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KroMeRaloop 2017 

Zondag 17 september was  de eerste KroMeRaloop, 

georganiseerd door de bewonersorganisaties van de 

wijken Kronehoef, Mensfort en Rapenland. Voor de 

jongste kinderen, die samen met ouders liepen, was 

een route van één rondje uitgelegd tussen de start  

weer opgevangen door een groot aantal 

toeschouwers, gezellige muziek en de voorzitters 

van de drie wijken, die alle kinderen een  fraaie 

medaille overhandigden als beloning voor de 

inspanning. De deelnemers konden daarna genieten  

bij  Jongerencentrum De Energy en het 

Peter Norwitzpad en terug door de Jan 

Heynslaan, de wat oudere liepen twee 

rondjes en de uitdaging was natuurlijk de 

vier rondjes voor de ouderen, dus 5 km. In 

totaal liepen er ruim 100 enthousiaste 

deelnemers, waarvan een groot deel namens 

Basisschool Atalanta. Gelukkig was het 

droog en zonnig in tegenstelling tot de 

dagen in de week ervoor.  

van lekker fruit uit het fruitbuffet dat 

door de GGD werd aangeboden. Na afloop 

waren er door Dynamo Jeugdwerk diverse 

workshops georganiseerd, waarbij 

bewegen centraal stond. Een aantal van de 

actieve lopers ging nog aan de slag met 

dans, met voetbal of Dodge bal en genoot 

daar zichtbaar van.   

Al met al kan de organisatie terugkijken op 

een geslaagd evenement, dat ook nog werd 

Sommigen renden de hele weg, anderen liepen soms 

wat rustiger, maar iedereen was wel lekker in 

beweging. Aan het einde werden zij bij De Energy  

uitgezonden door de regionale televisie van 

Studio040. Deze activiteit is dan ook zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

 

Start Basisschool Atalanta 



 
 
 
 

 

Maandag 

09.00-13.00 u   

09.30-10.30 u   

10.45-12.00 u   

13.00-16.00 u   

13.30-17.00 u  

18.30-21.30 u  

20.00-22.00 u 

 

Dinsdag 

09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 

09.00-16.00 u 

10.00-12.00 u 

12.00-13.30 u  

10.00-16.00 u   

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 

Werktuin 040  

Gymclub Survival 

Volksdansen 

Digitolk computerclub 

KBO Sjoelen ,biljart, rikken 

EHBO  

 Volksdansen Vodawiko  

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Seniorenontmoetingspunt 

Bibliotheek  

Daghap, lunch  

Digitolk Computerclub  

Bridgen 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

09.30-11.30 u    

09.30-12.00 u 

11.00-13.00 u 

13.30-16.30 u  

14.00-16.30 u 

14.00-16.00 u 

19..00-20.00 u        

19.45-22.00 u        

20.00-22.30 u  

 

Donderdag 

09.00-13.00 u 

10.00-12.00 u 

10.0-16.00 u 

13.00-17.00 u  

13.30-16.00 u 

13.15-16.00 u  

20.00–22.00 u 

 

Gym en beweging  

Nederlandse les  

Crea-club 

Vrijwilligerspunt 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

Bibliotheek  

Symphonisch Ensemble 

 Toneelvereniging Basta 

 

 

 Werktuin 040 

Zangvereniging Levensvreugd 

Digitolk 

Biljartvereniging De Werf  

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

9.30 -12.00 u 

10.00-12.00 u 

13.00-16.30 u 

  

20.00-23.00u  
 

Zaterdag 
 

Zondag 

18.00–21.00  u     

 

 

Digitolk  

Bibliotheek  

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

Kaartclub  
 

op aanvraag geopend  

 
 

Dansgroep van Cleef 

 

Voor meer informatie kun je 

contact opnemen : 

Wijkcentrum de Werf via 

 (040) - 243 11 54 of  

info-werf@lumenswerkt.nl  of 

vrijwdewerf@lumenswerkt.nl 
 

  

  

Maandag 

15.00 – 17.00 u  

Dinsdag 

19.00 – 23.00 u 

Woensdag 

13.30 – 14.30 u 

15.00 – 16.00 u 

15.00 – 16.00 u 

15.00 – 17.00 u 

17.00 – 23.00 u  

 

 

Mensfort United Res 

 

Studiogebruik en inloop 
 

Freestyle Voetbal gymzaal 

Cinematic Hour 

Freestyle dansles 

Mensfort United Bronze 

Studio/Muziekactiviteiten 

 

 

Donderdag 

15.30 -16.30 u 

15.00 -17.00 u 

Vrijdag 

15.00 – 17.00 u 

20.00 – 22.00 u 

 

Zaterdag  

16.00 – 17.00 u 
 

Zondag 

09.00 – 14.00 u 

 

 

Freerunnen gymzaal 

Mensfort United Pink 

 

Mensfort United  Red 

Energy Moves (elke 

2e vrijdag v/d maand) 

 

Freerunnen gymzaal 

 
 

Vadercomité 

       El Mostakbel  
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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

      Weekprogramma in Jongerencentrum De Energy 

MENSFORT AGENDA 
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen?? 

