakje te ontvangen. Tot uiterlijk 15 november kun je als ouder  

of begeleider je kind(eren) inschrijven door de ingevulde kleurplaat op de pagina hiernaast in te leveren in de  

brievenbus van Hendrik Staetslaan 95, of Judas Taddeusplein 27, of de Waghemakerstraat 7.  

Je wordt verwacht op 13.30 uur, want de Sint arriveert om 14.00 uur. Meld je kinderen op tijd aan want vol = vol! 

De kleurplaten zullen als aanmelding op volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Bij de aanmelding via de 

kleurplaat graag heel duidelijk opgeven: naam, jongen/meisje, de leeftijd(en), het woonadres en de naam van de 

begeleider inclusief het emailadres en telefoonnummer. Per gezin kunnen maar maximaal twee ouders 

of begeleiders mee naar binnen.  

 

Nà 15 november krijg je van onze Planpiet per e-mail een bevestiging met tegelijk de vraag om een  

verhaaltje aan te leveren van je kind(eren) via e-mail informatie@mensfort.eu .  

O Kerststukje maken € 4,00 

O Kerstlunch € 5,00 
6 
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Sinterklaasfeest in de Werf op 23 november 
Op woensdag 23 november komt Sinterklaas weer in Wijkcentrum de Werf voor de kinderen van Mensfort. Het feest begint om 

13.30 uur en er mogen maximaal 2 ouders of begeleiders bij aanwezig zijn. Wil je daarbij zijn? Dat kan als je 8 jaar of jonger 

bent. Kleur deze kleurplaat dan mooi in en stop hem in de brievenbus van Hendrik Staetslaan 95, of Judas Taddeusplein 27, of de 

Waghemakerstraat 7.  

Aanmelden kan alléén via inlevering van deze kleurplaat met de invulstrook (niet met een email-bericht). 

Lever de kleurplaat in vóór 15 november, zodat de Sint weet voor wie hij een cadeautje kan meenemen.  

Je krijgt dan een bevestiging via e-mail of telefoon dat je verwacht wordt in De Werf.  

  
 

Schrijf heel duidelijk in blokletters wie je bent, jongen of meisje en hoe oud.  
 

Voornaam:……………………………   Achternaam…………………………………………  Jongen / Meisje      

Leeftijd ……….…jaar. 

Adres ……………………………………………………………   

Ouder of begeleider 1: Telefoon …………………………………...  E-mailadres: ………………………………………………... 

Ouder of begeleider 2: Telefoon: …………………………………..  E-mailadres: ………………………………………………... 

 

 Deze kleurplaat is ook te downloaden op de website van SLM: www.leefbaarheidmensfort.nl 
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Elke 2e donderdag van de maand  

telefonisch spreekuur van 16.00-17.00 

uur. 

 

Antwoord op vragen over bijvoorbeeld: 

* (huur)contracten; 

* echtscheidingen; 

* arbeidsconflicten; 

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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Marysia: “Ik was altijd al geïnteresseerd in yoga en ben na een 

vaste baan in de zorg als ZZP-er een vierjarige opleiding  

begonnen. Yoga gaat over grenzen aangeven, wat kan wel en 

wat niet, de balans tussen hart, lijf en geest, daar wilde ik mee 

werken”. Tijdens haar opleiding begon ze al met lesgeven aan 

kleine groepen, gecombineerd met werken in de thuiszorg. 

 

Lichtpuntje 

“Ik heb geluk met trouwe groepen cursisten. Zo trouw dat ze 

mij tijdens de coronatijd niet alleen moreel maar ook financieel 

steunden. Deze steun heeft me emotioneel veel gedaan. In die 

donkere coronatijd was er ineens een lichtpuntje. Wat begon 

met een paar groepen overnemen is in vijftien jaar uitgegroeid 

naar een eigen ruimte met vier docenten en achttien lessen op 

het rooster. Daarnaast ben ik vijf jaar geleden begonnen met 

holistische massage. Een fantastische combi. 

 

Passende yoga voor elke behoefte 

“Ik bied allerlei soorten yoga in verschillende groepen. Er is 

voor ieder wat wils. Bij twijfel kunnen we samen kijken wat het 

beste past. Mensen komen bij mij vooral om mijn directe ‘down 

to earth’ aanpak”. 

 

 

MET YOGA STAP VOOR STAP  
NAAR EEN NIEUWE BALANS 
Aan de Woenselsestraat 352a heeft Marysia van Eijk haar  

fraaie yoga- en massagestudio ‘Een nieuwe Balans’.  

Mensfort Info sprak de enthousiaste docente ter gelegen-

heid van haar 15 jarig jubileum. 

Yoga en massagestudio viert 15 jarig bestaan 

Info: www.balans-yoga.com 

telefoon 06-48071853 

 HOE WERKT DE BUITENBETER APP? 
1. Open de App BuitenBeter, die je op je telefoon hebt geïnstalleerd. 

