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Nieuwe website S.L.M.

Sinds kort is de nieuwe website van S.L.M. online :
leefbaarheidmensfort.nl. Met dank aan Linda
Rampen (vormgeving) en SupportPunt Eindhoven
(realisatie). Vanaf nu kunt u hier ook alle informatie
vinden over het steunpunt en SLM, het laatste
nieuws uit de buurt en nog veel meer.

Pleinverkoop

Op zaterdag 06 oktober zal er weer een 2e hands
spullen verkoop gehouden van 10:30 uur tot 14:30
uur aan de Hendrik Staetslaan. Spullen die door
wijkbewoners bij de Stichting Leefbaarheid
Mensfort zijn afgegeven worden te koop
aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan
doen. Op donderdag 04 oktober kunt u bij de garage
van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur verkoopbare
artikelen aanbieden wat voor u overbodig is
geworden. Meubels, koelkasten, wasmachines en
kleding kunnen we niet innemen. Onze S.L.M. garage,
box nr. 85, staat in de Waghemakerstraat,
herkenbaar door ons groene logo op de buitenmuur.
De opbrengst komt helemaal ten goede aan de
leefbaarheid in Mensfort. (o.a. bloembakken) Bij
slecht weer wordt de verkoop uitgesteld.

Jongerencentrum de Energy

De Kidzclub is weer begonnen voor de jongste
bewoners van onze wijk! Op vijf september is dit
groots gevierd met een feestelijke opening. Op het
grasveld voor Jongercentrum de Energy waren
verschillende spellen uitgestald, een luchtkussen en
drankjes voor jong en oud. De Kidzclub is er
woensdag op de even weken van 14:00 tot 15:30 uur.
Op het moment dat er meer vrijwilligers zich
aansluiten bij de Kidzclub kan deze activiteit
misschien wekelijks gaan draaien. Helaas is op de
dinsdag de kinderinloop in het jongerencentrum door
de bezuinigingen uit het programma gehaald. Door
de Kidzcub te vergroten kunnen we de kinderen uit
deze wijk toch nog leuke activiteiten bieden. Ben je
geïnteresseerd, neem dan even contact op met Joris
Smeets (sociaal beheerder) of met de vrijwilligers
van de Kidzclub zelf. Joris Smeets: 06-52740928.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.
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Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in de Werf is in de volgende maand
open op de dinsdagen 2, 16 en 30 oktober (dag van
papier ophalen!!) van 10:00 tot 12:00 uur.
U, als bewoner van Mensfort, bent van harte welkom
om informatie te krijgen of te melden aan of van de
meewerkende
organisaties.
Woonbedrijf
en
Gemeente zijn aanwezig evenals de wijkbrigadier.
(Hij in principe van 10:.00 tot 11:00 uur)
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com Website:
http://leefbaarheidmensfort.nl/

Fietsen met Mensfort.

Elke derde dinsdag van de maand, als het niet
regent, fietsen we gezellig met een groep
wijkbewoners. Iedere wijkbewoner kan aansluiten en
meefietsen. We vertrekken om 12.30 uur bij De
Werf en zijn daar dan na een kilometer of 30 weer
terug. Onderweg drinken we natuurlijk gezellig een
kopje koffie. Voor de organisatie is het prettig als
zich u uiterlijk 2 dagen vooraf even aanmeldt bij
Harry van de Vondervoort tel. 2449938 of
leefbaar.mensfort@hetnet.nl als u mee wilt fietsen,
maar ook zonder aanmelding bent u welkom

Veiligheid.

Voor senioren uit Woensel Zuid organiseren een
aantal instanties, waaronder GGD, politie en S.L.M.
op vrijdag 5 oktober van 13.00 uur tot 15.30 uur een
middag met interessante workshops in
ons
Wijkcentrum De Werf. De titels van de workshops
zijn “Mijn huis brandveilig”, Weerbaar”, “Veilig
omgaan met geld” en “veiligheid in en om het huis”.
De kosten bedragen € 2,00 inclusief koffie of thee,
versnapering en een attentie. U kunt zich aanmelden
door een briefje met naam, adres en
telefoonnummer en het inschrijfgeld (€ 2,00 p.p.) af
te geven bij Marijke v. Hemert, Judas Taddeusplein
8 of bij Marjet Thijssen, Seb. v. Noyestraat 14. U
geeft ook even aan welke twee workshops u wilt
bezoeken op deze middag.

Family Fun dag

.

Zondag 30 september gaat de familiy fundag
wegens gebrek aan inschrijvingen niet door.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Financiële vergoedingen overheid.

