
1 

Januari | Februari 2023 

 

   

Januari | Februari 2023 

Jaargang 27 - Nummer 1 

Mensfort Info 
Wijkblad 

In dit nummer: 

Geslaagd Sinterklaasfeest  2 

  

Interview met Ad Verduin 3 

 

Levend Fortnite groot succes 4 

 

Mensfort krijgt nieuw gebouw 5 

 

Noodoplossing voor gevaarlijke 6 

Wadi 

 

Kwiek Beweegroute weer rond 8 

 

Samen eten zorgt voor  9 

verbinding 

 

Activiteiten De Werf 11 

Belangrijke adressen  

Het Dagelijks Bestuur  

van de Stichting Leefbaar-

heid Mensfort nodigt alle 

wijkbewoners uit voor de 

nieuwjaarsbijeenkomst op: 

 

Vrijdag 20 januari 

Vanaf 20.00 uur  

In De Werf 
 

Samen met zoveel mogelijk 

wijkbewoners willen we het 

jaar 2023 verwelkomen.  

Onder genot van een hapje 

en drankje kunnen buurt-

genoten elkaar beter leren  

kennen in een ongedwongen 

sfeer (zie ook pagina 12). 

DE WIJK HEEFT JULLIE NODIG! 
Kijken we terug naar 2022 dan zien we 

een jaar waarin de SLM eindelijk haar  

25-jarig bestaansjubileum kon vieren.  

Dat bij Jan van Peer zijn Koninklijke  

onderscheiding kon worden opgespeld. 

Dat we een goedlopende Opschoondag 

hadden. Dat er toch nog elke dag ’n hoop 

troep in onze wijk ligt.  

 

Toch zijn we van plan in 2023 weer zo’n  

Opschoondag te houden. Dus bewaar uw  

groot afval even of neem gewoon contact op 

met de gemeente of Cure. Laat dat een goed 

voornemen voor 2023 zijn. Je maakt er heel 

veel medebewoners gelukkig mee! Echt! 

 

Kijken we verder naar 2022 dan misten we het 

wijkfeest en ook Halloween. Het SLM-bestuur 

hoopt dat dit in 2023 wel weer door gaat.  

Daar hebben we vrijwilligers voor nodig. Zeker 

nu we allemaal een stap terug moeten doen, is 

het belangrijk om dicht bij huis leuke dingen te 

organiseren. We moeten het zelf gezellig en 

leuk maken in onze wijk, 

allemaal samen. 

 

Kom in actie! 

Daarom medebewoners, onze wijk heeft jullie 

nodig! Jullie zijn aan zet om in je eigen omgeving 

of wijk voor de leefbaarheid te zorgen. Denk 

erover na en doe mee! Zet je in voor bijvoor-

beeld het wijkfeest en Halloween in 2023. 

Doen jullie dat niet… dan wordt het saai in 

Mensfort in 2023 en gaan we de saamhorigheid, 

de gezelligheid en de sociale cohesie missen in 

onze wijk. Gebruik je talenten voor de leefbaar-

heid van je eigen omgeving! Dat kan eveneens 

een goed voornemen zijn voor 2023. 

Heb je dus energie en wil je meewerken om 

onze wijk mooi, leefbaar en vooral gezellig te 

houden. Schroom dan niet en kom in actie voor 

je eigen wijk. We wensen iedere wijkbewoner 

een schone en bruisende wijk toe! 

 

Dagelijks Bestuur SLM  

en redactie Mensfort Info 

Vrijdag 18 november was het zover: de 

première van de minidocumentaire Alles 

Voor De Liefde. De rode loper werd uit-

gerold voor alle buurtbewoners van 

Mensfort, Kronehoef, Rapenland en  

Barrier. 

De loper werd nog eens extra gestofzuigd. 

Iedereen was prachtig gekleed, maar men kon 

er nog een schepje bovenop doen door een 

kledingaccessoire van het Leger des Heils 

(Pisanostraat) uit te kiezen, speciaal voor een 

fotomoment.  

 

Verhalen 

In de zaal ging de minidocumentaire van start. 

Dit was een mooie en soms ontroerende  

verzameling verhalen van mensen uit de buurt. 

Na de film werd het publiek getrakteerd op 

een jonge rapper (Jahvensly), een geweldige 

dansgroep (B4real) en een zangeres (Lisa van 

Nes). Het was een prachtige avond voor de 

buurt. 

 

Kunstwerken 

In de volgende fase van het project zullen 7 van 

de 38 verhalen gekoppeld worden aan kunste-

naars die aan de hand van deze verhalen  

kunstwerken zullen maken. Deze kunstwerken  

zullen in het voorjaar tentoon worden gesteld 

in de buurten.  

