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Buurtpreventieteam Mensfort
Buurtpreventie
Eén van de kadergroepen van S.L.M. organiseert
de surveillances van de buurt-preventie. Marco
Derksen is als vrijwilliger de coördinator en hij
maakt de indeling van de overige vrijwilligers.
Vanuit De Werf lopen zij op wisselende dagen in
groepjes door zoveel mogelijk straten en
achterpaden van onze wijk om verdachte of
gevaarlijke situaties op te sporen. Daarvan doen
zij melding bij terugkomst of soms direct bij
bijvoorbeeld de politie of gemeente, van waaruit
de actie wordt ondernomen. Soms ook attenderen
zij wijkbewoners op gevaarlijke situaties, zoals
bijvoorbeeld een ladder die los in de voortuin
ligt. Dat maakt het inbrekers wel erg gemakkelijk.
Ook is al een paar gewezen op sleutels die nog in
de voordeur steken. Na afloop van het rondje
staat de koffie in De Werf klaar. Onze
vrijwilligers geven zelf aan hoe vaak zij willen

worden ingezet in een maand en kunnen natuurlijk
vooraf laten weten op welke dagen ze niet kunnen.
Wanneer u als wijkbewoner onveilige situaties
ervaart of verdachte zaken ziet kunt u dat ook
doorgeven aan de buurtpreventiegroep. Zij kunnen
daar dan meer gericht naar kijken tijdens hun ronde
en indien nodig melding van maken. Om met nog
meer groepen op nog meer dagen te kunnen gaan
lopen zoeken we nog nieuwe vrijwilligers die na een
korte opleiding willen gaan meedoen en daardoor
onze wijk veiliger maken. Nieuwe vrijwilligers kunnen
zich
altijd
aanmelden
via
buurtpreventie.mensfort@gmail.com. Mocht je eerst
meer informatie willen, neem
dan ook gewoon contact op
met Marco Derksen of één
van de vrijwilligers die je op
straat kunt tegenkomen.

MENSFORT AGENDA
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen??

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
09.00-13.00 u
09.30-10.30 u
10.45-12.00 u
10.00-16.00 u
13.30-17.00 u
18.30-21.30 u
20.00-22.00 u
Dinsdag
09.30-11.30 u
09.30-10.45 u
10.00-12.00 u
10.00-16.00 u
13.00 -17.00 u
13.30-16.30 u
20.00-22.00 u
20.00-22.00 u

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

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

Woensdag
09.30-11.30 u
09.30-10.30 u
09.30-12.00 u
11.00-12.15 u
11.00-13.00 u
13.30-16.30 u
14.00-16.30 u
14.00-16.00 u
19..00-20.00 u
19.45-22.00 u
20.00-22.30 u
Donderdag
09.00-13.00 u
09.15–10.00 u
10.00-12.00 u
10.30-11.30 u
13.00-17.00 u
13.30-16.00 u
13.15-16.00 u
20.00–22.00 u

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

Vrijdag
10.00-12.00 u Bibliotheek
10.00-15.30 u Digitolk
13.00-16.30 u Mondharmonica
Ons Genoegen
19.30-22.00 u Naailes
20.00-23.00u Kaartclub
Zaterdag

op aanvraag
geopend

Zondag
18.00–21.00 u Dansgroep van
Cleef

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

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!

Weekprogramma in Jongerencentrum De Energy
Maandag
19.00 – 23.00 u Meidengroep 18+
Dinsdag
19.00 – 23.00 u Jongerengroep

Vrijdag
19.00 – 23.00 u

Woensdag

Zaterdag
19.00 – 23.00 u

12.30--13.30 u
13.30 – 15.00 u
17.00 – 23.00 u
Donderdag
15.00 – 17.00 u
19.00 – 23.00 u

Lunchtime (1x maand)
Mensfort Kids
Studio/Muziekactiviteiten
Techniekmiddag
Meiden 18+ open avond

19.00 – 23.00 u

Zondag
09.00 – 14.00 u
19.00 – 23.00 u

Energy Moves
(2e vrijdag)
Energy Movies
(laatste vrijdag)
Jongerengroep

Vadercomité
El Mostakbel
Jongerengroep
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Bij vragen over het
programma kan men
terecht bij
Jimmy v.d. Schoor
06-52634977

