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Halloween 5 november 
Donderdag 5 november zal in Mensfort de 

Halloweentocht worden gehouden.  Kinderen lopen 

onder leiding van hun ouders een route door de wijk (de 

Waghemakerstraat, v. Bodeghemstraat, v.d. 

Hartstraat, Hendrik Staetslaan, zijstraten van de Jan 

Heijnslaan, het grasveld naar de Energy en de 

basisschool) waar zij “griezelige dingen” tegen kunnen 

komen. Kinderen tot 8 jaar kunnen griezelen in 

Basisschool Atalanta. Iedereen kan hieraan meedoen, 

ook als je niet op deze school zit. We starten vanaf 

18.30 uur bij de school aan de Barrierweg. Bij het 

aanmeldpunt kunnen ouders met de kinderen zich 

melden om mee te doen. In kleinere groepjes wordt er 

daarna gestart tot ongeveer 19.00 uur, afhankelijk van 

het aantal deelnemers. In jongerencentrum De Energy 

is aan het einde van de tocht tot 20.30 uur een 

Halloweendisco voor de kinderen van de groepen 6, 7 en 

8 van de basisscholen. Aan het einde van de tocht is er 

voor alle kinderen chocolademelk en iets lekkers. 

Bewoners langs de route krijgen vooraf een berichtje 

dat we langs komen. We hopen dat veel tuintjes en 

straten versierd worden in Halloween-stijl. 

Sinterklaas in Mensfort. 

Dit jaar zal Sinterklaas een bezoek brengen aan 

Mensfort op woensdag 25 november. Hij komt om 

14.00 uur met zijn Pieten naar De Werf en heeft 

gevraagd of de kinderen tot 8 jaar weer zo’n mooie 

tekening willen inkleuren. De kleurplaten zijn vanaf 10 

november af te halen bij de coiffure Mensfort aan de 

Jan Heijnslaan, maar kunnen ook worden gedownload 

vanaf www.leefbaarheid.mensfort.nl,  de site van 

S.L.M .Inleveren kan voor 21 november  bij de 

kapsters of in de brievenbus  Judas Taddeusplein 27. 

Elk jaar heeft de Sint voor de kinderen van Mensfort 

die de kleurplaat hebben ingeleverd een leuk 

presentje.  

Steunpunt Mensfort gesloten 

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is vanaf deze 

maand voorlopig gesloten. Vanwege de uiterst minimale 

belangstelling zetten we deze inloop op een laag pitje. 

Mocht u toch vragen hebben, dan kun t u ons bereiken 

op:   

E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com     

Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/ 

Kerstbusreis. 

Evenals voorgaande jaren organiseert SLM een 

busreis naar een kerstmarkt, dit keer naar 

Oberhausen. Op verzoek van een aantal mensen willen 

we kijken of we de bus vol krijgen op donderdag 10 

december, omdat de markt dan wat minder druk is, 

maar natuurlijk  gaan we ook op zaterdag 12 

december. Bij het inschrijven proberen we 

duidelijkheid te krijgen of er voldoende belangstelling 

is voor de beide dagen. Kosten zijn per persoon € 

10,00 waarvoor u ook nog koffie met gebak krijgt 

onderweg.  U kunt inschrijven in de garage van S.L.M. 

(in de Waghemakerstraat tegenover de Sportschool)  

op dinsdag 24 november van 19.00 uur tot 20.30 uur. 

U betaalt uw eigen bijdrage bij het inschrijven. 

Elke week in Mensfort: 

** Elke dinsdag bij goed weer een leuke fietstocht 

van S.L.M van ongeveer 30 km. Vertrek om 13.00 uur 

bij De Werf. 

** Elke woensdag in de even weken van 14.00 uur tot 

16.00 uur Reparatie Café in De Werf. 

Reparatie Café De Werf opent zijn deuren! 

Elke woensdag  in de even weken wordt er van 14.00 

tot 16.00 uur, een Reparatie café gehouden in het 

wijkgebouw De Werf. De handige vrijwilligers, Hans, 

Matty en Frans, met een uiteenlopende achtergrond 

zullen daar kijken of het leven van uw defecte spullen 

verlengd kan worden. Wat doe je met een stoel 

waarvan een poot los zit? Met een broodrooster die 

niet meer werkt? Weggooien? Mooi niet!  

Kom met uw defecte spullen naar het Reparatie Cafe, 

geen ingewikkelde defecten aan specialistische  

apparaten. Maar het gaat om kapotte huis-, tuin- en 

keukenapparaten. Reparaties worden gratis 

uitgevoerd, maar onderdelen moet u wel betalen. Wij 

hopen dat wij allen nog lang mogen genieten van de 

fantastische capaciteiten en inzet van deze heren! 

Kom gerust langs voor een reparatie of praatje! 

Programmaraad De Werf. 

Om van de Werf nog meer een wijkcentrum voor 

Mensfort te maken is een programmaraad in het leven 

geroepen. Een vertegenwoordiger is op maandag  en 

woensdag van 13.00 uur tot 16.00 uur aanwezig . Als u  

suggesties of ideeën heeft komt u dan even langs om 

daarover te bij een kopje koffie te praten. 



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Werktuin040 

Zoek jij een plek waar je rustig kunt werken aan 

jezelf én waar tegelijk je kindje lekker kan spelen? 

