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Nieuwjaarsbijeenkomst S.L.M. 

Vrijdag 22 januari nodigen wij namens S.L.M., De 

Werf en Lumens buurtwerk alle inwoners van de wijk 

Mensfort uit voor een nieuwjaarsbijeenkomst in de 

Werf vanaf 19.30 uur. Mocht u dit wat te vroeg 

vinden, ook later bent u natuurlijk nog welkom. Deze 

informele bijeenkomst is bedoeld om hernieuwd kennis 

te maken met buurtgenoten en met de opgeknapte 

Werf. Iedereen kan er onder het genot van een hapje 

en een drankje  met andere aanwezigen  een gezellige 

avond van maken. Wij hopen veel mensen te mogen 

ontmoeten. De Werf is er voor alle bewoners van 

Mensfort, dus ook voor u. 

BiebMensfort 
Voor al onze trouwe klanten, maar natuurlijk ook voor 

alle overige lezers van het ‘groene blaadje’ hopen wij 

dat 2016 in alle opzichten een succesvol jaar mag 

worden! We zetten dit jaar weer vol goede moed onze 

activiteiten voort en gaan er van uit dat we behalve 

onze vaste groep lezers veel nieuwe klanten mogen 

verwelkomen. We zijn het nieuwe jaar overigens heel 

goed begonnen want behalve dat het jaar nieuw is, zijn 

er in onze biebruimte ook enkele nieuwigheden tot 

stand gebracht. Zo hebben we een nieuwe vloer 

gekregen (het hele lokaal is leeggeruimd en vervolgens 

weer ingeruimd toen de nieuwe vloerbedekking gelegd 

was), is er een nieuwe, maar niet al te ingrijpende, 

indeling van de boekenkasten gerealiseerd maar nog 

veel belangrijker is de recente aanschaf van een flink 

aantal nieuwe boeken!!! We hebben heel goede zaken 

kunnen doen met boekhandel Van Grinsven in de 

Korianderstraat te Stratum. Omdat de eigenaar onze 

bieb ’n warm hart toedraagt hebben we zo’n 15  - 

weliswaar gebruikte maar nog goede en mooie boeken - 

zo maar gratis en voor niets gekregen. Daarnaast 

hebben we ruim 30 nieuwe titels aangekocht op erg 

schappelijke en interessante voorwaarden. We zijn 

dus heel trots en blij dat we onze lezers een groot 

aantal nieuwe aanwinsten (romans en thrillers) kunnen 

aanbieden! Voor alle duidelijkheid: we staan, zoals u 

gewend bent, weer voor u klaar op dinsdag- en 

vrijdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en op 

woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur!! Tot ziens 

in BiebMensfort en heel veel leesfeest thuis! 

 

Pakketzegels PLUS supermarkt 

Tot 30 januari ontvangt u nog pakketzegels bij de Plus 

supermarkt.   Als u uw kaart niet vol krijgt en de 

spaarzegels toch goed wilt besteden lever die dan in 

door ze in de brievenbus te doen van het 

redactieadres (van Norenburchstraat 41). S.L.M. zal 

dan de zegels opplakken en voor de verspreiding van 

de pakketten zorgen bij die mensen die een steuntje 

in de rug kunnen gebruiken in onze wijk. 

Stichting Leefbaarheid Mensfort 20 jaar 
Op 30 januari 1996 is S.L.M. van start gegaan met als 

doel de leefbaarheid en de veiligheid van Mensfort te 

verbeteren. Intussen zijn  we 20 jaar verder en is er 

veel tot stand gekomen. Daarom willen we dan ook voor 

alle inwoners van Mensfort een verjaardagsfeestje 

vieren. Daarvoor nodigen we u nu al vast uit voor dit 

feest op zaterdag 9 april. Het programma is nog niet 

helemaal bekend, maar we willen in elk geval in de 

middag voor de kinderen tot 13 jaar een verrassing 

organiseren, later in de middag voor de jongeren en in 

de avonduren voor alle volwassenen van Mensfort. 

Over hoe het feestelijke programma er uit gaat zien 

hopen we u  een volgende keer te informeren. Houd in 

elk geval deze dag vrij in uw agenda! 

Wijkmakers 

Dynamo Jeugdwerk heeft samen met basisschool 

Atalanta het project 'Wijkmakers' ontwikkeld. Hierin 

gaat jeugd van groep 7 en 8 zelf aan de slag met het 

ontwikkelen van activiteiten in de wijk Mensfort. Om 

deze wijkmakers te vinden zijn de jeugdwerkers de 

klassen in geweest om de meest geschikte deelnemers 

te zoeken. Hierop werden we overladen met erg leuke 

reacties. Het kiezen van deze wijkmakers viel dan ook 

niet mee, maar het is gelukt en er gaan twee groepen 

aan de slag.  Eén groep gaat aan de slag met het thema 

sport en de andere groep met het thema techniek. 

Op donderdag 14 januari zijn we begonnen met de 

eerste stappen van het project. Deze bijeenkomst 

belooft al veel voor de toekomst. 

Stichting Cystic Fibrosis (taaislijmziekte) 

Het jaar 2015 was een succes voor deze stichting. 

Veel wijkbewoners hebben een bijdrage geleverd aan 

de 95.000 kaarten en 175.000 gebruikte postzegels. 

Bedankt! Wilt u in 2016 ook meedoen? Bel dan Jan 

Saris, tel.2438384 



 

Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Vrijwilligerspunt op locatie 

Het Vrijwilligerspunt is iedere woensdag aanwezig in 

Wijkcentrum De Werf van 11.00 – 13.00 uur. 