 

Bij vragen over het 

programma in het 

jongerencentrum kun je 

terecht bij  

Jimmy v.d. Schoor 

 06-52634977 
De bijeenkomsten van Mensfort United zijn besloten. 

De gymzaal is naast Basisschool Atalanta aan de Barrierweg 

 De programmaraad is elke 

maandag en woensdag aanwezig  

van 13.00 uur tot 16.00 uur 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Wandelen in de herfst. 

Op vrijdag 6 oktober organiseren  de actieve 

vrijwilligers uit onze wijk weer een wandeltocht, met 

aan het einde een lekkere lunch. Om 10.00 uur 

verzamelen we bij De Werf. Van daaruit gaan we op 

de fiets of met auto’s  naar een geweldig 

wandelgebied voor een mooie herfstwandeling, maar 

dat is iets te ver om ook nog naar toe te lopen. Wie 

geen auto heeft en niet op de fiets kan gaan,  kan 

natuurlijk meerijden met de organisatoren of andere 

wandelaars. We hopen dan ook dat medewandelaars 

die nog plaats hebben in hun auto enkele personen 

kunnen meenemen. Na afloop van het programma 

hopen we dat iedereen weer mee terug kan. De 

kosten bedragen € 3,00 per persoon. Nadere 

informatie en inschrijven  bij Marjet Thijssen (tel. 

2441497) of Marijke van Hemert (tel. 8431918).  
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Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  13.00 uur Fietsen  

Donderdag 13.30 uur Jeu de Boules  

 

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 10.00 uur Koffiedrinken 

 

Bewaar deze bladzijde 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:  

4 okt 

6 okt 

8 okt 

11 okt 

17 okt 

18 okt 

22 okt 

25 okt 

27 okt 

28 okt 

31 okt 

Kienen KBO * 

Herfstwandeling * 

Emmaüslezing * 

Kienen Eikenhof *  

Samen eten * 

Kienen KBO * 

Concert Levensvreugd * 

Kienen Eikenhof * 

Internationale Ontmoetingen* 

Emmaüsconcert * 

Halloweentocht * 

De Werf 

De Werf 

Emmaüskerk 

Eikenhof  

Emmaúskerk 

De Werf 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

Emmaüskerk 

B.S.Atalanta 
* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze 

Mensfort Info 

Halloween in Mensfort 31 oktober 
Dinsdag 31 oktober wordt door KroMeRa, samen met 

Dynamo en BS Atalanta weer de bijna traditionele 

Halloweentocht georganiseerd voor iedereen, ook al 

zit je niet op BS Atalanta. Dit jaar zal weer voor de 

jongste kinderen, vergezeld van hun ouders, een 

spooktocht door de basisschool worden opgezet, voor 

alle wijkbewoners een tocht door de wijk. Wie mee wil 

lopen meldt zich, het liefst uitgedost in de stijl van 

Halloween tussen 18.15 uur en 19.00 uur bij de 

basisschool waar de starttijd wordt meegedeeld. 

Deelname is kosteloos, maar kinderen komen wel onder 

begeleiding van ouders.  In groepen starten dan de 

heksen en spoken, zowel in de school als in de wijk. Op 

diverse punten zullen de deelnemers worden 

opgeschrikt door enge ervaringen die door de 

organisatie zijn geregeld, maar mogelijk komen we 

onderweg ook wat lekkernijen tegen. Dus begin maar 

met voorbereiden. Het einde zal weer op het speelplein 

van Atalanta zijn. De route willen we dit jaar 

aanpassen aan die wijkbewoners die actief willen 

meedoen door hun huis te versieren,  aan de 

kinderen iets lekkers willen aanbieden of een 

attractie willen bouwen om iedereen te laten 

schrikken. Daarom doen we hierbij een oproep om 

ons uiterlijk 15 oktober te laten weten of u het fijn 

zou vinden als we ook bij u door de straat komen. 

Even een mailtje of briefje naar de redactie en we 

gaan kijken of dit lukt. Het belangrijkste is dat 

iedereen een leuke Halloweenavond heeft. Verder 

zijn we nog op zoek naar figuranten, mensen die 

deze avond als heks, spook of monster willen 

meewerken om de deelnemers een echte 

Halloweenavond te bezorgen samen met de 

organisatoren. In de volgende Mensfort Info, die als 

alles goed gaat, enkele dagen voor de Halloween 

verschijnt, hopen we nog meer informatie te kunnen 

geven. 
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Fietsen met Mensfort. 