2. Klik op foto en maak een foto op de locatie van het probleem dat je wil melden. De App 

pakt meestal automatisch de locatie waar je de foto maakt, (bij instellingen moet locatie aanstaan!). 

3. Klik op problemen en kies uit de lijst met problemen wat het beste past bij de situatie die je wilt melden. 

4. Omschrijf het probleem. 

5. Verstuur het bericht. Kijk in je e-mail. Daar krijg je een bericht van de gemeente dat ze je melding hebben  

ontvangen. Later krijg je een e-mailbericht van de  

gemeente met een bericht wat ze met het probleem  

gedaan hebben of gaan doen. Dit bericht krijg je  

meestal binnen een paar dagen.  

 

Wij wachten ondertussen af wat er met de volgelopen  

Wadi gaat gebeuren. (Wordt vervolgd)... 

 

MET DE BUITENBETER APP 
PROBLEMEN MELDEN IN DE WIJK 

Het werkt echt, alleen je moet er wel aan denken. Als je 

problemen of kapotte dingen ziet in de wijk, kun je dit 

melden via de BuitenBeter App. Installeer die op je  

telefoon en je kunt alles melden bij de gemeente.  

De redactie van Mensfort Info heeft de App getest en het 

probleem van het stilstaande water in de Wadi bij het 

grasveld gemeld.  

1 2 3 

4 5 
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Mensfort Info 

FLOOR in de wijk  
Een dag als verbinder 

In het werk als verbinder is geen dag 

hetzelfde. Diversiteit, inclusiviteit,  

gezelligheid, maar ook eenzaamheid zijn 

woorden die vaak de revue passeren. 

Op het moment dat ik dit schrijf is het 

de Week Tegen Eenzaamheid. Helaas 

kom ik vaak in contact met mensen die 

eenzaamheid ervaren. 

 

Zo zie ik regelmatig een meneer van 90 

jaar oud, die steeds wat minder goed 

ter been is en vaak alleen thuis zit. Of 

ga ik soms bij een mevrouw van 70 op 

bezoek. Ze heeft veel lichamelijke  

klachten en mentaal wordt het steeds 

zwaarder. Ze wil haar familie niet te 

veel belasten.  

Laatst kwam ik ook in contact met een 

dame van rond de 30, die altijd heeft 

gefocust op studie en werk, maar nooit 

een sociaal netwerk heeft opgebouwd. 

Al deze mensen zouden enorm gehol-

pen zijn bij een buurtbewoner die één 

keer in de week of twee weken gezellig 

langs komt. Noem het een maatje, een 

vriendschap, een kennis.  

 

Steeds meer mensen spreken uit dat de 

wereld is veranderd. Mensen kijken 

minder naar elkaar om en hebben het 

druk met hun eigen leven. Is het zo? Ik 

wil geen conclusies trekken. Is het een 

idee om allemaal ons best doen om 

soms nét dat beetje aandacht te geven 

aan de eenzame buurvrouw? Vraag een 

keer hoe het gaat aan je buurman die 

alleen woont. Bel je oma, neef of kennis 

wat vaker op. ‘Wil je snel gaan, ga dan 

alleen. Wil je ver gaan, ga dan samen.’  

 

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. 

 
Eenzaamheid en diversiteit 

Dierendag bij Dogpark Mensfort  
Wat was er loos bij de hondenuitlaat in het park aan de 

Willem van Kesselstraat? Er had zich een grote groep 

hondenliefhebbers verzameld en even zovele honden.  

 

Bij navraag bleek het 4 oktober dierendag te zijn! De dieren-

vrienden die zijn verenigd in de facebookgroep ‘Dogpark Mens-

fort’ legden geld bij elkaar om er een leuke middag van te  

maken. Er was zelfs muziek en een heerlijke pan soep met 

broodjes en natuurlijk snoepjes voor de honden.  Ze werden 

goed verwend door hun baasjes. 

 

Het veldje heeft wat verbeteringen gekregen. De banken zijn 

verplaatst naar de overkant. Ze staan nu in de schaduw en wat 

verder van de straat. De leden van Dogpark Mensfort zijn bezig 

om een afgesloten vuilnisbak te krijgen omdat de kraaien er alles 

uithalen. Dichte bakken helpen ook tegen de stank. 

‘Wil je snel gaan, ga dan alleen. 