Kom werken bij Werktuin040! Werktuin040 is een 

initiatief voor ondernemende vrouwen en mannen met 

kleine kinderen. In samenwerking met Lumens in de 

buurt brengt Werktuin040 een werkplek én 

speelruimte onder één dak bij elkaar. Als je tijdelijk 

thuis komt te zitten (bijvoorbeeld door ontslag of als 

je start met een studie) is het moeilijk om je te 

ontwikkelen als je geen opvangmogelijkheden hebt 

voor je kinderen. Werktuin040 werkt via 

wederkerigheid: als je een paar uur komt werken, 

speel je daarnaast ook een uur met de kinderen. 

Hierdoor wordt de opvang van de kindjes altijd 

begeleid door een of meerdere ouders. Daarnaast 

krijg je de mogelijkheid om andere ambitieuze ouders 

te ontmoeten. We zijn geopend op maandag en 

donderdag van 9:00 u. – 13:00 u. in wijkcentrum De 

Werf. Tot en met december zijn de kosten € 5,- per 

ochtend (incl. koffie en thee).  

Wil je ook gebruikmaken van Werktuin040? Reserveer 

een plek via werktuin040@gmail.com en kijk op 

Facebook.com/Werktuin040! 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet… 

Hebt of kent u een gezin met een kind met autisme? 

Op dinsdagavond 3 november a.s. hebt u de 

mogelijkheid ervaringen uit te wisselen over hoe het is 

te leven in of nabij een gezin met een kind met een 

vorm van autisme. Op deze avond krijgen de 

aanwezigen de gelegenheid om aan de hand van diverse 

toneelscènes onder leiding van Els Maas met elkaar in 

gesprek te gaan over de invloed van autisme op een 

gezin. Ouders en iedereen die zich betrokken voelt bij 

een kind met een vorm van autisme in de leeftijd tot 

15 jaar is van harte welkom: dinsdag 3 november 2015 

van 20.00 uur tot 21.45 uur, GGzE Eindhoven, Dr. 

Poletlaan 17, Eindhoven, ingang bij blauwe ballonnen 

Toegang gratis. Graag van te voren aanmelden bij: 

 Els Maas tel. 040-2858744. 

Samen eten is gezelliger dan alleen. 

Op 15 september hebben meer dan 20 mensen uit 

Mensfort en uit de Emmaüskerk samen genoten van 

een lekkere en gezellige maaltijd. Op de dinsdagen 20 

oktober en 17 november wordt er weer gekookt en is 

iedereen wederom hartelijk welkom.  Wilt u mee-eten, 

dan ontvangen we u graag vanaf 18.30 uur. Om 19.00 

uur gaan we aan tafel. We delen de  kosten. Deze 

bedragen maximaal ca. € 5,00, na afloop contant te 

voldoen. Graag opgeven voor resp. 18 oktober en 15 

november bij Karen de Jong via kadejo@onsmail.nl of 

0630169325, en vol is vol. 

Jubileumconcert Da Capo ‘85 

Op zondag 22 november geeft accordeon- en 

snarenorkest  Da Capo ’85  o.l.v. Ton Scheepers in het 

kader van het 30-jarig bestaan een jubileumconcert 

met medewerking van zanggroep “’t Akkoord” uit 

Someren. Dit zal plaatsvinden in  De Werf en de 

aanvang is om 14.00 uur en de toegang is gratis. 

Kienen in de Werf 

Elke 1e  en 3e woensdagmiddag van de maand, aanvang 

2 uur, kienmiddag georganiseerd door de KBO afd. 

Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden gehouden 

in het wijkgebouw “De Werf”. Er zijn alleen 

geldprijzen. Ook niet-leden of kieners van buiten de 

wijk zijn van harte welkom! Op de volgende dagen 

vindt dit kienen dit jaar nog plaats: 21 oktober – 4 

november, 18 november en 2 december   

Koffieconcert in de Emmaüskerk 

Op woensdag 18 november is er weer een 

koffieconcert in de Emmaüskerk. U kunt dit keer 

genieten van de klanken van het Chika strijkkwartet. 

Op het programma staat, naast muziek van onder 

andere Borodin en Bach, een flink aantal tango’s. Het 

concert begint om half 11. Vanaf 10 uur kunt u 

binnenlopen voor een kopje koffie. Ook na afloop is er 

gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een 

drankje. De toegang is gratis, er is een deurcollecte. 

Voor  informatie: Connie van der Dussen, tel 040-

2433466. Van harte welkom! 

Nederlandse les in de Werf 

Doe je ook mee met de Nederlandse les  voor 

anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 – 11.30 

uur  in wijkcentrum de Werf in Eindhoven. Je leert er 

veel en het is er gezellig. Wij praten Nederlands over 

thema’s die de deelnemers leuk en interessant vinden. 

Wij oefenen ook met Nederlands lezen, schrijven en 

grammatica. Kosten: € 7 per les. Gratis proefles! Alle 

oefeningen zijn goed voor het inburgeringsexamen en 

het Staatsexamen. Informatie bij: Roos van der Zon, 

tel. 06-23657499. 

Vrijwilligerspunt  

Voortaan kun je iedere woensdag van 11:00 – 13:00 uur 

in Wijkcentrum De Werf terecht op ons inlooppunt als 

je op zoek bent naar vrijwilligerswerk en wil je daarbij 

persoonlijk advies? Of wil je meer info over wat de 

Vrijwilligersacademie jou kan bieden. Onze mede-

werkers halen alle vragen nu op in onze wijk en staan 

klaar voor info & advies op ons inlooppunt. Kom 

vrijblijvend eens kennis maken bij Wijkcentrum De 

Werf, je bent van harte welkom! Neem ook eens kijkje 

in onze vernieuwde vacaturebank die je kunt vinden op 

www.eindhovendoet.nl . 

  