Om 13.00 uur vertrokken we deze dinsdag met een 

stralende zon. met vijf “die-hards” voor onze 

wekelijkse fietstocht van S.L.M. Het weer zag er 

niet zo gunstig uit: veel wind, kans op een regenbui, 

maar wat viel het mee. We hebben alsmaar prachtig 

weer gehad, alsmaar zonneschijn en met de wind: 

Och, we waren blij als we die van achteren hadden. 

Het doel was Lieshout maar hoe we er terecht 

gekomen zijn, weet ik niet. Daar hebben we lekker 

op het terras gezeten van de bekende brouwerij. 

Het was toevallig de dag van de schapen, die we 

onderweg al gezien hadden. Deze dag zouden ze met 

hun 14-daagse tour naar Lieshout komen. Wat bleek: 

Toen we onze gebruikelijke consumptie hadden 

verorberd, kregen we een tweede, en hoefden we de 

eerste en de tweede niet af te rekenen. Een mooi 

gebaar van de eerder genoemde brouwerij. Zoals 

gewoonlijk was het gezellig op onze rustplaats, maar 

we moesten ook nog terug. En onze leider (deze keer 

Harry) wist door allerlei weggetjes, paadjes, extra 

rondjes en bochten ons weer veilig thuis te krijgen. 

Een mooi-weer-fietser. 

Zeker bewegen. 

Tijdens een gezellige afsluitende barbecue werd 

aan de deelnemers van de eerste cursus “zeker 

bewegen” het certificaat uitgereikt door Miriam 

v.d. Horst. Het belangrijkste is, dat deelnemers 

met meer zelfvertrouwen de dagelijkse dingen 

kunnen blijven doen en weten hoe  vallen wordt 

voorkomen.. 

Deelnemers Zeker bewegen 2017 

 

 

Internationale ontmoetingen in Mensfort! 

 

Eindhoven wordt steeds 

internationaler en ook in  

Nederlands willen oefenen 

kunnen zij woordenschat en  

onze wijk zijn veel buitenlandse “nieuwe buren”. 

Daarom organiseren wij deze “internationale 

ontmoetingen”, een mond vol maar erg simpel van 

opzet. De eerste keer op 27 oktober daarna op 

elke vierde vrijdag van de maand, worden deze 

internationale ontmoetingen georganiseerd. 

Deze nieuwe buren willen naast echte lessen ook 

graag eens gezellig, ongedwongen een praatje 

maken met mensen die gewoon Nederlands praten, 

zonder dat het weer in het Engels verder gaat. Op 

deze vrijdagavonden bieden we de mogelijkheid 

met elkaar een praatje te maken, onder het genot 

van een gratis kopje koffie of thee. Omdat we 

geduldig het gesprek aangaan met mensen die het 

uitspraak oefenen. Steeds wordt per avond een 

thema aangereikt om het gesprek te starten. Op de 

eerste avond zal “kennismaking” centraal staan, maar 

vooral de gesprekspartners bepalen verder waarover 

gepraat gaat worden. Als er maar gepraat wordt, 

want dat is belangrijk. Kent u geen buitenlandse 

mensen die graag Nederlands (willen leren) spreken 

maar vindt u het wel leuk om met buitenlandse 

mensen Nederlands te praten? Komt u uit het 

buitenland en wilt u uw Nederlands eens oefenen? 

Kom dan ook! 27 oktober, in de Werf om 20.00 uur 

gezellig met elkaar een (gratis) kopje koffie of thee 

drinken en een praatje maken.. in de Nederlandse 

taal !! 

 

Spreuk van de maand 

Het mooiste van alles dat wijsheid ons 

biedt om het leven prachtig te maken, 

is zonder twijfel vriendschap. 
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                     Lichtritueel op de kerkhoven met Allerzielen. 

De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in onze 

kerk,  het extra verzorgen van de graven en het 

U mag het kaarsje 

Brandend  achter- 

bezoeken van de grafzegeningen op de verschillende 

kerkhoven in onze parochie zijn al vele jaren een 

goede gewoonte geworden. Sinds twee jaar proberen 

we een nieuwe traditie hieraan toe te voegen, het 

bezoeken van de kerkhoven in het donker, met een 

door ons aangeboden lichtritueel. Daarom zullen de 

kerkhoven van de Petrusparochie aan de 

Kloosterdreef, en de Boschdijk, op 2 november 

aanstaande in de avond tot 21.00 uur geopend zijn en 

zullen fakkels en lampen de hoofdpaden verlichten. 

Aansluitend aan de avondviering van 19.00 uur in de 

St. Petruskerk zullen u kaarsjes uitgereikt worden, 

die we in processie samen naar de graven op de 

aangrenzende kerkhoven zullen brengen.  

