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Van de redactie.
Voor u hebt u de nieuwe uitgave van de inmiddels
bekende Mensfort Info, het groene blaadje met
wetenswaardigheden voor alle inwoners van de
wijk Mensfort. Na een tiental jaren te zijn
verschenen op één blaadje papier bleek dat de
ruimte te beperkt was om alle informatie op te
nemen. Bovendien werd er steeds vaker gevraagd
mededelingen van anderen in onze uitgave op te
nemen. Het gevolg was dat we vaak de artikelen
erg moesten inkorten waardoor de leesbaarheid
minder was en niet alle informatie kon worden
overgebracht. Dankzij de medewerking van
Lumens en De Werf zijn we tot een vernieuwde
Mensfort
Info
gekomen,
waardoor
de
mogelijkheden zijn uitgebreid. Door een andere
druktechniek kunnen we ook duidelijkere foto’s
opnemen.

Oktober 2016

We willen iedereen nog meer laten weten wat er in
Mensfort te doen is. We streven er naar op de
tweede bladzijde alle activiteiten weer te geven
die er zijn, zowel in De Werf, in het
Jongerencentrum De Energy, uiteraard van
S.L.M., maar ook van diverse verenigingen en
instanties. Maar ook iedere inwoner van Mensfort
die voor de medebewoners iets wil plaatsen kan
dit doorgeven. We geven iedereen dan ook de tip
mee elke keer als de Mensfort Info in de bus valt
deze goed te lezen en daarna de agenda in huis
een vaste plaats te geven, bijvoorbeeld op het
toilet. Dan kan iedereen in huis steeds zien wat er
in Mensfort te doen is, zodat iedereen daaraan
kan meedoen als men wil.
We wensen iedereen veel leesplezier.

MENSFORT AGENDA

Wat kunt u deze maand in Mensfort doen??

Weekprogramma in De Werf
Maandag
09.00-13.00uur
09.30-10.30 uur
10.45-12.00 uur
10.00-16.00 uur
13.30-17.00 uur
18.30-21.30 uur
20.00-22.00 uur

Werktuin 040
Gymclub Survival
Volksdansen
Digitolk computerclub
KBO Sjoelen,biljart, rikken
EHBO
Volksdansen Vodawiko

Dinsdag
09.30-11.30 uur
09.30-10.45 uur
10.00-12.00 uur
10.00-16.00 uur
13.00 -17.00 uur
13.30-16.30 uur
20.00-22.00 uur
20.00-22.00 uur

Zangvereniging Zanglust
Chinese yoga
Bibliotheek
Digitolk Computerclub
Bridgen
Biljartclub "Ons Genoegen”
Doornakkers muzikanten
Muziekgroep "Da Capo '85"

Woensdag
09.30-11.30 uur
09.30-10.30 uur
09.30-12.00 uur
11.00-12.15 uur
11.00- 13.00 uur
13.30-16.30 uur
14.00-16.30 uur
14.00- 16.00 uur
19..00-20.00 uur
19.45-22.00 uur
20.00-22.30 uur

Nederlandse les
Gym en beweging
Crea-club
Volksdansen
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen / biljarten
Reparatiecafe
Bibliotheek
Symphonisch Ensemble
Toneelvereniging Basta

Donderdag
09.00-13.00 uur
09.15–10.00 uur
10.00-12.00 uur
10.30-11.30 uur
13.00-17.00 uur
13.30-16.00 uur
13.15-16.00 uur
20.00–22.00 uur

Werktuin 040
Gymclub de Werf
Zangvereniging Levensvreugd
KBO
Biljartvereniging De Werf
Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Schildersclub Frans Verbeek

Vrijdag
10.00-12.00 uur
10.00-15.30 uur
13.00-16.30 uur
19.30-22.00 uur
20.00-23.00 uur