Andere activiteiten deze maand:
1 nov.
Netwerkbijeenkomst
in De Werf
2 nov.
Kienen
in De Werf
15 nov. Samen eten
Emmauskerk
16 nov. Kienen
in De Werf
16 nov. Theaterles jongeren
bij Carte Blanche
20 nov. Koffieconcert Da Capo in De Werf
21 nov. Inschrijven kerstreis
in De Werf
22 nov. Inschrijven kerstreis
in De Werf
23 nov. Sinterklaasmiddag
in De Werf
* Meer informatie over deze onderwerpen elders
in deze Mensfort Info

Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Fietsen
Donderdag 13.30 uur
Jeu de boules
Bewaar deze bladzijde.
Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag
10.00 uur
Koffiedrinken

Van de redactie.
Spannend was het wel. Een heel nieuwe vorm voor de
Mensfort Info na tien jaar een enkel groen blaadje.
Hoe zou Mensfort hierop reageren? Veel
wijkbewoners hebben heel positief gereageerd en dat
is natuurlijk erg stimulerend. Vooral bleken veel
mensen het prettig te vinden dat er in één overzicht
bij elkaar stond wat er in de wijk te doen is. Als
redactie willen we dan ook proberen actueel te blijven
en elke maand zo’n boekje te maken met behulp van al
die groepen en personen die zich betrokken voelen bij
onze wijk. We hopen dat veel clubjes en organisaties
ons blijven voorzien van informatie. Voor onze
vrijwillige bezorgers is het natuurlijk letterlijk een
verzwaring van hun taak, want de boekjes zijn wat
zwaarder. Een woord van dank aan hen is dan ook
zeker op zijn plaats.
Tot slot nog een oproep. Wanneer iemand de redactie
wil komen versterken om te helpen elke maand een
blad te maken wat de moeite waard is zouden we dat
erg op prijs stellen. Wie reageert naar
mensfort.info@ziggo.nl?
Spreuk van de maand
Je teveel zorgen maken over de weg die je
moet gaan, maakt soms dat je vergeet te
beginnen met lopen.

3

Halloween
Op
maandag
31
oktober zullen de
kinderen weer 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.
Door samenloop van omstandigheden kan helaas
de spooktocht door de Basisschool Atalanta voor
de jongere kinderen zoals we in de vorige Info
aankondigden, niet doorgaan. 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. Het aanmeldpunt is op het
speelplein van basisschool Atalanta aan de
Barrierweg. De kinderen melden zich samen met
de ouders vanaf 18.15 uur en krijgen dan het
startbewijs. De groepen van ongeveer 10
kinderen volgen de route, zoals die in de vorige
Mensfort Info is afgedrukt en met pijlen is
aangegeven. Natuurlijk zorgen we onderweg voor
een snoepje en na afloop voor iets lekkers als je
het startbewijs laat zien. Het zou leuk zijn als
bewoners langs deze route hun huizen in stijl
willen versieren en misschien de kinderen op een
snoepje trakteren. Als u niet aan deze route
woont bent u van harte welkom om te kijken naar
de uitdossing van de kinderen.

Sinterklaas bezoekt ook Mensfort.
Net als vorig jaar zal Sinterklaas met enkele Pieten
naar Mensfort komen om de kinderen van onze wijk
te ontmoeten. Op Woensdag 23 november zal hij
naar De Werf komen. Voor de kinderen van 0 tot en
met 8 jaar is de zaal open om 14.30 uur en we gaan
dan eerst wat knutselen en zingen voordat de Sint
komt. Om 15.00 uur verwachten we dan Sinterklaas
en de Pieten. Hij blijft dan tot 16.00 uur. Samen
met de kinderen, de ouders en de Zwarte Pieten zal
hij er weer een leuke en gezellige middag van maken.
Om er bij te kunnen zijn hoeven de kinderen alleen
de kleurplaat in deze Mensfort Info mooi in te
kleuren. Als papa of mama dan duidelijk de naam
invullen weet Zwarte Piet ook welke cadeautjes hij
van de Pakjesboot moet meenemen. De Kleurplaat
moet wel vóór 18 november worden ingeleverd.
Sinterklaas heeft verklapt dat hij het heel leuk
vindt als de kinderen een liedje of een dansje
kunnen doen en natuurlijk leuk meezingen met de
sinterklaasliedjes. Als er meer broertjes of zusjes
willen kleuren dan kunnen ze de kleurplaat ook
vinden
op
de
site
van
S.L.M.;
www.leefbaarheidmensfort.nl We hopen dat veel
kinderen van 0 tot en met 8 jaar naar De Werf
komen.