Op de begraafplaats aan de Boschdijk gaat er geen 

viering aan vooraf, maar kunt u toch ook een kaarsje 

ontvangen. In dit geval zullen de kaarsjes ontstoken 

zijn met een vlammetje, diezelfde avond genomen van 

de paaskaars in de Allerzielenviering in de Petruskerk.  

laten op het graf of bij de urnenplaats van uw 

geliefde overledene. Indien uw geliefde elders 

begraven of gecremeerd is, mag u het kaarsje mee 

nemen of achterlaten bij de algemene 

herdenkingsplaats. Nog steeds zal er naast de 

Allerzielen avondviering tevens in de middag om 

15.00 uur een gebedsdienst met individuele 

grafzegening gehouden worden op de kerkhoven aan 

de Kloosterdreef en de Boschdijk. 

Tijden van de bijeenkomsten op  2 november: 

15.00 uur gebedsviering en/of individuele 

zegening van de graven op de begraafplaatsen 

Kloosterdreef en Boschdijk. 

19.00 uur Allerzielenvieringen in de Petruskerk. 

20.00-21.00 uur Avondopenstelling van de 

begraafplaatsen Kloosterdreef en Boschdijk, 

met lichtritueel. 

Bij extreem slecht weer wordt de avondopenstelling 

geannuleerd. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

 

 

Van de redactie. 

De gedaanteverwisseling van de Mensfort Info  is 

al weer een jaar geleden. Vorig jaar oktober kwam 

het boekje in plaats van het “Groene Blaadje”. 

Gelukkig kregen we veel positieve reacties van 

diverse lezers. Mocht iemand van onze lezers 

ideeën hebben om het blad nog interessanter te 

maken voor onze lezers, neem dan contact op met 

de redactie: mensfort.info@mensfort.eu 

Koffieconcert Da Capo ‘85 

Op 19 november zal in De Werf een koffieconcert 

worden georganiseerd door Accordeon- en 

snarenorkest Da Capo ’85 onder leiding van Ton 

Scheepers. Medewerking wordt verleend door 

muzikaal trio Mousai. De zaal is open vanaf 10.30 uur, 

het concert begint om 11.00 uur. Uiteraard is 

iedereen van harte welkom. Noteer deze datum 

daarom nu al vast in de agenda! 

Da Capo ‘85 

Concert Levensvreugd 

Op zondag 22 oktober 

organiseert Seniorenkoor 

Levensvreugd, onder leiding 

van Rinus Kraneveld in 

buurthuis De Werf een   
concert. Aanvang 14.00 uur. Graag nodigen zij 

iedereen uit te komen genieten van hun  kunnen. 
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Emmaüslezing 

Op zondagavond 8 oktober 

om 20 uur zal de 

eerstvolgende Emmaüs-

lezing plaatsvinden in de 

Emmaüskerk. Cors Visser, 

directeur van ForumC, zal 

dan onder de titel “Buiten 

spelen” spreken over de. 

relatie tussen kerk en samenleving Nederlandse 

kerken hebben in de verzorgingsstaat heel veel 

taken uitbesteed. Daardoor zijn de kerken soms 

het contact met de samenleving een beetje 

kwijtgeraakt. Cors Visser daagt uit om met andere 

ogen te kijken naar de relatie tussen kerk en 

samenleving. Wat is eigenlijk de roeping of de 

taak van een kerk? Een prikkelend verhaal voor 

jong en oud tegen de achtergrond van een snel 

veranderende wereld, met voldoende ruimte voor 

discussie. Na afloop kan er nog gezellig nagepraat 

worden onder het genot van een drankje. 

Iedereen is van harte welkom in de Emmaüskerk 

aan de Barrierweg. De toegang is gratis, er is een 

deurcollecte om de onkosten te dekken.  

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk 

In de Emmaüskerk bent u  elke woensdag- en 

vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur van 

harte welkom om een kopje koffie te komen 

drinken. Loop gezellig eens even binnen voor een 

kopje koffie en een praatje.  

Emmaüsconcert 28 oktober 

Op zaterdagmiddag 28 oktober is er weer een 

concert in de Emmaüskerk aan de Barrierweg. Dit 

keer treedt het duo Chris van de Kuilen (piano) en 

Cameron Miller (saxofoon) op. Chris en Cameron 

vormen al jaren met veel succes een duo. Zij bieden 

een afwisselend programma van klassieke en 

moderne muziek en brengen dit met passie ten 

gehore. Toehoorders van hun concerten zijn  

ontroerd en verrast door het repertoire en hun ver-

tolking ervan. Kom luisteren naar dit bijzondere duo! 

Het concert wordt georganiseerd in de serie 

Emmaüsconcerten en begint om 16:00 uur. De 

toegang is gratis. Er is een deurcollecte. Inloop met 

koffie om  15:30 uur, Aanvang concert om 16:00 uur.  