Bibliotheek
Digitolk
Mondharmonica Ons Genoegen
Naailes
Kaartclub

Zaterdag:

op aanvraag geopend

Zondag
18.00–21.00 uur

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

Een plaats voor verbinding!
Kom gerust naar binnen om een kijkje te nemen,
voor een praatje,
een drankje of een suggestie!
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Weekprogramma in Jongerencentrum De Energy
MAANDAG
VRIJDAG
19.00 – 23.00 uur Meidengroep 18+
19.00 – 23.00 uur
DINSDAG
19.00 – 23.00 uur
19.00 – 23.00 uur Jongerengroep
ZATERDAG
19.00 – 23.00 uur
WOENSDAG
ZONDAG
12.30 --13.30 uur Lunchtime (1x maand)
09.00 – 14.00 uur
13.30 – 15.00 uur Mensfort Kids
19.00 – 23.00 uur
17.00 – 23.00 uur Studio/Muziekactiviteiten
DONDERDAG
15.00 – 17.00 uur
19.00 – 23.00 uur

Techniekmniddag
Meiden 18+ open avond

Andere activiteiten deze maand:
1 oktober
Première Ooit ga je
3 oktober
DB vergadering
5 oktober
Kienen in De Werf
7 oktober
Herfstwandeling
10 oktober Kadervergadering
15 oktober Pleinverkoop
18 oktober Samen eten
19 oktober Kienen in De Werf
29 oktober Koffieconcert
31 oktober Halloween

Energy Moves (2e vrijdag)
Energy Movies (laatste vrijdag)
Jongerengroep
Vadercomité El Mostakbel
Jongerengroep
Bij vragen over het programma kan
men terecht bij Jimmy v.d. Schoor
06-52634977

Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Fietsen
Donderdag 14.00 uur
Jeu de boules

Carte Blanche
SLM
KBO
SLM
SLM
SLM
Emmauskerk
KBO
Emmauskerk
SLM

Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag
10.00 uur
Koffiedrinken

Bewaar deze bladzijde.
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Herfstwandeling
Op vrijdag 7 oktober organiseert
SLM een herfstwandeling voor alle
actieve 60+ ers uit Mensfort. Het
vertrek is om 10.00 uur bij
Wijkcentrum De Werf en om
12.30 uur is er een gezamenlijke lunch geregeld.
Daarna bezoeken we het belevingscentrum van de
GGzE. De kosten voor deelname zijn € 2,50 pp.
Wilt u ook mee? Neem even contact op met
Marijke v. Hemert (8431918) of Marjet Thijssen
(2441497) om te kijken of er nog deelnemers
kunnen aansluiten.

Halloween.
Na het succes van
vorig jaar wil S.L.M.
ook dit jaar weer
samen met basisschool Atalanta een
Halloweentocht
organiseren. Op maandag 31 oktober zullen de
kinderen door de wijk lopen. Wij hopen dat zij
hun kleding en uitdossing aan Halloween kunnen
aanpassen. Ook dit jaar zullen er op enkele
plaatsen activiteiten zijn waar de kinderen
misschien een beetje van schrikken. Voor de
jonge kinderen tot acht jaar zal er in de
Basisschool een tocht worden gehouden. We
vertrekken vanaf de basisschool Atalanta vanaf
18.30 uur in kleine groepjes. Deze tocht is
bedoeld voor iedereen uit onze wijk, ook als
kinderen op een andere school zitten. Bij het
aanmeldpunt kunnen ouders met de kinderen zich
melden om mee te doen. Het is de bedoeling dat
de kinderen onder begeleiding van hun ouders de
route lopen. Natuurlijk zorgen we onderweg voor
een snoepje en na afloop voor iets lekkers.
Het zou leuk zijn als bewoners langs deze route
hun huizen in stijl willen versieren en misschien
de kinderen op een snoepje trakteren. De route
die we volgen vindt u dan ook hiernaast
afgedrukt. Als u niet aan deze route woont weet
u in elk geval waar de kinderen langs komen.

Adverteren in Mensfort Info?
In dit blad, dat maandelijks bij alle inwoners van
Mensfort in de bus valt kunt u ook een advertentie
plaatsen. Wat dat kost? Vraag dat na bij de
redactie. (mensfort.info@ziggo.nl )

Vrijwilligers gezocht
Voor de opbouw van de Halloweenactiviteit
zoeken we nog enkele vrijwilligers op maandag
vanaf 12.00 uur. Ook tijdens de tocht zoeken we
nog hulp o.a. als figuranten (spoken, heksen e.d.).
Hebt u tijd en zin mee te helpen, bel even naar
2449938
of
mail
naar
leefbaaheid.mensfort@hetnet.nl.