ONTROERENDE FILM  ‘ALLES VOOR DE LIEFDE’ 

uitnodiging  
 

nieuwjaars- 
bijeenkomst 
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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.  

Wensen 
“Jouw gedrag laat nog veel te 

wensen over!”, zou een ouder 

zomaar tegen zijn of haar kind, 

of een leraar tegen een leerling 

kunnen zeggen na een door-

gaans minder positieve ervaring 

of gebeurtenis. Dat een  

verkoopster aan een klant 

vraagt: “Wat wenst u, me-

vrouw? klinkt al meteen  

positiever en dat iemand de 

ander van harte beterschap 

wenst, is superpositief.  

De voorbije decembermaand 

was natuurlijk de ‘wensen- 

maand’ bij uitstek vanwege de 

overbekende hoogtepunten: St. 

Nicolaas, Kerstmis maar voorál 

Oud-op-Nieuw. Ontelbare  

goede wensen voor 2023  

gingen bij wijze van spreken als 

zoete broodjes over de toon-

bank. Ieder van ons zal op dat 

moment zijn of haar specifieke 

wensen gehad hebben:  

verlangens naar iets wat vaak 

moeilijk, of soms zelfs helemaal 

niet, te verwezenlijken is. Bijna 

dagdromerij…! Een wens van 

BiebMensfort is in ieder geval 

dat we ook dit jaar weer veel 

klanten mogen ontvangen! 

Voor u allen alsnog de beste 

wensen voor 2023. Allez, tot 

de volgende keer! 

  

Huub van Houtert 

 

Aldus HUUB 
Totdat de Sint zijn intrede aankondigde  

werden de kinderen bezig gehouden met 

mutsen maken en andere activiteiten. Ieder 

kind had voor de Sint zijn eigen muts  

gemaakt.  

 

Sint nam ruim de tijd voor ieder kind, 

wat ook in dank werd afgenomen. 

Helaas was er soms spraakverwarring  tussen 

Sint en de kinderen. Dit vanwege de vele  

nationaliteiten. Maar dat kon de Sint niet 

schelen. 

Regelmatig werd er door de pieten samen 

met de kinderen een Sint Nicolaas lied 

gezongen, waarbij vele pepernoten  door 

de lucht vlogen. Er waren ook kinderen die 

zwemles hadden, zij vertelden dit, maar piet 

vond het maar raar. Dus deed hij het voor op 

een plat wagentje en werd hij zo door de zaal 

getrokken. Het einde was dat hij met zijn 

hoofd onder de stoel belandde, tot grote  

hilariteit van de jeugd. 

 

Het was een geslaagd feest, voor zowel de 

Sint als de kinderen en de organisatie.  

Namens de medewerkers bedanken zij  

iedereen voor de komst. 

LEUKE ONTMOETINGEN EN VEEL  
GEZELLIGHEID BIJ PLEINVERKOOP 

Geslaagd Sinterklaasfeest in De Werf 

Met wat nodige aanwijzingen en spierkracht 

stond de tent met de dichte achterkant snel 

klaar om met dezelfde mannen de vele  

bananendozen uit de aanhanger weg te zetten, 

zodat de dames konden beginnen aan het 

uitstallen van de spullen. 

 

Goede zaken 

Juist op dat moment kwamen de eerste koop-

jesjagers al om de hoek. Ze inspecteerden de 

nog ongeopende dozen of er grote klappers 

inzitten voor het minste geld. Dat is een  

bekend fenomeen geworden, want de  

eigenlijke verkoop begon pas om 10.00 uur. 

 

Het eerste werk voor de mannen zit erop en 

zij keken onder het genot van een kop koffie 

hoe langzaam maar zeker de passerende  

klanten van Aldi, Action en andere winkels 

ook nieuwsgierig kwamen snuffelen. De  

verkoopdames deden goede zaken, vooral de 

uitgestalde Kerstspullen kwamen voor velen 

als een geschenk uit Bethlehem! 

 

De sterke mannen keerden rond 14.00 uur 

weer terug om de volle en lege restdozen in 

de aanhanger te sjouwen en nog sneller de 

grote tent af te breken. Voldaan en terug-

kijkend op een goede opbrengst voor de 

bloemenbakken, maar nog veel meer op het 

gezellig samenzijn en enthousiast ontmoeten 

van bewoners, kon iedereen weer huiswaarts 

keren en hopen op de volgende keer in het 

voorjaar van 2023. 