Mensen met een inkomen op of net boven het sociaal
minimum kunnen onder bepaalde voorwaarden een
beroep doen op bijzondere bijstand, de meedoenbijdrage, de langdurigheidstoeslag, teruggaven
van de belastingdienst en verder de huur- en
zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Denkt u
daarvoor in aanmerking te komen en wilt u meer
informatie, dan kunt u zich via telefoonnummer
2193300 aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst over de regelingen van de gemeente
en de overheid op dinsdag 2 oktober van 19.0020.30 uur
of voor alleenstaande ouders op
donderdag 11 oktober van 9.00-10.30 uur.

AED in De Werf

Sinds kort hangt in De Werf een automatische
externe defibrillator (A.E.D.) Over het algemeen
kunnen E.H.B.O.’ers hiermee levens redden. Tijdens
de openingstijden kan deze worden gebruikt bij het
reanimeren van personen met een hartstilstand ook
in de omgeving van De Werf. Gezocht wordt nog
naar mogelijkheden ook buiten de openingstijden dit
apparaat te kunnen gebruiken.

Verkorte EHBO Cursus in Mensfort

Stichting
Leefbaarheid
Mensfort
organiseert een verkorte EHBO cursus
voor geïnteresseerden uit Mensfort. De
cursus wordt gegeven door de Koninklijke
Nederlandse EHBO vereniging. De cursus
behandelt de volgende onderwerpen:
- Eerste hulp voor kinderen
-Verband en uitwendige
bloedingen
- Ernstige uitwendige bloedingen en Shock
- Reanimatie, kinderreanimatie en AED
- Warme en koude letsels, brandwonden
- Breuk en ontwrichting, kneuzing en verstuiking
Deze verkorte EHBO cursus zal in 3 bijeenkomsten
plaatsvinden: Op maandag 22 en 29 oktober en 5
november 2012 van 19.30 uur tot 22.00 uur in
Wijkcentrum de Werf.
Voor deelname aan de cursus betaalt u €15.00
tijdens de eerste bijeenkomst. Heeft u de cursus
volledig gevolgd dan ontvangt u een certificaat en
krijgt u €10,00 euro terug! Mocht u interesse
hebben dan kunt u zich aanmelden tot 13 oktober as.
Aanmelden kan bij leefbaar.mensfort@hetnet.nl of
via de website leefbaarheidmensfort.nl CONTACT
of bij één van de DB-leden. maximaal 20
deelnemers, dus schrijf u snel in, want vol = vol!

Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

De Kinderboekenweek De Bibliotheek

De kinderboekenweek vindt plaats van 3 t/m 13
oktober. Het ontmoeten van andere culturen in en
door verhalen staat centraal, onder het motto Hallo
wereld!
De wereld wordt steeds kleiner en kinderen komen
daardoor steeds makkelijker in aanraking met
andere culturen. De ontmoetingen tussen kinderen
uit verschillende werelden leveren prachtige
verhalen op. Kom naar de bibliotheek om die ‘nieuwe
vriendjes’ te ontmoeten!
Voorleeshalfuurtje op woensdag 3 oktober
Aanvang: 15.00 uur

Bridgen in de Werf.

Elke woensdagmiddag wordt er gebridged in De
Werf. Als u interesse hebt en kunt bridgen bent u
van harte welkom, maar ook als u het spel niet kent
bent u welkom.

De Splinter.

Bouwspeelplaats De Splinter (in het Henri
Dunantpark) Splinter gaat samen met Welzijn
Eindhoven
een
nieuwe
activiteit
starten:
SplinterSlam. Op zondag 07 oktober van 12.00 uur
tot 20.00 uur.
Concert met groepen en solo
artiesten die amateur niveau muziek maken. Er is
plaats voor veel muzieksoorten, Hiphop, blues, DJ,
Rap, Rock, Nederlandstalig enz. Jongeren uit heel
Eindhoven, dus ook uit Mensfort die serieus met
muziek bezig zijn kunnen zich aanmelden voor een
eventueel
optreden
via
info@splinter-net.nl.
Uiteraard is ook iedereen welkom om naar deze
muziek te komen luisteren.

Lenen bij de bieb loont.

Spaar voor gratis toegangskaartjes voor het Familiepark
DippieDoe. Kinderen van 2 t/m 12
jaar krijgen in oktober, november
en december elke maand bij het
lenen
van
dvd’s,
boeken,
tijdschriften of cd’s bij de bibliotheek een stempel
op je stempelkaart. Je volle kaart kun je aan de
kassa van familiepark DippieDoe ruilen voor een
gratis toegangskaartje.
Ben je nog geen lid van de bibliotheek?
Een jeugdabonnement is gratis, dus schrijf snel in.
DippieDoe heeft de mooiste, leukste en spannendste
speelattracties voor kinderen t/m 12 jaar. Klim in
het reusachtige klimpaleis, maak een spannende rit
in de botsauto’s, glijd van de grote familieglijbaan of
neem even een momentje van rust in de bioscoop.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