Route Halloween
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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

BiebMensfort
Alle medewerkers van BiebMensfort feliciteren
de redactie met het uitkomen van het eerste
nummer van Mensfort Info nieuwe stijl en wensen
tegelijkertijd de redactie alle succes toe voor de
toekomst van het informatieblad: “nog veel gezonde
jaren!”
BiebMensfort maakt natuurlijk heel graag van de
gelegenheid gebruik om zich in dit eerste nummer
aan u allen voor te stellen. Voor velen onder u is onze
vrijwilligersbieb
Jeu de boulesal geruime tijd (ruim 2 jaar) een niet
meer
weg te denken begrip, maar voor anderen is dat
boules
misschien nog niet het geval. Zich voorstellen
betekent dat er iets verteld wordt over het wie,
wat, waar en waarom. Heel in het kort: als antwoord
op de sluiting van het buurtfiliaal van de Openbare
Bibliotheek heeft een groep vrijwilligers de uitdaging
op zich genomen om dan maar zelf een boekenuitleen
te gaan opzetten.
Na de nodige voorbereidingen en voorbesprekingen
op 13 maart 2014 haar
heeft BiebMensfort
deuren geopend in een ruimte van jongerencentrum

‘De Energy’ achter ‘De Werf” aan de van der
Werffstraat 14.Begonnen is met zo’n 1200 boeken
van de Openbare Bibliotheek en in de loop van de
jaren is daar een aanzienlijk aantal boeken
bijgekomen, zowel nieuwe als gebruikte. U zult vooral
thrillers en romans aantreffen en ook een behoorlijk
aantal grote letter boeken. De keuze is groot!
De deelname aan de uitleen is, ja u leest het goed,
helemaal gratis, anders gezegd: er is geen sprake van
betaald lidmaatschap en voor het meenemen van
boeken hoeft niets betaald te worden! Dit alles onder
ons motto “Lezen is een feest” en om mee te doen
aan dat feest hoeft de portemonnee dus niet
getrokken te worden.
BiebMensfort is op 3 momenten verdeeld over de
week open: op dinsdagmorgen van tien tot twaalf uur
– op woensdagavond van zeven tot acht uur – op
vrijdagmorgen van tien tot twaalf uur.
Mogen
de
enthousiaste
vrijwilligers
van
BiebMensfort u binnenkort welkom heten?

Het waardebonnensysteem.
Jaarlijks wordt er voor de bewoners van Mensfort
budget beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van
activiteiten. Die activiteiten moeten dan bedoeld
zijn om de onderlinge band met andere bewoners in
de wijk, de straat, de flat of in een deel van de wijk
bijeen te brengen. Dat kan voor een
schoonmaakactie zijn, maar ook voor een
kinderactiviteit of een buurtbarbecue. Ook voor
een meer duurzaam idee kan geld beschikbaar

worden gesteld. Iedereen of iedere groep die
plannen heeft om iets te organiseren in dit kader kan
een beroep doen op die subsidie, die via een
waardebon kan worden toegekend door de
Regiegroep. Afhankelijk van de begroting en de
motivatie beslist deze groep over het toekennen van
de bijdrage. Opvragen van een aanmeldingsformulier
kan via S.L.M. (leefbaarheid.mensfort@hetnet.nl).
We roepen iedereen op hiervan gebruik te maken om
een bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijk te
realiseren.

Nieuws van S.L.M.
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Pleinverkoop
Op zaterdag 15 oktober 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. Op donderdag 13 oktober kunt
u bij de garage van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur
verkoopbare artikelen aanbieden wat voor u
overbodig is geworden. Meubels, koelkasten,
wasmachines en kleding kunnen we niet innemen.
Onze S.L.M. garage, staat in de Waghemakerstraat onder de flat tegenover de sportschool,
herkenbaar aan ons groene logo-schild op de
buitenmuur. De opbrengst komt helemaal ten
goede voor de leefbaarheid in Mensfort. (o.a.
bloembakken).
Bij slecht weer wordt de verkoop uitgesteld.