Nog erg fris in de 

morgen begonnen 

rond 09.00 uur de 

mannelijke vrijwil-

ligers met hun taak 

om de verkooptent 

op te zetten op het 

smalle stukje asfalt 

tussen het Judas  

Taddeusplein en de 

Hendrik Staetslaan.  
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Zijn familieleden kwamen met het idee om 

te gaan golfen. “Er was een goede aanbie-

ding voor lessen bij Welschap en daar ben 

ik gestart.” Zijn vrouw had in eerste  

instantie niet zo’n zin om mee te doen. 

“En nu is ze zelfs fanatieker dan ik.”  

Welschap is inmiddels verkocht aan Van 

der Leegte. Wij golfen tegenwoordig in 

Geldrop”, aldus Verduin. 

 

Shuttle ziekenhuis 

Toen Ad Verduin met pensioen ging in 

2013 zag hij een oproep van Stichting 

Leefbaarheid Mensfort die vrijwilligers 

vroeg om een wijkbibliotheek op te  

zetten. “Dat groeide uit tot BiebMens-

fort.” Daarnaast vond hij via de vrijwil-

ligerscentrale een leuke pro deo baan bij 

het Catharina ziekenhuis als shuttle  

chauffeur. “Dat is is erg plezierig en  

dankbaar werk”, vertelt Ad. “En je hoort 

heel veel. Mensen die net uit het zieken-

huis komen of naar het ziekenhuis gaan, 

zitten vol met hun verhaal. En jij bent dan 

de eerste die ze spreken. Ook hele  

grappige ontmoetingen hoor. Een dochter 

die mij als betrouwbare dienstbare  

chauffeur wel ziet zitten als man voor haar 

moeder bijvoorbeeld. Maar dan maak ik 

duidelijk dat ik heel gelukkig ben met mijn 

vrouw.” 

 

Bevrijdende vleugels 

Samen met nog acht vrijwilligers laat Ad 

Verduin bezoekers van oorlogsmuseum 

Bevrijdende vleugels in Best een echte 

Dakota vliegen. “Deze vliegtuigen werden 

gebruikt om parachutisten te laten  

springen tijdens operation Market Garden 

aan het einde van de Tweede Wereld-

oorlog”, vertelt Ad, die houdt van  

snelheid en van vliegtuigen. En zo’n  

simulatie is veilig. “Als je crasht, begin je 

gewoon weer opnieuw. Wij laten de  

bezoekers ‘piloten’ veilig opstijgen en  

landen.” 

 

BiebMensfort 

In 2013 werden de bibliotheekfilialen in 

Eindhoven gesloten door bezuinigingen. 

“Met een groep vrijwilligers, waarvan er 

veel nog steeds actief zijn, hebben we in 

De Werf een bieb opgezet. Zo hebben 

buurtbewoners weer een plek waar ze 

boeken kunnen lenen.” In het wijkcentrum 

kunnen ze ook een kopje koffie drinken 

en een krantje lezen. “We hebben het 

vijfjarig jubileum groots gevierd met onder 

meer een lezing van Wim Daniëls”, vertelt 

Ad. “We kijken nu al uit naar het tienjarig 

jubileum in 2024.” 

Van simulatie-piloot tot  

shuttlechauffeur  

en BOEKEN... heel veel boeken! 

Ad Verduin is geen man 

die graag stil zit. Na zijn 

pensioen in 2013 zocht hij 

mooie bezigheden en die 

heeft hij ruimschoots  

gevonden. Zijn vrouw is  

zeker zo actief. “We  

hebben het goed samen 

zo”, zegt Verduin. 

OPENINGSTIJDEN BIEBMENSFORT 

maandag en vrijdag 10.00 tot 12.00 

uur, woensdag 19.00 tot 20.00 uur. 

Wijkcentrum De Werf lokaal 4.  

Van der Werffstraat 14. 

https://biebmensfort.jouwweb.nl 

  

MEER INFORMATIE BEVRIJDENDE  

VLEUGELS 

https://www.bevrijdendevleugels.nl/ 

Vrijwilligerswerk Catharina Zieken-

huis. 

Meer weten over het vrijwilligers-

werk in het Catharina Ziekenhuis? 

