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Nieuwe website S.L.M. 
Velen bezochten al de nieuwe website van S.L.M. :  
www.leefbaarheidmensfort.nl. We proberen 
daarop zoveel mogelijk actueel te blijven en de 
wetenswaardigheden vooral voor Mensfort te 
vermelden.  
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in de Werf is komende tijd open op 
de dinsdagen 30 oktober,  13 en 27 november (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 is  aanwezig evenals de wijkbrigadier. 
(Hij in principe het eerste uur.)   
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/  
Halloween in Lieven de Keypark. 
Voor alle kinderen tot 12 jaar in onze wijk wordt op 
woensdag 31 oktober een zéér bijzonder Halloween 
feest georganiseerd. Veel kinderen van de drie 
basisscholen Atalanta, de Opbouw en de Korenaar 
doen hieraan mee. Kinderen van onze school 

Atalanta in Mensfort wordt 
gevraagd om samen met de 
ouders vanaf 18:20 uur, al dan 
niet verkleed, voorzien van  
lampions  in optocht door enkele 
straten van onze wijk naar de 

Oude Bosschebaan te trekken. (Voorzichtig bij het 
oversteken naar de Oude Bosschebaan.)  Hier is 
het startpunt van de spooktocht. Tijdens de tocht 
krijgen de kinderen traditioneel een verrassing. Zo 
maken zij een hele grote lus door het park en het 
eikenlaantje, dat helemaal in de trant van 
Halloween ingericht zal zijn. Rond 19:40 uur  zijn ze 
weer terug op het verharde trapveld waar voor de 
kinderen fris of warme chocolademelk uitgedeeld 
wordt en is er voor de kinderen een broodje 
halalworst of kaas beschikbaar.  
Het festijn wordt om 20:30 uur afgesloten. Het 
zou erg leuk zijn als veel huizen in de in de Hendrik 
Staetslaan op deze avond  in de sfeer van 
Halloween versierd worden!   

Sinterklaas in Mensfort. 
Net als vorig jaar zal St. Nicolaas ook dit jaar weer 
een bezoek brengen aan Mensfort. Op zaterdag 24 
november komt hij met Zwarte Piet en de 

Pietenkapel weer naar het Judas 
Taddeusplein. Daar zal hij omstreeks 
13.30 uur op het plein ontvangen worden 
en een rondgang maken. De Pietenkapel 
zorgt voor gezellige muziek. Daarna 
mogen de kinderen van 2 tot 8 jaar uit 
de wijk in de bieb bij de Sint komen en 
de Pakjespiet heeft beloofd dat er 

voor de kinderen die op tijd de kleurplaat hebben 
ingeleverd een cadeautje zal zijn. De Pietenkapel zal 
ondertussen met muziek het winkelende publiek op 
het plein vermaken. Vanaf 1 november zijn de 
kleurplaten af te halen bij de Dierenspeciaalzaak 
v.d. Wildenberg, Kapsalon Mensfort en de 
Bibliotheek. Vóór 15 november moet die dan weer 
worden ingeleverd. Vergeet niet je naam duidelijk op 
de tekening te schrijven. 
Jeu de Boules in Mensfort. 
Zolang het weer het toelaat wordt elke donderdag-
middag om 14:00 uur jeu-de-boules gespeeld onder 
leiding van Louis Weekers op het binnenterrein van 
wijkcentrum “de Werf”. Hierbij is iedereen van 
elke leeftijd uit Mensfort van harte welkom. 
Ervaring is echt niet nodig en er zijn altijd 
speelballen beschikbaar. Komt U ook?  
Fietsen met Mensfort. 
S.L.M. organiseert elke derde dinsdag van de maand 
als het goed weer is een fietstocht. 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 een  kopje koffie. Graag 2 dagen vooraf 
aanmelden bij  H. v.d. Vondervoort (tel. 2449938  ) 
of leefbaar.mensfort@hetnet.nl Ook zonder 
aanmelding bent u welkom  
Rommelmarkt De Werf 
Op zondag 11 november is er een rommelmarkt in 
wijkcentrum de Werf van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
Entree € 1,00 p.p. Er zijn nog kramen te huur à 
12,50.  Info reserveren : 06-81135591 
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Beweegles 65+ fit. 
Wilt u werken aan uw fitheid, dat kan, er zijn nog 
enkele plaatsen vrij! In onze leuke beweeggroep 
onder leiding van een gediplomeerd Beweegleidster. 
We trainen iedere woensdagochtend van 9:30 – 
10:30 uur, daarna drinken we gezellig koffie/thee. 
Locatie: wijkgebouw de Werf in de van der 
Werffstraat 14. Voor informatie kunt u bellen met 
Mirjam van der Horst, tel. 06-12055140. 
Koffieconcert Da Capo ‘95 
Op zondag 18 november geeft accordeon- en 
snarenorkest Da Capo ’85 o.l.v. Ton Scheepers een 
koffieconcert in De Werf, aanvang 11.00 uur. De 
toegang is gratis en alle wijkbewoners zijn van harte 
welkom. 
Burgerparticipatieboekje 
De afdeling Stadstoezicht van de politie heeft in 
De Werf een boekje gelegd waarin alle wijk 
bewoners vragen en klachten kunnen schrijven 
waarbij actie van de politie wordt gevraagd. Vul dat 
daar in en de stadstoezicht onderneemt actie.  
Koffieconcert Zanglust 
Op 21 oktober hield seniorenkoor Zanglust haar 
koffieconcert in de Werf. Helaas was de Info al 
naar de drukker op het moment dat we daar 
informatie over kregen. Erg jammer, maar als u 
interesse hebt om te gaan zingen in dit koor, komt u 
dan op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur 
naar de Werf. Voor informatie over dit koor kunt u 
terecht bij W. v.d. Heyden, tel: 040-7850005. 
Open- Club Tentoonstelling van Konijnen en Cavia’s 
Deze wordt gehouden van vrijdag 23 november tot 
en met zondag 25 november in de Werf. Op deze 
tentoonstelling komen konijnen en cavia’s van 
fokkers uit Eindhoven en omstreken, maar ook uit 
Limburg, Gelderland en België. Er worden in alle 
rassen konijnen tentoongesteld van Vlaamse 
Reuzen circa 10 kg. tot Dwergkonijntjes circa 1 kg. 
Ook zijn er konijnen met verschillende haar-
structuren zoals Angora langharig en Rex 
kortharig. Verder zijn er verschillende hangoor- en 
dwerghangoorrassen te zien. Bij de Cavia’s, zullen 
vele kleuren en haarstructuren te zien zijn, lang- 
kort- en borstelhaar. Het is een ware belevenis 
voor volwassenen en kinderen. De entree is gratis. 
De openingstijden zijn: 
Vrijdag  23 november van 20.00 uur tot 22.00 uur 
Zaterdag 24 november van 11.00 uur tot 22.00 uur 
Zondag  25 november  van 11.00 uur tot 16.30 uur. 
 