Buurtpreventie
Een jaar geleden zijn we
gestart met buurtpreventie
in Mensfort. Het was
meteen een succes en er meldden zich veel
vrijwilligers en enkele kartrekkers Er is nog
steeds veel interesse om op diverse tijden door
onze wijk te 'patrouilleren'. Om het werk nog
beter te kunnen verdelen en misschien met meer
groepen te gaan lopen kunnen nieuwe
vrijwilligers zich altijd aanmelden.
Via buurtpreventie.mensfort@gmail.com kun je
je aanmelden om ook mee te doen of om meer
informatie te krijgen.

Nextdoor Mensfort
Er is een nieuwe app genaamd Nextdoor
Mensfort. Door je aan te melden in jouw buurt,
blijf je op de hoogte van wat er speelt. Wil je
een melding maken, mensen waarschuwen, heb je
een vraag, wil je iets aanbieden, dat kan
allemaal. De app is gratis en is makkelijk te
installeren. Om te zorgen dat alle aanmeldingen
kloppen, krijg je gratis een kaart thuis gestuurd
met een verificatiecode. Meld je nu aan, dan
zorgen
we
samen
voor
een
fijne
buurt:nextdoor.nl

De scholen zijn weer begonnen en Atalanta dus
ook! We gaan weer veel leuke dingen doen dit
schooljaar.
Hier kijkt groep 5 naar
uit:
Aleyna: Het schoolreisje
Jamayla: De Kerstviering
Johnny: Muziek
Noussajr: De carnaval
Stacey: De gymlessen en de sportdag
Jesse: In het sinterklaasfeest
Anischa: In de Museumuitjes
Wanneer we met de school iets leuks hebben zullen
we dit zeker delen.

Het Reparatiecafe in
De Werf is er elke 2e
en
4e
Woensdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.00 uur. Samen kapotte spullen repareren,
deskundig advies, mensen ontmoeten en
inspiratie opdoen. Ook voor jongeren!
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Vrijwilligerspunt op locatie
Elke woensdag tussen 11:00 – 13:00 uur staan wij
voor u klaar in Wijkcentrum de Werf voor al uw
vragen over Vrijwilligerswerk en de Kortingspas.
Gezocht: Motiverende sportievelingen! (21004) //
Creatieve & handige man/vrouw (T44918). Heeft u
interesse,
kom
langs
of
kijk
op
www.eindhovendoet.nl

Nederlandse les.
Elke woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur in
wijkcentrum de Werf praten wij in het 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.
Kom langs voor een gratis proefles! Informatie bij:
Roos van der Zon, tel. 06-23657499.

Digitolk
Moeite met computers of digitale informatievoorziening?
Digitolk zit nu in onze wijk in
buurthuis de Werf. Zij bieden laagdrempelig
computeronderwijs aan. Steeds meer instanties
zoals belastingdienst, woonverhuurders, gemeente
en zorgverzekeraars zijn alleen maar toegankelijk
via een computer. Leer op een ongedwongen manier
omgaan met computers of tablets. Stoeien en
ervaring opdoen met tablets? Loop binnen op
maandagmiddag tussen 13.00 uur en 16.00 uur
voor informatie. Computer defect of andere
problemen? Kom naar de helpdesk op vrijdagmiddag
tussen 13.30 uur en 15.30 uur.

Rikken
Elke vrijdag wordt er gerikt in
De Werf. Aanvang 20.00 uur,
einde omstreeks 22.30 uur.
Iedereen is welkom om aan dit kaartspel mee
te doen en er zijn elke avond leuke prijzen te
winnen. Voor meer informatie: 040 -2510952.