Bel hiervoor met Ted Gerrits,  

Denise Schellekens of Patrick  

Duisters (Coördinatoren Vrijwil-

ligerscentrale) op telefoonnummer  

040-239 6777. 
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Activiteiten JC De Energy 
Maandag     15:00 – 17:00 u Mensfort United Red, gymzaal Antoon Schellens 10 -12 jaar 

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

Dinsdag  

 

   

15:45 – 17:00 u ALL SPORTS, Gymzaal Barrier 8 -12 jaar 

16.00 – 17.30 u Huiswerkbegeleiding, JC Energy 8 -12 jaar 

19.00 – 21.00 u Ladies only, JC Energy 15+ jaar 

Woensdag    13:30 – 14:30 u ALL SPORTS, Gymzaal Barrier 8 -12 jaar 

14:00 – 17:00 u Open inloop, JC Energy 9 -15 jaar 

15:00 – 16:45 u Mensfort United Red, gymzaal Antoon Schellens 10 -12 jaar 

15:00 – 16:30 u FC Energy, JC Energy 8 -12 jaar 

Donderdag   15:00 – 17:00 u Meidengroep 12-, JC Energy 10 -12 jaar 

Vrijdag      19:00 – 21:00 u Periodieke disco avond, meer informatie bij JC Energy  

LEVEND FORTNITE GROOT SUCCES 

Het computerspel Fornite bracht de buurt-

sportcoaches van JC De Energy op het idee 

om spelletjes in het echt na te spelen. Enkele  

onderdelen uit het spel Fortnite worden dan 

nagespeeld.  

 

ONDERTEKENING CONTRACTEN  

IN PSV STADION 

Na een maand proeftijd hebben de deelnemers van Jong Mensfort 

United hun contracten mogen ondertekenen in het PSV stadion. 

Ze gaan er een leuk, sportief en leerzaam jaar van maken. 

Levend Fortnite vindt jaarlijks plaats in de gymzaal Barrier 

naast de basisschool Atalanta. Dertig kinderen deden dit jaar 

mee en iedereen die meedeed vond het leuk.  

 

Zo is er capture the flag, teams tegen teams. Je kunt ook in je 

eentje tegen andere spelers elkaar beschieten met pistool-

pijltjes. 

 

De opzet van de activiteit bij ALL SPORTS is dat er een 

verband moet zijn met gamen en sport. Gamefication  

betekent dat je spel en sport gaat combineren. Het woord 

Levend Fortnite is een leuke eyecatcher om de verbeelding 

en leefwereld van kinderen aan te spreken. 

 

Meedoen? 

Ben je tussen de 8 en 12 jaar oud en lijkt het je leuk om één 

keer per week iets met spel en sport te doen? Dan kun je je 

aanmelden via: 

allsports@dynamojeugdwerk.nl of stuur een app naar 

buurtsportcoach Mark op zijn mobiel 06-0334952 

Foto’s: JC De Energy 
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Er komt een mooi appartementengebouw op de hoek 

van de 1e Lieven de Keylaan en de Waghemakerstraat. 

Als alles vlot verloopt start de bouw in het 3e kwartaal 

van 2023. Vastgoedontwikkelaar Marc Reijs, legt uit wat 

de plannen zijn. 

 

“Het braakliggende terrein van de oude verpleegstersflat van de 

gebroeders Roos achter de Tamoil pomp kon worden  

herontwikkeld tot een appartementengebouw”, aldus Marc. 

“Eind 2019 werden we gevraagd door direct belanghebbenden 

om met plannen te komen voor het project aan de  

1e Lieven de Keylaan. We mochten niet hoger bouwen dan  

vijfenveertig meter. In samenwerking met architect Van Aken 

hebben we toen een mooi plan ontwikkeld met 132 woningen in 

het midden- en hoger segment. Het zijn fraaie appartementen 

met grote terassen en mooi afgewerkt. Plannen, aanvragen,  

vergunningen, alles en iedereen was akkoord, alleen... toen  

begon de oorlog in Oekraïne.” 

Plannen aangepast 

Volgens Marc had dit een negatief effect op de kopers- en  

huurdersmarkt. “Het oorspronkelijke plan bleek niet meer  

haalbaar en moest worden aangepast. Er werden meer apparte-

menten toegevoegd en we zijn minder duur gaan bouwen.  

Ondanks deze aanpassingen hebben we niet aan kwaliteit en 

uitstraling ingeboet. De wensen van de buurt en gemeente zijn 

gebleven en het groen heeft een belangrijke plek in de  

aangepaste plannen. We verwachten de definitieve plannen eind 

januari 2023 bij de gemeente te presenteren. Als alles vlot  

verloopt is de oplevering eind 2024 gepland”. 

Fraai appartementencomplex aan de 1e Lieven de Keylaan 

Mensfort krijgt een nieuw gebouw 

De bouw van het ROOT project aan de Jan Heynslaan is 

volop aan de gang. Op 16 november werd symbolisch de 

eerste ‘paal’ de grond ingeslagen door de koper van het  

project ROOT, dhr Rick Heijstee van de gemeente Eind-

hoven, Peter Klink van VORM Ontwikkeling en de aannemer 

Huybregts Relou-Wouter Bezemer. 

