Mensfort Info
Januari 2013
Steunpunt Mensfort.

Komende tijd is ons steunpunt in de Werf open op de
dinsdagen 5 februari en 19 februari en 5 maart(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 (vanaf 11:00 uur) is aanwezig evenals de
wijkbrigadier. (Hij in principe het eerste uur.)
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/

Koersbal in Mensfort.

In de wintermaanden wordt ipv Jeu-de Boules het
spel Koersbal gespeeld in een zaal van wijkcentrum
de Werf. Belangstellenden kunnen komen kijken
en/of meespelen vanaf donderdagmiddag 31 januari
om 14:00 uur. Hierbij is iedereen van elke leeftijd uit
Mensfort van harte welkom.

Nieuwe website S.L.M.

Hebt
u
inmiddels
de
nieuwe
website
www.leefbaarheidmensfort.nl ook in uw favorieten
gezet? Voortaan kunt u hier ook alle informatie
vinden over het steunpunt en SLM, het laatste nieuws
uit de buurt en nog veel meer nuttige informatie.

Straatactiviteiten

Stichting Leefbaarheid Mensfort wil initiatieven van
wijkbewoners graag ondersteunen. Als iemand het
initiatief neemt om de bewoners van een bepaalde
straat, buurt of gebouw met elkaar in contact te
brengen kan daarvoor een financiële bijdrage vanuit
de gemeentesubsidie worden toegekend. Afhankelijk
van het idee en het te organiseren evenement wordt
bepaald welk bedrag reëel is om bij te dragen aan het
samen werken aan leefbaarheid in de straat. Wilt u
het initiatief nemen en hebt u een idee, neem dan eens
contact op met het dagelijks bestuur van S.L.M.
Afgelopen jaar is van deze subsidie in de vorm van het
waardebonnensysteem gebruik gemaakt voor de
gymclub, Kidsclub, straatbarbecue, verjaardagsfeest
flatgebouw e.d. Er zijn veel mogelijkheden. Ook voor
uw straat. Benut de mogelijkheden van de
gemeentelijke subsidie en neem het initiatief.
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Coiffure Mensfort.

In enkele maanden kan er veel veranderen. Was er
twee maanden geleden nog sprake van het sluiten van
de kapsalon en voortzetten van de activiteiten in de
bovenliggende woning, nu is de oplossing gevonden in
een verkleining van de Coiffure Mensfort om samen
met een andere ondernemer gebruik te maken van het
winkelpand. Heropening van de nieuwe coiffure
Mensfort is na enige verbouwing gepland op 1 februari.
We zijn blij dat Ria en Lenie op deze wijze hun
werkzaamheden kunnen voortzetten. Daarnaast is er
een mogelijkheid hen bij u thuis te vragen voor de
verzorging van uw haar.

Jouw hulp on line

Op 2 januari gaat de Lumens Groep als aanvulling op
het bestaande maatschappelijk werk gebruik maken
van live on line hulpverlening. Chatten of mailen met
een hulpverlener over onderwerpen als financiën,
relaties, opvoeden, wetten en regels? Eventueel
volledig anoniem? 24 uur per dag?
Zelftests
uitvoeren, online een training volgen of een programma
op maat doorlopen? Vanaf 2 januari 2013 kan dat
allemaal bij Welzijn Eindhoven. Inwoners uit
Eindhoven en omliggende gemeenten kunnen terecht
op de nieuwe site http://www.jouwhulponline.nl. In
samenwerking met Kwadraad Hulp Online, een ervaren
online hulpverlener, ontwikkelde de Lumens Groep een
eigen online platform voor hulpverlening.

Jaar van het voorlezen in en met de Bieb!

Het jaar 2013 is uitgeroepen tot Jaar van het
Voorlezen onder het motto:
WIJ GAAN VOORLEZEN.
Voorlezen is leuk en nuttig: het versterkt de band
tussen ouder en kind en is goed voor de
taalontwikkeling en de schoolprestaties van kinderen.
Maar ook voor jongeren en volwassenen is voorlezen
van blijvende waarde. Om hier aandacht aan te geven
wordt in 2013 van alles georganiseerd rondom
voorlezen. Zo kan iedereen ervaren dat voorlezen leuk
en waardevol is voor baby’s, jonge kinderen, tieners en
volwassenen. Houd de website van de bibliotheek,
twitter en facebook in de gaten, zo blijft u op de
hoogte van alle activiteiten!
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Schildersclub zoekt leden

In De Werf is een schildersclub waar u elke dinsdag
van 14.45 uur tot 16.45 kunt (leren) schilderen. Er is
nog plaats voor enkele deelnemers. Er wordt gewerkt
met verschillende schildermaterialen naar aanleiding
van opdrachten en naar wens ook vrij. Het is mogelijk
een speciale basiscursus schilderen te volgen. U kunt
meteen instromen.
Prijzen : 15 lessen € 155,00 excl. materiaal
Informatie: Marc Crombach, tel. 013-5437221
e-mail : marccrombach@hotmail.com

Barmedewerker gevraagd.