Vanaf ongeveer 17:00 uur is er gelegenheid voor 

ontmoeting en een drankje. Van harte welkom! 

 

 

 

Samen eten is pas fijn.  

Ons kookteam staat weer 

klaar om voor u ook op de 

derde dinsdag van deze 

maand, dus op dinsdag    

17 oktober een lekkere maaltijd te bereiden.  Dan 

kunnen we op weer samen genieten van het eten en 

daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten 

bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte 

welkom.  Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 15 

oktober via  sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.  
 

Fietsen met Mensfort. 

Elke dinsdag bij goed weer vertrekt de groep 

fietsers vanaf De Werf voor een gezellige fietstocht 

van ongeveer 35 km. Iedereen mag meefietsen. 

Vertrek om 13.00 uur bij De Werf. Onderweg 

drinken we een lekker kopje koffie..  
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Valt het u de laatste tijd ook op als bij ons op bezoek 

komt? Dat er nogal wat boeken boven óp de 

boekenkasten liggen i.p.v. keurig op alfabetische 

volgorde van schrijver en netjes per genre 

gegroepeerd ín de kasten! Wat dat betekent? Nou, 

dat is vlug genoeg uit de doeken gedaan: er worden te 

weinig boeken uitgeleend. Anders gezegd: er komen te 

weinig klanten die een of meer boeken mee naar huis 

nemen om er thuis van te genieten! Dat heeft tot 

gevolg dat de boekenkasten uit beginnen te puilen, ook 

al omdat er regelmatig nieuwe boeken bijkomen. Zo 

hebben we laatst van de centrale bibliotheek ‘Witte 

Dame’ maar liefst 67 boeken gekregen. Nee, dat zijn 

natuurlijk geen gloednieuwe boeken die nog naar de 

drukinkt ruiken (zo’n typisch vertrouwd luchtje…) 

maar het zijn de overcomplete boeken die aan 

bibliotheken zoals de onze worden afgestaan. 

Gloednieuwe boeken komen er overigens binnenkort 

ook weer bij…! Maar, om even bij de les te blijven: wij 

zouden zo graag zien dat het aantal klanten een flinke 

groei te zien zou geven, flinker dan tot nu toe!  

Misschien ’n beetje een vreemde vergelijking maar 

in het weekend van 9 en 10 september was er in alle 

kerken in ons land een zogeheten ‘kerkproeverij’: de 

min of meer trouwe kerkgangers was gevraagd om 

eens iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de 

kerk. U hebt hierover iets kunnen lezen in de vorige 

Mensfort Info (ik kan tussen twee haakjes niet 

vaak genoeg zeggen hoe schitterend ik ons infoblad 

iedere keer weer vind) van de Emmaüskerk. Als wij 

nou eens een ‘bibliotheekproeverij’ zouden kunnen 

houden: onze trouwe lezers brengen een ‘gast’ mee 

die dan van dichtbij kan zien hoe geweldig onze 

BiebMensfort is! We hoeven daar geen speciale dag 

voor uit te kiezen; elke dag is een goede dag, of dat 

nou de dinsdag- of vrijdagmorgen is of de 

woensdagavond! Als u nou net zo enthousiast over 

dit idee bent als ik, dan krijgen we gegarandeerd 

meer aanloop, en dus meer klanten, en hoeven er 

geen boeken meer boven óp de boekenkasten komen 

te liggen!! Doen hè! Allez, tot de volgende keer.        

BiebMensfort 

                                         door Huub van Houtert 

Openingstijden BiebMensfort: 
Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur 

Vrijdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 uur 

Adverteren in Mensfort Info?   Meer informatie bij de redactie.  (mensfort.info@mensfort.eu) 
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Zoek je een 

leuke locatie of  

ruimte om iets te organiseren of zoek 

je een activiteit of iets leuks om te 

gaan doen bij jou in de buurt van 

Eindhoven bij elkaar komen.? Kijk dan 

op buurtruimte040, een platform 

waar alle activiteiten en ruimten Hier 

vind je alle ruimten en zalen in 

BUURTRUIMTE 040. Bij vragen of 

reserveringen kun je direct contact 

opnemen met de beheerder van de 

betreffende ruimte. 

 

 
Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.00 uur serveren 

we de inmiddels bekende  “Daghap van De Werf”, 

gepresenteerd door Lumens en buurtruimte040 in 

De Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage 

van € 3,50 en eet met ons mee. Iedereen is welkom 

en je hoeft je niet aan te melden. Hou de poster in 

De Werf in de gaten, want we eten elke week wat 

anders. 