ROOT komt op een centrale locatie in Mensfort, grenzend 

aan het groene hart van de wijk. Het is een project van 

VORM die leefbaar en betaalbaar wil bouwen.  

Er is nog maar één appartement te koop.  

De opleverdatum is naar verwachting mei 2024. 

Groen heeft een belangrijke plek in de 

aangepaste plannen. 

* Foto: Een beeld van het nieuwe appartementencomplex 

EERSTE PAAL ROOT APPARTEMENTEN  
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“Het hoge water overviel ons”, aldus adviseur Adama Coulabaly 

van de gemeente. “Bij het graven blijken we terecht te zijn  

gekomen op een harde leembodem waar geen water doorheen 

kan. Dit gaan we binnenkort definitief oplossen.”  

Wadi heeft onvoorziene fout 

Coulabaly is verantwoordelijk voor de aanleg van de drie Wadi’s 

bij de Willem van Kesselstraat. Hij legt uit dat de grote Wadi bij 

het speelveld een onvoorziene fout heeft. “We moesten veertig 

centimeter dieper graven dan we hadden gepland. Het regen-

water uit de wijk kon anders niet naar de Wadi aflopen.  

Daardoor zijn we op die ondoordringbare leemlaag terecht  

gekomen. We gaan dit oplossen door in de Wadi ronde gaten te 

boren dwars door deze leemlaag. Daar doen we buizen in, zodat 

het water in de Wadi door deze buizen naar de bodem  

daaronder kan wegzakken. We starten zo snel mogelijk met 

deze reparatie”.  

 

Ouders willen veiligheidsmaatregelen 

Volgens wijkbewoner Miranda van de Giessen is de grote Wadi 

een doorn in het oog van veel ouders. Ze spreekt namens  

De grote Wadi op het veldje is een vijver geworden. Door een constructiefout 

blijft hoog water in de Wadi staan. De redactie van Mensfort Info sloeg alarm via 

de BuitenBeter App. Ook waren er verontruste ouders: ‘Veel te gevaarlijk voor 

kinderen en er zijn al ratten gezien.’ Er volgde een gesprek en een noodoplossing. 

Gemeente komt met noodoplossing 
voor gevaarlijke Wadi 

Adama Coulabaly (rechts) van de gemeente en redactielid Michaël Sabirlar 

checken hoe diep de Wadi is. 
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Behalve dat de Wadi het water niet goed afvoert, is er 

ook geen natuurlijk afscherming van de Wadi met 

planten. Op andere locaties in Eindhoven staat er 

rond de Wadi’s volop beplanting. Bij de drie Wadi’s 

aan de Willem van Kesselstraat staat helemaal niets. 

Wel staat langs de weg het onkruid bijna een meter 

hoog. Roy Wouters is verantwoordelijk voor de  

nieuwe beplanting en legt uit waarom er nog niets 

staat (behalve onkruid).  

“We zijn zeker van plan om ook hier planten te zetten, alleen 

waren de Wadi’s pas klaar toen het seizoen voor beplanting 

voorbij was. Wij zijn overvallen door het vollopen van de  

grote Wadi. Na de reparatie hiervan gaan wij allerlei  

grassoorten en struiken aanplanten, die het hele jaar door op 

verschillende tijden bloeien. Door meer soorten te planten zal 

ook de soortenrijkdom van insecten groter worden. 

 

Geen dichte struiken om Wadi’s 

Bewust is gekozen om geen dichte struiken óm de Wadi heen 

te planten. De struiken zullen groeien en het zicht ontnemen 

en dat kan gevaarlijk zijn. We gaan wel ín de Wadi planten en 

hier komt mooie bloemrijke ruigte. De speelkeien zijn uit het  

ontwerp gehaald op advies van de GGD. Dat vind ik best  

jammer, want die keien kunnen erg leuk zijn voor kinderen. 

 

Borders met bloemen 

Ook de perken tussen de bomen aan de Willem van Kessel-

straat en de Wadi, nu vol met onkruid, zullen opnieuw  

worden beplant. Onder de bomen komen sterke  

heesterachtige planten die groen blijven. De borders bij huizen 

krijgen bloemrijke vaste planten. 

 

verschillende moeders in de buurt. “Er staat een basis-

school op amper veertig meter afstand van de Wadi. Er 

spelen hier heel jonge kinderen die erin kunnen vallen en 

verdrinken. Sommige ouders laten hun kinderen niet meer 

spelen op dit speelveld. Het gaat binnenkort weer veel 

regen. Dan vult die grote Wadi zich tot over de helft en 

dat is een serieus gevaar voor onze kinderen. We willen 

dat de gemeente meteen veiligheidsmaatregelen neemt.” 