van

Kienen
Op woensdag 5 oktober en woensdag 19 oktober organiseert de KBO-afd.
Judas Taddeus een kienmiddag. Aanvang 14.00 uur. Deze kienmiddagen
worden gehouden in het wijkgebouw “De Werf”, Van der Werffstraat 14.
Er zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden of kieners buiten de wijk zijn
harte welkom.
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Open huis Emmaüskerk
Al geruime tijd is er iedere woensdag- en
vrijdagochtend van 10-12 uur open huis in de
Emmaüskerk. U bent dan hartelijk welkom om een
praatje te komen maken en een kopje koffie te
komen drinken. Of, als u dat liever doet, kunt u
natuurlijk juist ook de rust zoeken in onze nieuwe
stilteruimte. Kom gewoon eens gezellig langs!
Samen eten
Elke 3e dinsdagavond van de maand komen
buurtbewoners uit Mensfort en mensen van de
Emmaüskerk samen om gezellig te gaan eten. Hier is
altijd veel belangstelling voor! Dus als je het leuk vindt
om eens met anderen samen een lekkere 3gangenmaaltijd te gebruiken, meld je dan aan op
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
Voor de
kosten hoef je het niet te laten. Die bedragen 5 euro
per keer. We hopen binnenkort een plaatsje voor je te
mogen reserveren!
Welkom op zondag!
Wilt u eens een kerkdienst meemaken? Dat kan! Elke
zondag om 10 uur is er een dienst in de Emmaüskerk.
Daar zingen en bidden we samen, lezen we uit de bijbel
en horen we in de preek wat God ons wil zeggen. Na
afloop praten we onder het genot van een kopje koffie
nog even gezellig na. U bent van harte welkom!
S.L.M. zoekt nog…….
Voor de bezorging van de Mensfort Info zoeken we
nog vrijwilligers die eenmaal per maand in een paar
straten deze wijkkrant willen bezorgen. Het is een
klein aantal blaadjes en kost maar weinig tijd. Als je
wilt meewerken, eventueel als reserve graag een
berichtje aan de redaktie:mensfort.info@ziggo.nl of
tel 2449938. Veel handen maken licht werk.
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Koffieconcert Emmaüskerk
Binnenkort is er weer een koffieconcert in de
Emmaüskerk aan de Barrierweg. Dit keer een
orgelconcert door de bekende organist
Pieter-Jelle de Boer op het nieuw
gerenoveerde
orgel.
Pieter-Jelle
is
opgegroeid in Geldrop, maar woont al geruime
tijd in Frankrijk, waar hij onder andere het
orgel van de Notre Dame in Parijs bespeelt.
Op zaterdag 29 oktober laat hij van 16.00 –
17.00 uur werken horen van onder meer Bach
en Reger. Vanaf 15.30 uur is iedereen
hartelijk welkom om voorafgaand aan het
concert een kopje koffie te komen drinken.
Na afloop is er nog een drankje. De toegang
is gratis. Er is een deurcollecte. We hopen op
veel belangstelling bij dit unieke concert!

Fietsen met Mensfort

Fietsen
Carte
Verdemet Mensfort
Binnen de hekken van Carte Blanche heeft op
20 september de opening van de tuin “Carte
Verde“ plaatsgevonden. Rondom de waterpartij staan de planten te wachten op de
bijen uit de twee bijenkasten die aan de
achterkant zijn geplaatst. Uit die planten
halen de bijen hun het stuifmeel op om in hun
bijenraat de honing te kunnen opslaan.
Mensfort is een goede plaats voor de bijen,
want de eerste potjes “Mensforthoning” zijn
al door de imker gevuld.

Ooit ga je dood
Op verzoek van het Netwerk
Palliatieve Zorg voor mensen met een
verstandelijke beperking ontwikkelde
Carte Blanche de voorstelling Ooit ga je dood. De
repetities voor deze voorstellingen vormen een rode
draad in de gelijknamige film. Het doel van de film is
het gesprek te openen over doodgaan en afscheid
nemen voor mensen met een verstandelijke beperking
en hun omgeving. Het taboe mag eraf. Ooit gaan we
dood, allemaal. Sommigen zijn er bang voor, anderen
fantaseren er over. In verschillende culturen gaan
mensen anders om met de dood.
1 oktober is de première te zien in het theater van
Carte Blanche aan de Jan Heynslaan 4. Aanvang 20.30.
Entree gratis. Hierna gaat de voorstelling in
combinatie met de film op tournee door Brabant.
Meer informatie: www.carteblanche.nl
Mocht u nieuwsgierig zijn, loop eens de tuin 'Carte
Verde' in die met de Wijk is aangelegd. En kom gerust
ook naar binnen, dan laten we zien wat we hier doen.