Wil je ver gaan, ga dan samen’  
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November | December 2022 

Activiteitenaanbod De Werf 

 Belangrijke e-mailadressen en telefoonnummers 
*Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM) 
 
*Redactieadres wijkkrant Mensfort Info 

website: www.leefbaarheidmensfort.nl 
E-mail SLM: informatie@mensfort.eu  
E-mail redactie: mensfort.info@mensfort.eu 

Bankrekening SLM 
NL27 RABO 0150 0709 85 

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) 
*Jongerenwerk Mohamed Moskil 

van der Werffstraat 14 / a.hajou@dynamojeugdwerk.nl 
m.moskil@dynamojeugdwerk.nl 

06-15957518 
06-57894833 

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 

Basisschool Atalanta, Inge Schut-Dillen (Directeur) Barrierweg 1 / i.schut-dillen@skpo.nl 040-8489221 

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 

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 

09.30 – 11.30 u Zangkoor Zanglust 

10.00 – 12.00 u  Meedoen in wijken, Humanitas Taalles 

12.00 – 13.15 u  Daghap Buurthuis de Werf  
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 - 22.00 u Muziekmakerij De Schemerlamp 

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  Koersbal (binnen) 

13.45 – 16.00 u Yoga 

19.00 – 21.30 u  Reiki (niet elke week) 

19.00 – 22.00 u Meditatie (niet elke week) 

19.00 – 20.30 u Rookvrij 

19.30 – 21.30 u Zelfhulpnetwerk werkgroep Eindhoven  

20.00 – 22.00 u Schaken, Spelletjes  

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 

Het wijkblad Mensfort Info is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid 

Mensfort (SLM) en wordt tweemaandelijks bezorgd bij alle bewoners 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, Ingrid Magilsen, Johannes Rossenaar, Ad Thijssen 

Fotografie Bea Straver, Ad Thijssen, Ingrid Magilsen 

Vormgeving:  Bea Straver, Hans Gudden 

Druk:   VaneDruk Printing, Oplage 1.750 

Verspreiding:  19 vrijwilligers uit de buurt 

 

  KOPIJ voor het Jan/Febr nummer vóór 25 november inleveren 

  STUREN NAAR: mensfort.info@mensfort.eu 

www.leefbaarheidmensfort.nl 

Leefbaarheid Mensfort 

Foto: Eindhoven in Beeld 

GEZELLIGE PLEINVERKOOP OP ZATERDAG 5 NOVEMBER 

Spullen die eerder door wijkbewo-

ners bij de Stichting Leefbaarheid 

Mensfort zijn afgegeven worden te 

koop aangeboden aan iedereen die 

daar iets mee kan doen. 

Thema voor deze dag zal onder 

andere in de sfeer van Kerstmis zijn 

met extra leuke kerstspullen. De 

opbrengst komt helemaal ten  

goede voor de leefbaarheid in 

Mensfort, bijvoorbeeld voor onze  

bekende SLM-bloembakken. 

Melkenstijd aan de Barrierweg 40, achter de boerderij van Fried  

Keijzers. De flats aan de Wagemakerstraat zijn al gebouwd en bewoond 

in 1962. Frieds boerderij zou het niet lang meer maken. Deze maakte 

plaats voor het nieuwe Catharinaziekenhuis en de Dr. Cuyperslaan.  

Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 5 november weer een 

tweedehands spullenverkoop worden gehouden van  

10.00 - 14.00 uur op het Judas Taddeusplein. 

Meedoenbijdrage aanvragen 
Wist je dat je bij de gemeente een Meedoenbijdrage 

kunt aanvragen? De Meedoenbijdrage is een geld-

bedrag dat je één keer per jaar ontvangt van de  

gemeente en vrij mag besteden.  

 

Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen aan bijvoor-

beeld sport, danslessen of een hobbycursus. Ook kun je er 

de ouderbijdrage of schoolspullen mee betalen. Ben je 18 jaar 

of ouder, woon je in Eindhoven en heb je een laag inkomen? 

Dan kun je van 1 februari tot en met 31 december de  

Meedoenbijdrage voor dat jaar  

aanvragen. Dit kun je aanvragen voor 

jezelf, maar ook voor je partner en 

minderjarige kinderen.  

 

Gratis Openbaar Vervoer 

Is de Meedoenbijdrage toegekend? 

Dan kun je aanspraak maken op gratis 

reizen met de bus, een voordelig bibliotheek abonnement en 

zwemmen met korting. Heb je kinderen van 6 jaar of ouder? 

Dan kunnen zij gratis hun zwemdiploma A halen. 

Bij de aanvraag wordt gevraagd om je inkomensgegevens mee 

te sturen. Via deze link kun je je aanvraag indienen: 

https://www.eindhoven.nl/meedoenbijdrage-aanvragen  

 

Internationale Konijnenshow in De Werf 
Ruim 150 konijnen worden 

op 10, 11 en 12 november. 

gekeurd door keurmeesters 

van Kleindier Liefhebbers 

Nederland (KLN). Kom je 

ook kijken welk konijn de 

mooiste flaporen heeft? 

LET OP! In verband met de  

huidige grote SLM-voorraad  

zal deze keer vooraf gèèn  

garage-inlevering zijn en bij  

regen of harde wind zal de  

verkoop één week later  

worden gehouden. 