Wadi leeggepompt 

De noodkreet om per direct maatregelen te treffen heeft 

de gemeente ter harte genomen. Op een vroege ochtend 

werd de Wadi bijna leeggepompt. De toevoer van regen-

water uit de wijk naar de Wadi loopt via een put. Deze put 

is afgesloten met een soort ballon. Het water uit de wijk 

wordt nu gewoon door de riolering afgevoerd en gaat niet 

meer naar de Wadi.  

 

Geen gevaar meer 

Volgens de gemeente vormt de Wadi nu geen gevaar meer. 

De gemeente ziet dit leegpompen als een tijdelijke nood-

oplossing en een eerste stap naar een definitieve oplossing. 

“De Wadi raakt nu niet meer vol met regenwater uit de 

wijk. Maar bij een bui blijft er altijd wel wat water in staan. 

Dat zal ook in de toekomst zo zijn. Alleen zakt het dan 

snel door de buizen de bodem in”, aldus de gemeente. 

 

De uitvoerende afdeling van de gemeente heeft aangegeven 

dat het groen dit plantseizoen wordt aangeplant, dus voor 

zeg maar eind april. Voor het boren van de buizen is  

opdracht aan de aannemer verstrekt. Hij zal dit moeten 

inplannen. 

Op een vroege ochtend werd de Wadi leeggepompt. 

WAAR BLIJVEN DE KRUIDEN EN BLOEMEN? 

De Wadi heeft een  

onvoorziene fout,  

daarom loopt het  

water niet weg. 
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FLOOR in de wijk  
over de stijgende energieprijzen 

Als verbinder ga ik regelmatig op huis-

bezoek. Mijn collega’s (generalisten van 

WIJeindhoven) komen nog iets vaker 

achter de voordeur dan ik. Wij willen 

meer licht laten schijnen op het thema 

energie. Schijnen we dat licht met een 

ledlamp, spaarlamp of gloeilamp? Jij mag 

het zeggen.  

 

Wat zien we gebeuren met de stijgende 

energieprijzen? Uit paniek draaien  

sommige mensen de kachel helemaal 

uit. Ben alert op je contractvorm met 

de energiemaatschappij: heb je een vast 

contract? Dan betaal je een vaste prijs 

voor jouw energie tot het einde van de 

looptijd. Op het moment dat je vaste 

contract afloopt, wijzigt deze in een 

variabel contract. Dan pas breekt het 

moment aan dat de prijzen gaan  

variëren en je voorschot een stuk  

hoger wordt. 

Tussen wal en schip 

Ook zien we regelmatig dat mensen nét 

boven de inkomensgrens zitten en geen 

recht hebben op de financiële tegmoet-

koming. Deze mensen vallen soms  

precies tussen wal en schip. Herken je  

jezelf hierin? Kijk dan eens op de  

website van Energiebox, een initiatief 

met advies van de gemeente en de  

woningcorporaties ‘thuis’, Sint Trudo, 

Woonbedrijf en Wooninc. 

(https://energiebox.org/eindhoven)   

 

Tot slot kiezen we ervoor om nog één 

ding aan het licht te stellen. Krijg je wel 

een tegemoetkoming voor de  

verhoogde energieprijzen? Ben je  

geneigd om je rijk te rekenen en dit 

bedrag uit te geven aan vakantie, kleding 

en andere leuken dingen? Blijf alert en 

kijk toch of je het geld opzij kunt zetten 

voor het opvangen van de energie 

kosten. Op de website van de gemeente 

Eindhoven is veel informatie te  

vinden. Ook WIJeindhoven kan vragen 

beantwoorden.  

Energieprijzen 

KWIEK BEWEEGROUTE BINNENKORT WEER ROND 
Op initiatief van SLM is, met alle partners rondom het 

groene hart, een Kwiek Beweegroute gemaakt met  

verschillende oefeningen. In 2020 heeft de gemeente 

Eindhoven de beweegroute aangelegd. 

 

Het bijzondere aan deze route is dat je voor de oefeningen 

gebruik maakt van de openbare ruimte en er geen extra  

elementen zijn toegevoegd. Zo krijgt een stoeprandje,  

lantaarnpaal of bankje ineens een andere functie. De tegels die 

je tegen komt geven aan welke oefening je daar kunt doen. 