Spreuk van de maand.
Geluk ontstaat niet door veel te hebben,
maar door aan weinig genoeg te hebben.
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WIJeindhoven geeft mensen controle over hun eigen
leven! Heb je hulp nodig? Neemt contact op met
WIJeindhoven.
Voor vragen op alle levensgebieden (werk, wonen,
zorg, ontspanning en samenleven) kun je in je eigen
wijk terecht. We kijken eerst naar wat je zelf kunt
(eigen kracht) en wat je sociale omgeving te bieden
heeft (samenkracht). Mocht dit niet toereikend zijn,
behoort geïndiceerde zorg ook tot de mogelijkheden.
WIJeindhoven organiseert de hulp die nodig is, zo
dicht mogelijk bij huis.

Trudy el
Boujaddaini
06-11325392

Kom je graag met WIJeindhoven in contact? Loop
dan eens binnen tijdens het wekelijks spreekuur.
Je vindt ons in:
Rapenland
in
Wijkgebouw
“De
Raap”,
Thorvaldsenlaan 49, iedere dinsdag van 10.00 –
12.00 uur;
Mensfort in Wijkgebouw “De Werf”, Van der
Werffstraat 14, iedere dinsdag van 13.00 – 15.00
uur.
Een generalist denkt dan graag met je mee!
Bellen naar T 040- 238 8998 kan ook, of bezoek de
website: www.wijeindhoven.nl.

Rob Samuels

Ingrid Bos

Huub Gruijters

06-55722031

06-50280481

06-52579464

Ad den Ottervan Loon
06-55488803

Jolanda Willems
06-15102389

Désirée
van Wegen
06-55712604

Maarten
Balkenende
06-11022677

Jacqueline
van Liempd
06-21933769

Sibel Koçak

Wouter Hamers

06-46642888

06-46637290

Redactioneel.
Misschien hebt u na het lezen van deze vernieuwde
Mensfort Info op- of aanmerkingen waarvan u
denkt dat het de redactie in staat stelt het blad
nog te verbeteren. Uw opmerkingen, vragen en
adviezen zijn van harte welkom op het reactieadres mensfort.info@ziggo.nl. Laat ons eens weten
hoe u over deze verandering denkt. Wij zijn erg
benieuwd.

Jeu de Boules

10

Tijdens trainingen en wijkactiviteiten, verzorgd
door trainers van PSV en jongerenwerkers van
Dynamo Jeugdwerk, staan zaken als respect en
normen en waarden centraal. De geselecteerde
spelers van PSV United krijgen onder meer twee
keer per week voetbaltraining in een sporthal in hun
eigen wijk. Tijdens het project worden tevens
onderwerpen als gezonde voeding, voldoende
lichaamsbeweging, respect, normen en waarden
Mensfort United
behandeld. Alles om de binding in de wijk te
Het project PSV United, heeft de ECA Best
vergroten, maar ook om te leren respectvol met
Community & Social Responsibility Programme
elkaar om te gaan.
Award 2016 gewonnen., toegekend door de European
Club Association ) Een fantastische erkenning voor
het project dat in het najaar van 2011 in onze wijk
als “Mensfort United” werd opgezet. Eerder werd
al bekend gemaakt dat PSV United tot de top 10
behoorde. PSV United is een motiverend
pedagogisch
programma
gericht
op
talentontwikkeling van jongeren en wordt mede
mogelijk gemaakt door Woonbedrijf.

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?
Kijk dan op buurtruimte040, een platform waar alle activiteiten en ruimten
van Eindhoven bij elkaar komen. 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.

Het sneeuwvlokje, dat sneeuwpop wil worden!!!
Het is een mooie winterdag, ik ben bij mijn kleinkinderen aan het
opletten. Dan… begint het te sneeuwen…
De tweeling staat vol bewondering voor het raam naar dit, voor
hen, nieuwe natuurfenomeen te kijken.
De melodie van “sneeuwvlokje, sneeuwvlokje, sneeuwvlokje klein…
dwarrel-dwarrel-dwarrel naar beneden” komt in mij op, en daar
hoort natuurlijk ook een verhaaltje bij! Toen ik het uitgeprinte
concept, aan hen voorlas wilden ze de voor- en achterkant graag
hebben om uit te knippen. Daarom heb ik een knip- en kleurplaat toegevoegd. Veel plezier met dit
boekje, Willemien v.d. Heyden, (woont in Mensfort)
Informatie en bestelling::bellomientje@hotmail,com
Judas Taddeusplein 27,tel.040-7850005

Verkoopprijs € 7,50
Verzendkosten € 1,95
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