 

Daghap 

in de Werf 

Kienen 

Op woensdag 11 oktober en 

woensdag 25 oktober is er in de 

ontmoetingsruimte van de Eikenhof 

aan de Bleyslaan 73 een gezellige 

kienmiddag. De zaal is open vanaf 

13.00 uur Aanvang om  Iedereen is 

van harte welkom. 
 

Wijkfeest 2017 

De glijbaan 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in De 

Werf. Aanvang 20.00 uur, einde 

omstreeks 22.30 uur. 

Iedere en is welkom om aan dit 

kaartspel mee te doen en er zijn 

elke avond leuke geldprijzen te 

winnen. Voor meer informatie: tel. 

2510952. 

Kienen 

Op woensdag 4 oktober en woensdag 18

oktober: KIENEN in de Werf met 

afdeling Judas Taddeus van de KBO.  
Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur. 

Er zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden of kieners 

van buiten de wijk zijn van harte welkom! 

 

Vrijwilliger Ad Thijssen klaar voor 

het bezorgen van de Info 
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Elektrische fietsinfodagen voor 50–plussers 

Voor de derde keer organiseert de gemeente 

Eindhoven in samenwerking met de ouderenbonden 

en SOAB adviseurs de elektrische fietsinfodagen 

voor 50–plussers en wel  op woensdag 1 en donderdag 

2 november van 10.00 uur tot 15.30 uur op Sportpark 

Op Noord, bij het Ottenbad. 

Heeft u al een elektrische fiets maar wilt u uw 

fietsvaardigheid met uw elektrische fiets 

vergroten? Of de kans dat u met de fiets ten val 

komt of van de weg af raakt verkleinen? Of heeft u 

nog geen elektrische fiets, maar overweegt u er één 

aan te schaffen? Kom dan zeker naar één van deze 

elektrische fietsdagen. De dag is bedoeld voor 50-

plussers uit de gemeente Eindhoven. Met deze 

elektrische fietsinfodagen wil de gemeente een 

bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en het 

plezier van fietsende 50–plussers in de gemeente 

Eindhoven. 

U krijgt : een gezellige en leerzame presentatie met 

veel tips , de mogelijkheid om diverse elektrische 

fietsen uit te proberen, een check op uw banden-

spanning en de zithouding op uw fiets, een 

fietsvaardigheidstest op een oefenparcours, een 

reactie- en balanstest met beweegoefeningen, een 

korte gezamenlijke fietstocht, gratis koffie/thee en 

een verzorgde lunch. 

Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan op : 

www.e-biketraining.nl (klik op de startpagina op de 

tekst ‘naar aanmelding’). Of schrijf een briefje naar 

SOAB Adviseurs voor Woning en Leefomgeving, 

Postbus 2210, 4800 CE, Breda.  U krijgt dan een 

bevestiging met de juiste plaats en de tijd. 

 

 

Officiële opening nieuw schoolgebouw Frits Philips 

Op dinsdag 29 augustus is 

het nieuwe schoolgebouw van 

voor kan kiezen op het gebied van sport, cultuur, 

ondernemerschap of wetenschap. Medewerkers 

Frits Philips lyceum-mavo (aan de Avignonlaan 1) 

officieel geopend. De feestelijke opening werd 

verricht door de kinderen van Frits Philips. Frits 

Philips heeft veel voor Eindhoven betekend. Hij heeft 

niet alleen op economisch gebied veel voor de stad 

betekend, ook in sociaal opzicht heeft Eindhoven veel 

te danken aan hem. Frits Philips leefde intens mee 

met de mensen in zijn bedrijf en zijn PSV. Waar hij 

voor stond ten opzichte van zijn medemens dat zijn 

belangrijke waarden voor de school: inzet, ambitie en 

betrokkenheid.  

Van leerlingen wordt verwacht leerlingen dat ze zich 

inzetten om zichzelf zo veel mogelijk te ontwikkelen. 
Dat kan binnen de talentrichtingen waar de leerling 

 

ondersteunen de leerlingen bij de keuze voor hun 

talent, de school geeft ruimte om dat talent te 

ontwikkelen en werkt o.a. samen met 

sportorganisaties zoals PSV en Oranje Rood, 

onderwijsorganisaties zoals de Fontys en TU/e en 

het bedrijfsleven in de Brainportregio. De school 

biedt in dit kader ook het zeer succesvolle High 

School Eindhoven programma aan voor talentvolle 

sporters.  