 

Stukje route ontbreekt 

Heb je het rondje al een keer gelopen? Bij de ingang van wijk-

centrum De Werf kun je de plattegrond van de hele route  

vinden. En uiteraard staat de route met pijlen aangegeven op de 

stoep. De oplettende inwoner heeft wellicht gemerkt dat, sinds 

de herinrichting van de Willem van Kesselstraat, een klein  

stukje van de route ontbreekt. Gelukkig is dit binnenkort  

opgelost en loopt de Kwiek Beweegroute weer helemaal rond.  

 

 

Kwiek rondje om 

Wil je de route een keer samen of onder 

begeleiding lopen? Nodig dan een keer een 

van je buren uit voor een Kwiek rondje om. 

Je kunt informatie krijgen bij De Werf, bij 

FysioCompany Eindhoven of bij Fysiotherapie 

de Jong. Daar zijn ook oefenschema’s beschik-

baar speciaal voor de Kwiek Beweegroute in 

Mensfort. Hopelijk hebben we met zijn allen 

vanaf nu en in de toekomst weer veel plezier 

van onze eigen Kwiek Beweegroute.  

 

‘Uit paniek draaien sommige 

mensen de kachel helemaal uit’  

Niet meer rond kunnen komen door de stijgende energieprijzen, een zorg die voor veel mensen  

werkelijkheid is geworden.  Hoe zit het met jouw energie? 
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De belangstelling voor het multicultureel ontbijt op de 

locatie van ‘Stichting Ik Wil’ was overweldigend groot. 

’s Morgens om 09.30 uur waren ruim tachtig mensen 

aanwezig, die wilden genieten van een lekker ontbijt. 

Mensen uit allerlei culturen hadden zich ingeschreven, 

zoals de Afghaanse, Nederlandse, Syrische en Turkse 

cultuur. De belangstelling was zo groot dat er een stop 

was op de inschrijflijst.  

Lucian en Marjo, koks bij De Werf, stonden al vroeg in de  

ochtend in de keuken. Maar zij waren niet de enige koks. Grote 

schalen met verrukkelijke salades en specialiteiten uit de eigen 

cultuur, werden meegebracht door vrijwilligers en buurt-

bewoners. Het idee om samen te eten en letterlijk elkaars  

cultuur te proeven, is onstaan tijdens de opening van de binnen-

tuin bij De Werf. Uit de toen gehouden enquête bleek dat er 

behoefte is aan meer integratie en verbinding in de wijk. 

 

Geweldig idee 

Een van de gasten die kwam ontbijten is Mieke 

Bouwmeester, bewoonster van de Dreef bij de 

Kronehoef. Ze reageert heel enthousiast: “Ik 

vind het een geweldig idee, omdat je een hoop 

andere mensen leert kennen”. 

 

De organisatie van het multicultureel ontbijt 

was in handen van Wijeindhoven Buurt in Bloei, 

Sûffa bibliotheek, De Werf, Stichting Ik Wil en 

de gemeente. Er wordt gekeken of dit vaker 

georganiseerd kan worden. Gezien de grote 

belangstelling is hier zeker animo voor. 

Grote opkomst bij eerste multicultureel ontbijt 

Samen ontbijten en elkaars cultuur proeven 

Brenda Pattipeilohy (midden) en Iprah Said (rechts) druk 

bezig met het uitdelen van lekkere hapjes. 

‘Samenleven in verscheidenheid’ is het 

thema van de gebiedscommissie Eindho-

ven. Samen met onder meer Dynamo 

Jeugdwerk, CKE, Leger des Heils, Soufa, 

Aan de Slag 040, SLM, Kronehoef en  

Stichting Ik Wil hebben zij samengewerkt 

met en voor de bewoners van de  

verschillende wijken in Woensel Zuid.  

 

Samen eten 

En waar kom je beter samen dan door 

samen te eten? “Vandaar dat deze zomer 

een Iftar, het verbreken van de vasten, is 

georganiseerd in de Islamitische school”, 

vertelt Jacqueline van de Emmaüskerk. 

“De kerk wilde niet achterblijven en heeft 

daarom dit kerstmaal georganiseerd.”  

Daniel Timmerman, predikant van de  

Emmaüskerk, vertelt over barmhartigheid, 

praktische bewogenheid en compassie. 

 

Week van de dialoog 

De week van de dialoog is besproken 

door Sjaak Evers en de mooie kwetsbare 

gesprekken die daarbij zijn gevoerd.  

Bijvoorbeeld bij de taallessen in de kerk, 

bij Vitalis, de Turkse bibliotheek Sûffa, en 

bij het Leger des Heils. 

 

Mooie projecten en afscheid 

Vincent Anker, gebiedscoördinator 

Woensel-Zuid, vertelt over de mooie  

projecten van de afgelopen jaren die hij 

heeft mogen meemaken, waaronder de 

Binnentuin in De Werf. Hij neemt van de 

gelegenheid gebruik om zijn afscheid als 

gebiedscoördinator aan te kondigen. 

