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Halloween in Mensfort.
Vrijdag 31 oktober zal een Halloweentocht gehouden
worden door de wijk Mensfort. Gestart wordt vanaf
18.15 uur vanaf de basisschool Atalanta voor leerlingen
van
deze
school
en
hun
ouders.
Vanaf
jongerencentrum
de
Energy
kunnen
andere
deelnemers starten vanaf 18.45 uur. Als uw kind (van 4
jaar tot 12 jaar) met u als begeleider wil meedoen
meldt u zich bij De Energy. Daar worden groepen van
ongeveer tien personen gevormd om de route te lopen.
Het is leuk als iedereen zich verkleedt en met een
lampion meedoet. Voor de best verkleedde
Halloweenfiguur zal een prijsje beschikbaar zijn. Er
zijn 4 prijsjes beschikbaar gesteld door S.L.M.
De route loopt vanaf De Energy door de v.d.
Werffstraat, Jan Heijnslaan, v. Gamerenpad, Claes
Persoonslaan, Elias
Bouwmanstraat, naar
de
Barrierweg en dan via de Jan Heijnslaan, v.d.
Helmstraat,
Drijffhoutstraat
en
van
Norenburchstraat weer naar de Jan Heijnslaan.
Daarna via het Pieter Noorwitspad en de Seb. v.
Noyenstraat naar de Jacob Romanstraat. Via de
groene zone gaat het dan naar de basisschool, om dan
via de Waghemakerstraat en de Hellenraadstraat
weer bij De Energy terug te komen. Het zou leuk zijn
als bewoners van deze straten voor de sfeer hun
tuinen versieren in Halloweenstijl. Onderweg zullen
spoken, heksen e.d. proberen iedereen aan te laten
griezelen. Deelname is helemaal gratis.

Fietsen met Mensfort
Elke dinsdag vertrekt om 13:00 uur bij de Werf de
fietsgroep uit Mensfort voor een tocht van ongeveer
30 kilometer. Iedereen kan zo aansluiten om mee te
gaan, je hoeft je niet aan te melden. Een leuke, gezonde
manier om andere mensen uit de wijk te leren kennen.
Onderweg wordt gestopt om bij een lekker kopje
koffie wat bij te praten. Ook nu de dagen wat frisser
worden is fietsen goed te doen, dus ook deze maand
gaat dat gewoon door. Alleen bij slecht weer gaat de
tocht niet door.

Steunpunt Mensfort.
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende
maand geopend op dinsdag 11 november van 10:00 tot
12:00 uur.
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Koersbal in Mensfort.
In de wintermaanden wordt elke donderdagmiddag
om 14:00 uur koersbal gespeeld, i.p.v. jeu-de-boules,
onder leiding van Louis Weekers in de grote zaal 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?

Gezond leven, gezond hart
Dit is het thema van een interessante avond die zal
worden gehouden op 12 november vanaf 19.30u in
gezondheidscentrum MensZorg. Hoe gaat het eigenlijk
met uw gezondheid? Op deze avond kunt u een beeld
krijgen van uw conditie en gezondheidstoestand omdat
u kunt deelnemen aan een aantal lichte testen. Na
afloop ontvangt u een kaart met daarop uw scores en
tevens een aantal tips voor verbetering van uw
conditie. Wat kunt u zoal verwachten ? Een kleine
conditietest,
gewichtsen
voedingsanalyse,
bloeddrukmeting, cholesterolmeting. Uiteraard is de
toegang gratis en zal er ook gratis koffie, thee en
frisdrank worden geschonken. U hoeft zich niet van te
voren aan te melden. Wij hopen op een grote opkomst.