In februari 2018 wordt de bouw volledig afgerond 

en zal ook de kantine van de sporthal worden 

opgeleverd, zodat de gebruikers van de sporthal in 

de avonden en weekenden ook weer kunnen sporten 

in de Sporthal Frits Philips. 
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 Hallo, mijn naam is Marjo van den Hurk. Ik 

bven zo’n tien jaar geleden in Mensfort 

komen wonen. Van beroep ben ik 
ziekenverzorgster, maar na mijn huwelijk 

ben ik met mijn man Lucian gaan werken in 

Bistro “Het Kluiske” aan de Woenselse 

Markt. Na dit 20 jaar gedaan te hebben 

zijn we verhuisd naar Elsendorp om daar 

de horeca te gaan doen op de 

camping.Tien jaar later zijn we weer 

teruggekomen naar Eindhoven. Het eerste 

jaar was toen het vakantiegevoel: veel 

wandelen, fietsen en zo. Toen een keer bij De Werf 

gaan kijken of er iets was wat ik leuk vond. Aanbod 

genoeg! Zo ben ik begonnen met fietsen in de wijk, 

eenmaal per maand, wat al gouw werd omgezet tot 

een wekelijkse activiteit. Daarbij drie keer in de 

week sporten, veel vrijwilligerswerk en zo. Met 

daarbij inspringen waar mijn hulp nodig is kom ik al 

gauw een dag in de week tekort. Ik zou eigenlijk nog 

wel meer willen vertellen, maar o wee, nu is mijn pen 

bijna leeg. Ik kan nog net de pen doorgeven aan Annie 

G. Gruijters. Groetjes van mij. 

 De pen 
 In “De Pen” stelt elke maand een andere  wijkbewoner  zich voor aan de wijk en geeft dan de pen door aan een 

ander. Een mooie manier dus om meer te weten te komen over de buurt en over elkaar. Dus iedere maand een 

andere persoon. Dit keer Marjo van den Hurk. 

 

Carte Blanche zet haar deuren open tijdens de atelierroute 2017 
Carte Blanche maakt theater, poëzie 

en beeldende kunst. Een aantal 

dagen in de week doen we dat met 

kunstenaars met een verstandelijke  

Tussen 11.00 en 17.00 uur kun je beeldend werk 

bekijken en word je mogelijk verrast met een 

gedicht of korte performance. Wil je meer weten 

over Carte Blanche, of deel willen nemen aan een  

beperking, autisme stoornis of achtergrond in de 

psychiatrie. Wie graag een keer binnen komt kijken, 

wij zetten onze deuren open op 30 september en 1 

oktober tijdens de Atelierroute 2017. 

theatergroepen, kijk dan op www.carteblanche.nu of 

stuur een mail naar informatie@carteblanche.nu of 

kom van onze even langs. 

 

Nieuw in Jongerencentrum De Energy. 

 

Er zijn weer een aantal nieuwe activiteiten 

vanuit Dynamo Jeugdwerk. Zo is er op woensdag-

middag van 15.00 – 16.00 uur Cinematic Hour bij 

jongerencentrum de Energy, Heb je een eigen 

15.00 en 16.00 uur 

naar jongerencentrum 

de Energy, Een 

proefles meedoen?  

YouTube account? Of wil je graag leren hoe je 

toffe filmpjes maakt? Kom dan langs bij deze 

activiteit, hier leer je monteren (editen), 

cameratechnieken, kortom alle ins en outs voor 

het maken van een YouTube filmpje! Deze 

activiteit is helemaal gratis.  

Wil je actief aan de slag? En vooral tof leren 

dansen? Kom dan bij naar de Freestyle Dance 

Class. Hier leer je coole dansmoves, train je voor 

optredens en maak je supertoffe dansvideo’s! 

Lijkt jou dit wat? Kom dan op woensdag tussen  
 

Dat kost € 3,00.  Voor  4 lessen betaal je € 10,00. 

Naast de nieuwe activiteiten starten onze 

structurele activiteiten ook weer vanaf nu, elke 

woensdag is er euro Freestyle Voetbal (eerste 

proefles gratis, verdere kosten 2 euro per les), nu 

in de gymzaal naast basisschool Atalanta, elke 

dinsdag- en woensdagavond kun je langs komen 

voor studio activiteiten en Freerunnen doe je op 

donderdag en zaterdag. De eerst volgende Energy 

Moves is niet op de tweede vrijdag van de maand 

maar op 27 oktober met als thema Halloween! 
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25 jarig bestaan en open dag 

Stads Hobbycentrum Eindhoven 
 

Om het 25 jarig bestaan te vieren en iedereen 

kennis te laten maken met de activiteiten van het 

Stadshobbycentrum organiseren we ook dit jaar 

weer een open dag en wel op zaterdag 7 oktober van 

11.00 uur tot 16.00 uur. Op deze dag zijn de 

deelnemers op het centrum bezig met hun hobby’s, 

zoals o.a. tekenen en schilderen, pergamano, 

boekbinden, 3D kaarten maken, naaldvakken, 

boetseren, glasbewerken, kartonnage, 

houtsnijwerk, sieraden maken, glaskralen branden 

en 3D printen. Van een aantal hobbyisten is er dan 

ook werk te koop. De boetseerders gaan, als het  

weer het toelaat, Raku stoken, een techniek, om 

bijzonder craquelé effect aan hun werkstuk te 

krijgen. Op de hout en metaalafdeling kunnen onze 

begeleiders u uitleggen met welke professionele 

machines er kan worden gewerkt. Het 

Stadshobbycentrum ligt op een idyllische plek, in 

een oude rooms katholieke meisjesschool enigszins 

verscholen achter een huizenrij en een mooie 

groene poort aan de Paul Krugerlaan 55 in Tongelre, 

Eindhoven.. De toegang is gratis en er staat een 

kopje koffie voor U klaar! 

