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Seniorendag 2013.

Op vrijdag 4 oktober a.s. wordt in het Wijkcentrum
De Werf (Van der Werffstraat 14, Eindhoven) van
10.00 tot 16.00 uur de seniorendag 2013 gehouden.
Entree is gratis. Op deze dag presenteren
verschillende organisaties hun activiteiten op de
informatiemarkt. Daarnaast kunt u onder het genot
van koffie/thee genieten van allerlei muzikale
optredens. Indien u dat wenst kunt u zelf meedoen
met de verschillende dans- en muziekgroepen.
Er staan nog veel meer activiteiten en optredens op de
agenda en de seniorendag belooft dan ook een hele
gezellige dag te worden. Ik hoop u te zien op 4
oktober a.s. in wijkcentrum de Werf. Informatie:
Safinaz Yilmaz 06-11371366

Wijkfeest Mensfort 2014

Na het geslaagde wijkfeest van dit jaar beraadt de
werkgroep zich over de organisatie voor het volgend
jaar. De organisatie van zo’n evenement vraagt veel
werk. Afgelopen jaar hebben we gemerkt dat het
aantal mensen dat zich met de organisatie heeft
beziggehouden eigenlijk te klein was. Nu twee
werkgroepleden door persoonlijke omstandigheden
hebben aangegeven zich niet langer actief met de
voorbereiding bezig te kunnen houden, doen we dan
ook een beroep op wijkbewoners. We zijn op zoek naar
enkele, liefst veel, vrijwilligers die in de opzet van het
wijkfeest mee willen werken en nieuwe ideeën willen
inbrengen. Hoe meer mensen er zijn, hoe beter de
taken verdeeld kunnen worden en hoe minder er op de
schouders van enkele mensen neerkomt. Het zou toch
erg jammer zijn als het wijkfeest geen vervolg zou
krijgen. We hebben daarvoor echt nieuw bloed nodig
in de werkgroep. Wilt u zich daarvoor inzetten samen
met de overblijvende werkgroepleden? Neem dan
contact op met het bestuur van S.L.M of mail naar
braderie.mensfort@chello.nl.

Nieuwe website S.L.M.

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

Op zaterdag 28 sept. zal er weer een 2e hands spullen
verkoop gehouden van 10:30 uur tot 14:30 uur op het
Judas Taddeusplein aan de Hendrik Staetslaan.
Spullen die door wijkbewoners bij de Stichting
Leefbaarheid Mensfort zijn afgegeven worden te
koop aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan
doen. De opbrengst komt helemaal ten goede voor de
leefbaarheid in Mensfort. (o.a. bloembakken) Bij
slecht weer wordt de verkoop uitgesteld.

Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende
tijd open op dinsdag 01 en 29 oktober (dag van papier
ophalen!!) van 10:00 tot 12:00 uur. (dinsdag 15 oktober
is gesloten!) 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/

Koffieconcert Seniorenkoor Zanglust

Zondag 20 oktober om 12.00 uur houdt het
seniorenkoor “Zanglust” haar jaarlijkse koffieconcert,
in het wijkgebouw “de Werf”, Van der Werffstraat 14
(5622 KB) te Eindhoven (Mensfort). Entree: een
vrijwillige bijdrage!
Elke dinsdagochtend wordt er van 9.30 tot 11.30 uur
geoefend in bovengenoemd wijkgebouw. Wij zingen
meerstemmig en in diverse talen. 55+er? En zingen is
iets voor U?Informatie: via het secretariaat W. v.d.
Heyden; tel: 040-7850005 of tijdens een van de
repetities.

Fietsen met Mensfort

Ook in oktober fietsen we weer op de derde dinsdag.
Om 12.30 uur vertrekken we vanaf De Werf voor
iedereen die mee wil fietsen. De laatste maanden
bestaat de groep uit een tiental personen en dat
mogen er best meer worden. Het gaat vooral om de
gezelligheid en het bewegen. De hele rit zal ongeveer
30 kilometer zijn en uiteraard is er onderweg tijd
voor een kopje koffie. Fietst u als het droog weer is
ook gezellig mee op dinsdag 15 oktober?
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Een nieuwe supermarkt !!