Adverteren in Mensfort Info?

Kerstbusreis.
Evenals vorig jaar zal S.L.M. dit jaar weer een
busreis organiseren naar een kerstmarkt in
Duitsland. Net als vorig jaar willen we twee keer
een bus laten rijden en wel op donderdag 15 en op
zaterdag 17 december, omdat vorig jaar is
gebleken dat veel wijkbewoners de voorkeur gaven
aan een dag in de loop van de week en anderen
alleen op zaterdag konden. Beide dagen zullen we
de kerstmarkt in Essen gaan bezoeken. De bus
vertrekt beide dagen om 8.30 uur vanaf de Hendrik
Staetslaan en zijn daar rond 19.30 uur weer terug.
Aangekomen in Essen is iedereen vrij een bezoek
te brengen aan de kerstmarkt of de stad.
Inschrijven voor deze busreis kan op maandag 21
november en dinsdag 22 november van 19.00 uur
tot 20.00 uur in de hal van Wijkcentrum De Werf.
De kosten bedragen € 15,00 per persoon, waarbij
een kopje koffie met gebak tijdens de heenreis is
inbegrepen. Bij inschrijving dient u de kosten
contant te voldoen. Wacht niet te lang met
inschrijven, want als de bus vol is kunt u niet meer
mee.

* Nieuwe fietsen
* Gebruikte fietsen
* Elektrische fietsen
* Service en onderhoud

In dit blad kunt u ook een advertentie plaatsen.
Wat dat kost? Vraag dat na bij de redactie.
(mensfort.info@ziggo.nl )
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BiebMensfort
Als je te horen krijgt dat het zo bekende en zo
vertrouwde 'groene blaadje' (achteraf gezien
eigenlijk 'n wat al te simpele naam voor dat
infoblad...) voor de laatste keer op de deurmat zal
gaan vallen, bekruipt je even een gevoel van
afscheid nemen, van een afsluiting van een mooie
periode. Maar, gelukkig is het niet alléén maar
afscheid nemen, het is tegelijkertijd een
kennismaking met iets nieuws , iets anders. Daarbij
gebiedt de eerlijkheid me te zeggen dat het
afscheid nemen van het ene A4'tje in het niet is
gevallen bij het kennis maken met de nieuwe en
uitgebreide Mensfort Info! Wat een prachtig,
duidelijk en goed verzorgd blad is het geworden en
wij, als BiebMensfort, prijzen ons gelukkig dat we
een vaste rubriek in dit professioneel ogende
maandblad mogen gaan verzorgen. Wat minder
gelukkig zijn we met het gegeven dat we, tot nu
toe, kennelijk niet vereerd zullen gaan worden met
een kennismakingsbezoekje door John Jorritsma,
onze nieuwe burgemeester. Schrijver dezes heeft,
n.a.v. een krantenartikel, enkele weken geleden
onze bieb met een wervend schrijven aangemeld bij
de
kennismakingscommissie maar
we
horen
vooralsnog niet tot de uitverkorenen.

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

Zoals u in de krant hebt kunnen lezen is de
burgemeester al met zijn bezoekjes begonnen terwijl
wij (nog) niets van die commissie gehoord hebben...!
Echter, wat niet is kan natuurlijk altijd nog komen, zo
moeten we maar denken en hopen…! Ondanks dat
gaan de vrijwilligers van BiebMensfort natuurlijk
onverdroten verder door zich vol enthousiasme in te
zetten voor al onze bezoekers! Onze openingstijden
vindt u - héél handig - vermeld op een vast plekje in
dit blad. Tóch noem ik ze nog even voor alle
zekerheid: dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12
uur en woensdagavond van 19 tot 20 uur. We zien
nieuwe klanten natuurlijk nog altijd heel graag
tegemoet in onze bieb; iedereen is welkom om, geheel
gratis, een of meer boeken te komen halen. We
hanteren hierbij, voor de goede orde, 'n huisregel: 3
boeken per keer die 4 weken thuis gehouden mogen
worden. Natuurlijk wijken we hier als daar een goede
reden voor is, wel eens van af. Graag tot ziens in
BiebMensfort en onthoud: "Lezen is een feest!"
Tot de volgende keer.