 

Alles voor de liefde 

De avond is afgesloten met een fragment 

uit de film ‘Alles voor de liefde’ en muziek 

van een gelegenheidstrio van Youri Kok 

met zangeres en met saxofonist Niek  

Starmans. Naast eten, dialoog en liefde, is 

zeker ook muziek een grote verbinder. 

Reza en zijn Afghaanse vrienden hebben stevig  

culinair uitgepakt tijdens het Afghaans kerstmaal in  

de Emmaüskerk. 

Gekleurde rijst, stoofschotel, aubergine, spinazie en 

een toetje van custard met rozenwater en kardemom. 

Reza en zijn Afghaanse vrienden bij de Emmaüskerk, 

hebben woensdag 14 december stevig culinair uitge-

pakt tijdens een Afghaans kerstmaal voor genodigden, 

onder meer uit Mensfort. 

SAMEN ETEN ZORGT VOOR VERBINDING 
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Mensfort Info 

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! 

 

SPREEKUUR | OPEN INLOOP 

Elke donderdag is er een OPEN INLOOP bij de 
Doctor Cuyperslaan 68. Inwoners van Woensel 
Zuidwest kunnen hier terecht tussen 13.00-16.00 
uur. Elke 2e donderdag van de maand is er een  
telefonisch spreekuur van16.00-17.00 uur. 
 
Antwoord op vragen over bijvoorbeeld: 
* (huur)contracten; 
* echtscheidingen; 
* arbeidsconflicten; 
* geschillen; 
en andere juridische vragen. 
 
Aanmelden gaat via een WIJ-generalist of e-mail 
naar: woenselzuidwestinbloei@wijeindhoven.nl 
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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
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Leefbaarheid Mensfort 

Foto: Eindhoven in Beeld 

Het Tamoil tankstation is in de nacht van zaterdag op zondag 24-25 

augustus 2014 volledig uitgebrand. De nabijgelegen flat liep zoveel 

schade op, dat deze moest worden afgebroken. Er woonden hier toen 

Poolse werknemers van uitzendbureau EU-people. Zij werden meteen 

geëvacueerd. De schade liep in de miljoenen. Na bijna negen jaar komt 

er op deze plek een mooi nieuw gebouw. De plannen liggen klaar. In 

dit nummer kun je ze zien op pagina 5. 

            Foto: Eindhoven in Beeld 

Actie! Sparen voor het  
PLUS boodschappenpakket 
Evenals voorgaande jaren wil SLM ook dit jaar weer 

een aantal wijkbewoners die het financieel wat moei-

lijker hebben, verrassen met een fraai boodschap-

penpakket van de PLUS. 

 

Lever je gratis zegels van de PLUS supermarkt in bij SLM als 

je ze zelf niet spaart of als je de kaart niet meer vol krijgt. 

Dus neem altijd de gratis zegels aan en geef ze weg aan SLM. 

Wij gaan met deze zegels proberen weer een aantal  

pakketten te sparen en deze bij de juiste mensen af te geven.  

 

De zegels kunnen worden ingeleverd tot en met 6 februari. 

Doe ze in een envelop en stop ze in de brievenbus bij een 

van de volgende adressen: 

• Sebastiaan van Noyestraat 14 

• Hendrik Staetslaan 95 

• Waghemakerstraat 7 

Hopelijk halen we weer net als in  

de jaren 2020 en 2021 een groot  

aantal pakketten.   

Uitnodiging  
Nieuwjaarsbijeenkomst 

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Leefbaarheid Mensfort nodigt alle wijkbewoners uit voor 

de nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 20 januari vanaf 20.00 uur in het wijkcentrum De 

Werf. Op deze avond willen we kort terugkijken op het jaar 2022, maar ook vooruitkijken naar 

het nieuwe jaar. Samen met zoveel mogelijk wijkbewoners willen we het jaar 2023 verwelkomen en 

daarom wordt u van harte uitgenodigd het glas te heffen op het nieuwe jaar, samen met medewijk-

bewoners, ons bestuur, actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van de met ons samenwerkende 

instanties. Maar het allerbelangrijkste van deze bijeenkomst is onze buurtgenoten nader te leren  

kennen en de onderlinge contacten te verstevigen in een gezellige, ongedwongen sfeer, onder het 

genot van een hapje en een drankje. 

 

We hopen dat velen deze uitnodiging willen aannemen om zo de leefbaarheid en 

woongenot in onze wijk te bevorderen! 