Ook voor het aanvragen van de ‘Kortingspas Eindhoven 

Waardeert” bent u van harte welkom. 

Kienen in de Werf 

Op woensdag 3 februari en woensdag 17 februari, 

aanvang 14:00 uur: Kienmiddag georganiseerd door 

KBO-afd. Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden 

gehouden in het wijkgebouw “De Werf”, Van der 

Werffstraat 14. 

Er zijn alleen geldprijzen.  Ook niet-leden of kieners 

buiten de wijk zijn van harte welkom. 

Fototentoonstelling ‘Verbinding’  

Tot en met 15 februari is elke woensdag- en 

vrijdagochtend van 10-12 uur een fototentoonstelling 

te bezichtigen in de Emmaüskerk. Deze expositie laat 

zien hoe mensen in Eindhoven met elkaar zijn 

verbonden. De foto’s zijn gemaakt door de 3 

fotografes van Zuss&Zo in opdracht van het 

Vredesburo Eindhoven. Van harte welkom! De entree 

is gratis en de koffie staat klaar! 

Nederlandse les in de Werf 

Elke woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur  in 

wijkcentrum de Werf praten wij in het  Nederlands 

over thema’s die de deelnemers leuk en interessant 

vinden. Wij oefenen ook met Nederlands lezen, 

schrijven en grammatica. Kosten: € 7,00 per les. Kom 

langs voor een gratis proefles! Informatie bij: Roos 

van der Zon, tel. 06-23657499.  

Digitolk 

Moeite met computers of digitale informatie-

voorziening?  Digitolk zit nu in onze wijk. Ons lokaal 

bevindt zich in buurthuis de Werf. Zij bieden 

laagdrempelig computeronderwijs aan. Steeds meer 

instanties zoals  belastingdienst, woonverhuurders, 

gemeente en zorgverzekeraars zijn alleen maar 

toegankelijk via een computer. Leer op een 

ongedwongen manier omgaan met computers of 

tablets. Stoeien en ervaring opdoen met tablets? Loop 

binnen op maandagmiddag tussen 13.00 uur  en 16.00 

uur  voor informatie. Computer defect of andere 

problemen? Kom naar de helpdesk op vrijdagmiddag 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur.   

Samen eten is gezellig 

In de Emmaüskerk wordt er op 19 januari weer lekker 

gekookt en gezellig samen gegeten. De inloop is om 

18.30 en om 19.00 gaan we aan tafel. De kosten 

bedragen €5,00 per persoon. Graag opgeven voor 15 

januari  (bij sameneten@emmauskerkeindhoven.nl  of 

0630169325), maar vol is vol.  

 

Februari bij Carte Blanche 

In februari bent u weer van harte welkom bij Carte 

Blanche, aan de Jan Heynslaan 4. 

4 februari : Open theaterles jeugdgroep (13-17 

jaar). Kom je mee acteren en kennismaken met Carte 

Blanche? Van 15.45 tot 17.00 uur ben je welkom! 

19, 20, 26, 27, 28 februari om 20.30 uur:  

Theatervoorstelling Thuis. Een man en zijn ex-vrouw 

worden na 15 jaar noodgedwongen met elkaar 

geconfronteerd. Ze wachten op de heer die 15 jaar 

voor hun zoon heeft gezorgd toen zijzelf dat niet 

meer konden. Het contract is verlopen. De kaarten 

moeten opnieuw geschud. Een voorstelling over 

opvoeden, afwijken, over kijken door een bril met een 

oordeel. Een voorstelling over wraak. Entree €12,50. 

Reserveren kan via reserveren@carteblanche.nu 

Cursus ‘Geloof en natuurwetenschap’ 

In de Emmaüskerk wordt op twee maandagavonden de 

cursus ‘Geloof en natuurwetenschap’ gegeven door 

prof. Chris Kruse. Wat weten we van de kosmos, de 

materie en het leven? Hoe verhouden de 

natuurwetenschap en de bijbel zich ten opzichte van 

deze vragen? 

Deze gratis cursus wordt gegeven op 25 januari en 1 

februari van 20.00-22.00 uur. De inloop is vanaf 19.30 

uur. Iedereen is hartelijk welkom, maar van tevoren 

aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan tot uiterlijk 22 

januari bij Johan van der Wiel 

(jmvanderwiel@outlook.com ; Tel 0631525489). 

Carte Blanche 

Kunstenaarscollectief Carte Blanche maakt zich op 

voor een buitengewoon 2016: 

We barsten uit onze voegen met voorstellingen en 

andere activiteiten , binnenshuis en buitenshuis. 

In samenwerking met Lumens wordt in het voorjaar 

een bloementuin aangelegd op het terrein van de Jan 

Heynslaan 4 waarvan iedereen mag komen genieten. 

Komend jaar zal Carte Blanche verschillende wijkpodia 

organiseren, voor of met wijkbewoners. We houden u 

daarvan op de hoogte, maar zet 30 april alvast in uw 

agenda. Liesbeth Reeser herneemt de 

theatervoorstelling Sluiers in huiskamers. Een 

voorstelling over vrouw zijn, over erbij willen horen, 

over vooroordelen, verwachtingen en teleurstelling. 

Wilt u de voorstelling bijwonen in de setting van een 

huiskamer, kijk dan op de website voor de speeldata 

en locaties. www.carteblanche.nu.  Meer informatie? 

Loop gerust eens binnen of neem contact met ons op: 

informatie@carteblanche.nu/ 040-2451739. 

Spreuk van de maand. 

Het leven is als zeilen. Ook met tegenwind kun je 

vooruit gaan. 