Goed nieuws voor onze wijk ! Op 30 oktober zal een
nieuwe Aldi supermarkt worden geopend in het pand
van de oude supermarkt aan het Judas Taddeusplein.
Van veel wijkbewoners hebben we de afgelopen jaren
de wens voor een supermarkt in de wijk gehoord. Het
heeft even geduurd, maar wij denken dat dit een
goede invulling is en dat dit de bedrijvigheid op het
plein weer ten goede komt. U hoort er nog meer van !

Jeu de Boules in Mensfort.

In de zomermaanden wordt elke donderdagmiddag 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 eens een keer kijken en/of meespelen?

Voetbaltoernooi VVaann ddeenn H
Hooooggeenn && RRuuiijjtteerrssccuupp

Zondag 2 juni is voor de eerste keer gespeeld om
deze voetbalcup, genoemd naar Mr. Pierre v.d.
Hoogen. Die wedstrijden waren op het trapveldje in
Mensfort en het geheel was omlijst met
activiteiten voor de jeugd. De aftrap werd verricht
door Mr. v.d. Hoogen en wethouder Yasin
Torunoglu. Dit werd een erg geslaagde dag en krijgt
nu een vervolg.
Op zondag 29 september zal op het trapveldje aan de
Van de Vorststraat van 14.00 tot 17.00 uur een
voetbaltoernooi worden gehouden voor jongens en
meiden uit Rapenland, Mensfort en Kronehoef. Er
wordt gespeeld in drie categorieën: Basisschool groep
7 en 8; Voortgezet onderwijs t/m 15 jaar en meiden.
Een team bestaat uit 5 of 6 spelers. Aanmelden
kan door het inschrijfformulier van de website
www.leefbaarheidmensfort.nl te downloaden, in te
vullen en in te leveren bij de daarvoor aangewezen
personen.

Juristenspreekuur

Iedere 1e en 3e maandagavond van de maand van 19:00
tot 20:00 uur is er het juristenspreekuur in
Rapenland-zuid, Steunpunt de Raap aan de
Thorvaldsenlaan 49. Bewoners van deze en omliggende
wijken 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.

Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Christiaan Huygens College

Op het Christiaan Huygens College, locatie
Broodberglaan kun je terecht voor de opleidingen:
vmbo-t, havo en vwo (t/m klas 3)*. Leerlingen van het
vwo stappen na leerjaar 3 over naar onze locatie aan
de Rachmaninowlaan om daar hun opleiding succesvol
af te ronden. Kennismaken met het Christiaan
Huygens College, locatie Broodberglaan? Noteer dan
alvast de volgende data in je agenda:
Dinsdag 19 nov. 2013: Open Avond & Minilessen,
18:45-21:00 uur en zaterdag 18 jan. 2014: Open Dag,
10:00-13:00 uur.

Politiebericht

De politie kan uw hulp niet missen bij het oplossen van
strafbare feiten. In uw ogen soms simpele dingen
kunnen
voor
de
politie
vaak
belangrijke
aanknopingspunten zijn, zoals auto’s die niet in uw
buurt thuishoren (noteer het kenteken), een hond die
begint te blaffen, wandelende personen die veel
interesse hebben voor de huizen, vreemde geluiden
zoals brekend glas, krakend hout, piepende
scharnieren, pratende mensen. Met deze signalen kunt
u de politie helpen als er bij u in de buurt een
strafbaar feit als inbraak wordt gemeld. Wees daar
alert op, zonder zelf voor politie te willen spelen!

Open dagen uitvaartcentrum Acheron.

Op zaterdag 28 en zondag 29 september a.s. houdt
Acheron uitvaarten van 10:00 tot 17:00 uur open deur
aan de 1e Lieven de Keylaan 88 (voormalig apotheek
Rutten). U bent van harte welkom om in een
ontspannen sfeer zelf eens een kijkje te komen
nemen in het, in huiskamerstijl ingerichte,
uitvaartcentrum en kennis te maken met Harriëtte
en Peter Verheijen. U krijgt niet alleen informatie
over alles wat met het laatste afscheid te maken
heeft, maar u mag ook eens een blik werpen op wat
er zich achter de schermen afspeelt bij een
uitvaart. Website: www.acheronuitvaarten.nl .

Nederlandse les voor anderstaligen

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 (Woensel). 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!
Informatie bij: Roos van der Zon, docent
Nederlands voor anderstaligen, tel. 06-23657499.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