Voorkom inbraken.

Waardebonnensysteem.
Kleine en grotere initiatieven bepalen mede de
leefbaarheid in een woonwijk. S.L.M. organiseert
een aantal activiteiten, maar natuurlijk kunt als
wijkbewoner ook iets organiseren om bijvoorbeeld
de sfeer in de straat te verbeteren. Dat kan in de
vorm van een kinderspeelmiddag of een barbecue,
maar ook door een blijvende verbetering aan te
brengen. Vanuit het waardebonnensysteem kan
daarvoor een subsidie worden gegeven. Als u een
idee heeft, bespreek dat dan met de bestuursleden
van S.L.M. of stuur een mailtje. U weet dan snel of u
op een financiële bijdrage kunt rekenen.

Het is heel vervelend als er een
vreemde bij je in huis is geweest en
spullen heeft gestolen. Dat kun je
voorkomen met enkele eenvoudige
handelingen. Zoals de ramen sluiten,
de deuren op slot doen, dus niet alleen maar achter
je dicht trekken en ervoor zorgen dat je huis een
bewoonde indruk maakt. Verlichting met een
tijdschakelaar maakt al een enorm verschil. Een
buitenlamp, vooral bij de voordeur werkt ook
preventief, zeker nu het wat vroeger donker wordt.
De onverlaat is dan vanaf de straat goed te zien.
Maar zorg ook voor stevig hang- en sluitwerk en laat
geen sleutels aan de binnenkant van de deur zitten.
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Oproep:
Wil je als wijkbewoner meepraten over bestaande,
maar vooral ook nieuwe activiteiten in onze wijken
Mensfort, Kronehoef en RapenlandZuid, kom dan
naar de Netwerkbijeenkomst op dinsdag 1
november as. vanaf 17.00 uur t/m 20.00 uur, locatie
Wijkcentrum de Werf, van der Werffstraat 14. U
moet zich wel even aanmelden in verband met de
invulling van de ruimte en bestellingen van hapjes en
drankjes!
Gráág
aanmelden
bij:
Erika
Overink,
Gebiedscoördinator via mail: e.overink@eindhoven.nl

Fietsen met Mensfort
Heb jij dat nou ook? Je zit thuis, het is lekker
weer en je wilt er eigenlijk wel op uit, maar in je
eentje is dat minder leuk. Gelukkig mis er in onze
wijk een groep die, als het weer het toelaat elke
dinsdag lekker een stukje gaat fietsen. Als het om
13.00 uur niet regent en het er verder goed
uitziet voor die middag, vertrekt de groep en rijdt
via de vooraf uitgezette route ongeveer 30 km.
We fietsen in een rustig tempo. Onderweg wordt
gestopt voor een lekker kopje koffie of thee, elke
week in een ander dorpje in de buurt van
Eindhoven. De groep is elke week anders, want
iedereen kan zich aansluiten. Daarvoor kom je
gewoon naar De Werf en je gaat mee. Als je een
keer geen tijd of geen zin hebt hoef je je niet af
te melden, maar er wordt niet gewacht, dus kom
op tijd. Samen kun je dan genieten van een leuke
fietstocht en van elkaars gezelschap, want
onderweg kun je met iedereen over allerlei
onderwerpen te praten en
intussen te genieten van de
omgeving. Dus: wat let je??
Pak je fiets en ga ook mee.

De pen
Een nieuwe Mensfort Info, een nieuwe
rubriek: “De Pen”. De bedoeling van “de Pen”
is dat vrijwilligers en wijkbewoners zichzelf
voorstellen aan de rest van de buurt, en
tenslotte “de Pen” doorgeven aan iemand
anders in de wijk. Een mooie manier dus om
meer te weten te komen over de buurt en
over elkaar. Dus iedere maand een andere
persoon. Als eerste wordt ”de Pen” gegeven
aan Harry van de Vondervoort.