Voor de maandagmiddag vragen de vrijwilligers van
wooncomplex de Eikenhof tijdens het biljarten in de
recreatiezaal een vrijwilliger die hen kan
ondersteunen als barmedewerker.

Nederlandse les

Doe je ook mee met de Nederlandse les voor
anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 – 11.30
uur of op donderdagavond van 18.30-21.30 uur in
wijkcentrum de Werf,
v.d. Werffstraat 14 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 en schrijven. Als je iets
speciaals wil oefenen kun je dat ook vragen.
Informatie bij Roos van der Zon, tel. 06-23657499.

Carte Blanche speelt: WOYZECK

‘De Wozzeck’ van Georg Büchner is een van de
beroemdste toneelstukken uit de wereldliteratuur.
Woyzeck is een jonge soldaat met een zeer
bescheiden inkomen. Het spreekwoord: 'Wie voor een
dubbeltje is geboren, zal nooit een kwartje worden", is
zeker op hem van toepassing. Hij woont samen met
Marie en hun kind. Omdat zijn inkomsten niet
voldoende zijn om zijn gezin te onderhouden, laat hij
zich ook gebruiken als proefkonijn voor medische
experimenten van doktoren en wordt hij uitgebuit
door de kapitein die hem kleine opdrachten geeft.
Woyzeck lijdt aan de vernederingen en het eenzijdig
dieet van alleen peulvruchten verliest hij zijn
geestelijke gezondheid. Wanneer Marie dan ook een
verhouding begint met een tamboer-majoor, barst bij
Woyzeck de bom. De entree voor de voorstellingen in
de Jan Heijnslaan 4 bedraagt € 12,50. Voorstellingen
zijn nog op 26 januari (20.30 uur), 27 januari (15.00
uur), 31 januari, 1 en 2 februari (steeds om 20.30 uur.
Bekijk
de
website
voor
meer
informatie.
www.carteblanche.nu
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NLdoet 2013: heel Eindhoven doet mee!

Op 15 en 16 maart 2013 steken vele betrokken
Nederlanders de handen uit de mouwen tijdens
NLdoet. Dit is de grootste vrijwilligersactie van
Nederland, georganiseerd door het Oranje Fonds. Ben
of ken je een maatschappelijke organisatie waar
vrijwilligers nodig zijn voor een leuke klus of
activiteit? Of heb je zin om samen met collega’s,
vrienden of teamgenoten bij een organisatie aan de
slag te gaan? Doe dan mee met NLdoet.
Vrijwilligers zijn het kloppende hart van sociale
initiatieven. Met NLdoet stimuleert het Oranje Fonds
jong en oud om zich in te zetten voor de samenleving
en zet vrijwillige inzet in de spotlights.
Vrijwilligerspunt en Stichting Present werken
daarvoor samen.
Samen aan de slag
Overal in Eindhoven zijn leuke vrijwilligersactiviteiten
te doen. Het opknappen van een clubhuis, een
dierenverblijf of een speeltuin. Een paar uur erop uit
met jongeren of gehandicapten. Tussen al deze
klussen vind je vast en zeker een mooie activiteit die
je samen met je collega’s, familie, je sportteam of in
je eentje kunt doen. Ben je maatschappelijk
betrokken en heb je zin om een dag(deel) de handen
uit de mouwen te steken? Meld je aan op
www.nldoet.nl. Er komen dagelijks nieuwe activiteiten
bij!
Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws
en tips en inspiratie voor een fantastische NLdoet
activiteit kun je terecht op www.nldoet.nl.

Christiaan Huygens College scoort!!

Volgens een onderzoek naar de beste scholen van
Nederland uitgevoerd door Elsevier behoort het
Christiaan Huygens College tot de beste scholen van
Nederland!! We staan met onze havo afdeling
bovenaan in de lijst der winaars van 2013!
Daarnaast heeft onze vmbo-t afdeling als enige van de
vmbo-t scholen in Eindhoven, het oordeel ‘+’ gekregen!

Buurt- en kruidentuin

De eerste bijeenkomst van gebruikers van de nieuwe
buurt- en kruidentuin bij de Werf was erg succesvol.
Een aantal wijkbewoners zien hier mogelijkheden om
hun tuinhobby in de praktijk te brengen. Er zijn al
afspraken gemaakt betreffende het gebruik en de
voorbereidingen om in het voorjaar te starten zijn in
volle gang. Zodra het weer het toelaat zullen de
tuintjes worden ingericht en ingezaaid.
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