Sinterklaas komt naar Mensfort
Op zaterdag 29 november zal Sinterklaas weer een
bezoek brengen aan Mensfort. Dit jaar komen er
enkele speelpieten mee. De Zwarte Pieten
brengen leuke spelletjes mee, ze zingen en
spelen totdat Sinterklaas komt.
De
spelletjes met de kinderen van 3 tot en
met 8 jaar worden gespeeld in De Werf.
Kinderen die willen meespelen kunnen
13.00 uur naar De Werf komen. Om er
bij te kunnen zijn kunnen kinderen uit
Mensfort vanaf 1 november een
kleurplaat ophalen bij Coiffure
Mensfort of bij Friture Mario. Ook kan de kleurplaat
worden gedownload
vanaf
de S.L.M.
site.
(www.leefbaarheidmensfort.nl).Als deze kleurplaat
weer voor 20 november wordt ingeleverd kun je komen
spelen en zal Sinterklaas waarschijnlijk ook wel een
cadeautje meebrengen. De middag zal duren tot 15.00
uur.
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Bijna 20 jaar lang zet een groep bewoners van onze
wijk zich in voor de leefbaarheid en de veiligheid van
onze wijk. In die 20 jaar zijn deze mensen ook wel
twintig jaar ouder geworden en ondanks hun energieke
inzet wordt de daadkracht bij enkelen wat minder.
Wel is in deze periode veel bereikt. Dit wordt ook
onderkend door de gemeente en de ambtenaren die bij
onze wijk betrokken zijn. Met name wordt vaak de
vernieuwende aanpak van de leefbaarheid genoemd.
Graag wil S.L.M. dit blijven doen. Daarvoor zoekt de
stichting echter nieuwe, jongere vrijwilligers, die zich
voor een gedeelte van de activiteiten willen inzetten in
één van de kadergroepen, zoals jeugdactiviteiten,
veiligheid, onderlinge contacten, cultuur of bewegen.
Deze groepen nemen nieuwe initiatieven om bewoners
van onze wijk samen te brengen en daardoor elkaar te
leren kennen. Ook zouden we onder begeleiding van
S.L.M. graag een jeugdraad in het leven roepen om
ook deze groep actief te betrekken bij de verbetering
van de leefbaarheid. Graag doen we dan ook een
beroep op alle inwoners om zich te melden om enkele
uren van hun vrije tijd voor één van de activiteiten in
te zetten. Neem contact op met een lid van het
bestuur of via (leefbaar.mensfort@hetnet.nl) om
meer informatie te krijgen of je aan te melden.

Veel mensen bezochten al de nieuwe S.L.M-website
www.leefbaarheidmensfort.nl. Hier kunt u ook alle
informatie vinden over het steunpunt en SLM, het
laatste nieuws uit de buurt en nog veel meer.

Nederlandse les 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: € 7,00 per les. Gratis proefles!
Alle
oefeningen
zijn
goed
voor
het
inburgeringsexamen en het Staatsexamen.
Informatie bij: Roos van der Zon, docent Nederlands
voor anderstaligen, tel. 06-23657499.

Koffieconcert Zanglust
Op zondag 26 oktober 2014 geeft het seniorenkoor
Zanglust een koffieconcert inde werf aan de van de
Werffstraat 14. Aanvang om 12.00 uur en de toegang
is gratis. Volgend jaar bestaat Zanglust 40 jaar. Wij
geven door het jaar heen diverse concerten in
verzorgingshuizen in en rondom Eindhoven. Nieuwe
leden zijn altijd van harte welkom.

Spreuk van de maand
Sommige mensen dromen van grootse dingen, terwijl
anderen wakker blijven en ze realiseren
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Carte Blanche
Terwijl de herfst intreedt gaat Carte Blanche
onverminderd door met al haar activiteiten en
voorstellingen. Carte Blanche geeft ruimte. Ruimte aan
lastige talenten en anderen in theater, beeldende
kunst en poëzie. Carte Blanche maakt voorstellingen
en geeft workshops in het eigen theater, maar ook
voor de zorg, psychiatrie en het onderwijs.
30 oktober starten we met een jeugdtheatergroep.
Iedere donderdag van 16.00 to 17.15 uur maken we
theater met jongeren tussen de 12 en 16 jaar.
Hindernissen en handicaps zijn hier geen beperking,
maar vormen juist de motor om kunst te maken. Ben je
benieuwd? Kom dan gerust een les meedoen.
Theatergroep BOEM speelt op 7 en 8 november om
20.00 uur en 9 november 0m 14.00 uur in de
theaterzaal van Carte Blanche, Jan Heijnslaan 4 de
voorstelling Phoebe.
Theatergroep Hartenkoning (Carte Blanche) speelt de
voorstelling Tunnelvisie in de eigen theaterzaal op 14,
15, 16, 21, 22 en 23 november. Vrijdag en zaterdag om
20.30 uur, zondag om 14.30 uur.
Theatergroep Thaleia speelt “Wendingen” over het
leven dat altijd anders loopt dan je verwacht. 29
november 20.30 uur en 30 november om 15.00 uur.
Voor meer nformatie www.carteblanche.nu of mail:
informatie@carteblanche.nu Nieuwsgierig?
Loop gerust eens binnen op de Jan Heynslaan 4 in
Eindhoven.

Theater in jouw wijk.
Wonen is blij zijn dat je binnen bent,
Wonen is bezoek ontvangen,
Wonen is tonen wie je bent!
Woon jij in de wijk Kronehoef, Rapenland of Mensfort?
Of sta je in verbinding met een organisatie in een van
deze wijken? En heb jij iets met theater, dans,
muziek of kunst? Of heb je altijd al willen helpen
achter de schermen? Doe dan nu mee met het project
‘Theater in de wijk’ en vertel jouw verhaal!
De repetities zijn elke woensdagavond
vanaf 19:00 uur tot ongeveer 21:30 uur.
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je
contact opnemen met Silvie Jorissen van Carte
Blanche, Jan Heynslaan 4, 5622 KM Eindhoven,
Tel. 040-2451739 of 0643553807
Of email: informatie@carteblanche.nu
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