“De pen”.
Het idee van “De pen” is de redactie aangereikt
door één van de lezers, die erbij stelde dat ik de
aftrap zou moeten doen. Die uitdaging neem ik
graag aan en probeer hierin iets over mezelf te
vertellen, zodat wijkbewoners me wat beter
leren kennen. Mijn naam, Harry van de
Vondervoort is inmiddels binnen Mensfort wel
vaker gevallen. Als penningmeester en lid van het
dagelijks bestuur probeer ik een bijdrage te
leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in
Mensfort. Tenslotte wil ik ook wonen in een wijk
waarin het prettig toeven is. Vijftien jaar
geleden ben ik in de organisatie van het
wijkfeest gestapt en vandaaruit ben ik actief
geworden in SLM. waarbij we binnen het bestuur
vooral de laatste twee jaar de stichting anders
proberen in te richten, zodat we ook de
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komende jaren actief kunnen werken aan onze
doelstelling. Daarvoor hebben we nog een aantal jongere vrijwilligers nodig om dat uit te
voeren.
En dat allemaal, terwijl ik naast mijn gezin en
mijn werk in het onderwijs (intussen met
pensioen) één grote hobby had en nog steeds
heb: de handbalsport. Al meer dan 50 jaar ben
ik daar actief, een aantal jaren als speler, als
scheidsrechter en als bestuurslid van een
vereniging. Nu ben ik vooral actief in de
opleiding van handbalscheidsrechters omdat ik
nog steeds geniet van dit spel. Al met al heb ik
nog steeds een volle werkweek, vol met veel
uitdagingen, waaronder deze nieuwe Info.
Graag wil ik voor de volgende maand de pen
doorgeven aan Ad Verduin van Biebmensfort.

Kienen
Op woensdag 2 november en
woensdag 16 november
organiseert de KBO-afd. Judas
Taddeus een kienmiddag. Aanvang 14.00 u.Deze
kienmiddagen worden gehouden in wijk-gebouw “De
Werf”, Van der Werffstraat 14. Er zijn alleen
geldprijzen. Ook niet-leden of kieners buiten de
wijk zijn van harte welkom.

Wijkgebouw De Werf is er voor u. Veel mensen
zijn actief met het organiseren van verschillende,
deels buurtgerichte, activiteiten zoals biljarten,
computerlessen, dansen, zingen etc etc. zoals in
het programma te zien is ! Wij roepen
buurtbewoners op om samen met ons te kijken
welke activiteiten we nog meer voor de buurt
kunnen organiseren voor diverse leeftijden , denk
bv aan een pubquiz of dansen op muziek uit de
jaren 60/80. Wie helpt mee? Wij zijn op
voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers
voor diverse werkzaamheden. Heeft u interesse?
Kom gerust eens langs! Maar ook voor een
praatje, een onverwachte ontmoeting en een
kopje koffie of iets dergelijks bent u van harte
welkom.

Vrijwilligers Informatiepunt in De Werf
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, wilt u meer
informatie over de kortingspas , heeft u hulp
nodig bij het plaatsen van een hulpvraag of
hulpaanbod op We Helpen, of zoekt uw organisatie
vrijwilligers?
Wij, Rita en Cecile zijn elke woensdag tussen 11.00
uur en 13.00 uur aanwezig in De Werf om uw
vragen te beantwoorden of advies te geven.
Een selectie van de actuele vrijwilligersvacatures
in Woensel Zuid kunt u vinden op het vacaturebord
in de hal van De Werf.
Wij zoeken nog:
Jeugdtrainers bij de mooiste bij de mooiste
atletiekclub van Nederland!
Maaltijd koken na de inloop aan het
Vredesplein 1. Je weet hoe je simpele
maaltijden kunt bereiden voor een groep van
ongeveer 15 personen en vindt het leuk hier de
kartrekker voor te zijn.
Op onze website staat het volledige
vacatureaanbod en nog veel meer informatie:
www.eindhovendoet.nl
Graag tot ziens!

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.
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.