Voor meer informatie www.stadshobbycentrum.nl 
 

 

 

Nominatie Swinkels Glas 

Door de Stichting Duurzaam Herstel 

is Swinkels Glas, gevestigd aan de De 

Greefstaat in onze wijk  genomineerd 

voor de Rob Insinger Award, die wordt toegekend 

aan bedrijven die met aandacht voor duurzaamheid 

hun bedrijf voeren. Een bewijs  dat zij ook aan de 

toekomst van onze aarde denken. Hoewel zij nog niet 

als winnaar bekend zijn gemaakt is dit toch zeker 

een moment om trots  op te zijn, zeker nadat het 

bedrijfspand pas helemaal nieuw herbouwd is. Een 

felicitatie waard voor dit bedrijf, dat ook al een jaar 

lang onze Mensfort Info siert met een advertentie. 

En nu maar hopen dat zij gekozen worden tot 

nummer één in Nederland. 

Hallo allemaal,  

Even voorstellen… Wij zijn de nieuwe leerkrachten 

in de groepen 7 op B.S.  Atalanta. Het is super om 

op deze leuke school te mogen starten. We sluiten 

ons volledig aan bij de mooie kernwaarden van  

 

deze school. Beiden zijn we 

jonge, enthousiaste leer-

krachten met een hart voor 

het onderwijs. Binnen onze 

mogelijkheden doen wij er 

alles aan om een kind in zijn 

ontwikkelingsgebieden optimaal te begeleiden. Een  

goed contact binnen 

de wijk is een mooie 

aanvulling om dit te 

kunnen realiseren. 

Tot ziens in de wijk 

of op B.S. Atalanta. 

 

Basisschool Atalanta zoekt huiswerkbegeleiders 

Voor de kinderen van 

groep 6 en 7 zijn wij op 

zoek naar enthousias-

telingen die de huis- 

werkklas willen begeleiden. Voor groep 8 is de 

begeleiding al opgezet. Lijkt het je leuk, interessant en 

boeiend om kinderen te helpen en heb je ongeveer 1,5 

uur per week de tijd dan zou je zomaar op Atalanta 

kunnen passen. Voor verdere informatie kun je bellen 

en/of een afspraak maken met  

Rebecca Gelens : 040-28489221 
 

  

Sanne en Sophie 
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Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van november aanleveren uiterlijk 

op 15 oktober per email mensfort.info@mensfort.eu of 

schriftelijk op het redactieadres. 

Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners van 

Mensfort worden kosteloos geplaatst.  

De redactie behoudt zich het recht voor mededelingen 

in te korten als het artikel te lang is of te weigeren 

indien deze als kwetsend kunnen worden ervaren.  

Advertenties zijn mogelijk.  

Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie. 

MENSFORT INFO  is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven  

Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz 
 Website S.L.M. www.leefbaarheidmensfort.nl 

informatie@mensfort.eu 

 

Buurthuis De Werf,  

Beheerder:  Richard Heijdenrijk, 

 van der Werffstraat 14, 

 r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 

2431154 

Buurtpreventie Mensfort buurtpreventie@mensfort.eu 084-869 30 76 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder: Jimmy v.d. Schoor 

van der Werffstraat 14, 

 j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl 

06-52634977 

Gebiedscoördinator Mensfort 

Erika Overink 

 e.overink@eindhoven.nl 2385029 

Wijkagent 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@politie.nl  

0900-8844 

Janneke Lopata j.lopata@lumenswerkt.nl 06-52740942 

Jongerenwerk Mensfort 

 Gijs v. Dijsseldonk 

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl 06-52740944 

Algemeen Klachtennummer 

Gemeente Eindhoven 

gemeente@eindhoven.nl 14040 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 269 75 61 

Emmaüskerk  

Jan Dorr 

 j.dorr@upcmail.nl, 2133194 

Redactieadres Mensfort Info v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 

2449938 

Bankrekening S.L.M. t.n.v. Penningmeester S.L.M. NL27RABO0150070985 

Colofon 

 

 Bij overlijden:                   Acheron uitvaarten     1e Lieven de Keylaan 88 2029815 

Mensfort is actief!  

Veel publiek bij de KroMeRaloop 