Open Avond én minilessen Christiaan Huygens 
Op dinsdag 20 november is er op het Christiaan 
Huygens College, locatie Broodberglaan, een mini-
les-avond voor groep 8-leerlingen en hun ouders, 
aanvang 18:45 uur, zowel gebouw Torenberglaan als 
Broodberglaan zijn vanaf 18.30 uur geopend. Voor 
zowel leerlingen als ouders is er gelegenheid om 
minilessen te volgen. Voor leerlingen is dit een 
mooie kans om eens te ervaren hoe lessen gegeven 
worden op een school voor voortgezet onderwijs. 
Ouders kunnen tijdens deze avond ooit opgedane 
kennis opfrissen!! Er zijn ook voorlichtingsrondes 
over; de brugklas, het onderwijs en de 
zorgstructuur op het Huygens. Na afloop van de 
minilessen is er voor ouders gelegenheid om vragen 
te stellen aan de schoolleiding. De avond eindigt om 
21:00 uur. 
Naailes in buurthuis  De Werf. 
Op maandagochtend wordt in het wijkcentrum de 
Werf naailes gegeven aan vrouwen van 9.00 uur tot 
11.30 uur. Er wordt gewerkt vanuit patroonboeken 
die aanwezig zijn, maar uit een eigen patroonboek  
kan ook. Er zijn naaimachines aanwezig maar een 
eigen naaimachine, locker meenemen kan ook. De 
kosten zijn 14 euro per maand, vooruit te betalen. 
Inbegrepen is een kop koffie of thee. Tijdens de 
schoolvakanties is er geen les. De lijst met 
benodigdheden wordt op de eerste les verstrekt. 
Aanmelden: binnenlopen op maandag ochtend om 9 
uur in zaal  2. Adres: Van der Werfstraat 14. 
Stadshobbycentrum Eindhoven 
Dit hobbycentrum is gevestigd aan de Paul Krügerlaan 
55. Iedereen ouder dan 40 jaar is welkom om mee te 
doen nadat men is ingeschreven. Onder deskundige 
leiding van vrijwilligers kunt u hout-, glas  of 
metaalbewerken, boekbinden, boetseren, sieraden 
maken en nog veel meer. Nadere informatie tel. 
2817376 of op www.stadshobbycentrum.nl 
Juristenspreekuur. 
Op elke eerste maandagavond van de maand wordt er 
een juristenspreekuur gehouden van 19.00 tot 20.00 
uur in de wijk Rapenland-zuid, Thorvaldsenlaan 49.  
Ook bewoners van Mensfort kunnen er gratis terecht 
voor juridisch advies over zaken als huurrecht, 
consumentenrecht, arbeidsrecht etc. 
Indien nodig wordt u doorverwezen naar 
gespecialiseerde rechtsbijstandsverleners zoals 
advocaten, sociaal raadsliedenwerk, notarissen etc. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van Rapenland-zuid: www.rapenlandzuid.nl 