Vacaturebord Vrijwilligerspunt
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Koffieconcert Da Capo ‘95
Op zondag 20 november 2016 organiseert
Accordeon-en snarenorkest DA CAPO '85
o.l.v.
dirigent
Ton
Scheepers
een
koffieconcert m.m.v. trio Martien v.d. Berk.
Dit concert wordt gehouden in De Werf, Van
der Werffstraat 14 en begint om 11.00 uur.
De toegang is gratis. Voor meer info:
secretariaat Da Capo '85, tel. 040 - 2810602

Even voorstellen
Wij zijn Emmelie, Merel, Veroline en Nicky,
derdejaars studenten van Fontys Hogeschool
Sociale Studies. U zult ons het komende
halfjaar,
regelmatig
tegenkomen
in
Wijkcentrum de Werf en in de wijk. Ook gaan
wij op de fiets de wijk in om Wehelpen te
promoten. Maar wat is Wehelpen nu eigenlijk?
WeHelpen is een online platform dat het
makkelijk maakt om hulp te vragen, aan te
bieden en te organiseren. Hiermee willen we
elkaar helpen weer vanzelfsprekend maken en
mensen motiveren mee om te helpen. We
hopen u tegen te komen in de wijk en even een
praatje met u te maken.
Graag tot ziens!
Emmelie, Merel, Veroline, Nicky

Elke tweede en vierde
woensdagmiddag van
de maand is van 14.00
uur tot 16.00 uur het
Reparatiecafé in De Werf. Samen met handige
vrijwilligers kun je kapotte spullen repareren,
zoals kleine elektrische apparaten, kleding en
dergelijke. Verder kun je terecht voor deskundig
advies, je ontmoet mensen en doet inspiratie
opdoen. Ook voor jongeren een mooie
gelegenheid om ervaringen met techniek op te
doen.

Naailes Mensfort
Wil je in een gezellige
groep leren om je eigen
kleding te maken?
Hiervoor kun je terecht
in wijkcentrum De Werf. Onder begeleiding van een
deskundige vrijwilligster ga je aan de slag met
naaimachine, patronen, stof, draden, en nog veel meer.
Er
is
ook
een
locker
aanwezig.
Deelname: €15,- per maand.
Kom een kijkje nemen op vrijdagavond van 19:30 –
22:00u. Voor meer informatie: Tiny Kuijpers
06-40596512

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 van Eindhoven bij elkaar komen.?
Kijk dan op buurtruimte040, een platform waar alle activiteiten en ruimten 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.
Heeft u een opmerking over de speelplek bij u in de buurt of over het groenonderhoud in
uw straat? Ligt misschien een stoeptegel los of is het wegdek beschadigd? Of ziet u
ergens een fietswrak of een storing aan een verkeerslicht of straatverlichting? Geef dit
dan door via een 'melding onderhoud openbare ruimte' op het telefoonnummer 14040.
Met uw melding kan de gemeente ervoor zorgen dat Eindhoven leefbaarder, schoner en
veiliger wordt. Als er meer meldingen komen zal de gemeente eerder tot actie overgaan.
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Samen eten.
Elke 3e dinsdagavond van de maand wordt er
gezellig samen gegeten. De eerstvolgende maaltijd
wordt geserveerd op dinsdag 15 november. De
kosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl

Koffieconcert in de Emmaüskerk
Op zaterdagmiddag 29 oktober is er een
bijzonder Koffieconcert. Na de grondige revisie
van het kerkorgel in de Emmaüskerk afgelopen
voorjaar kunt u horen wat het allemaal in huis
heeft. Niemand minder dan Pieter-Jelle de Boer
zal het concert verzorgen. Opgegroeid in Geldrop
en al op 15-jarige leeftijd kerkorganist in
Eindhoven raakte hij met zijn orgel- en pianospel
de harten van velen. Inmiddels is hij uitgegroeid
tot een veelgevraagd organist. Ook als dirigent
treedt hij vaak op, in Nederland met onder
andere de Philharmonie Zuid Nederland. Tijdens
het concert zal hij de werken die hij speelt
toelichten.
Voor de liefhebbers zal er voorafgaand aan het
concert uitleg zijn over de renovatie van het
orgel.
15.15 uur Toelichting op de renovatie van het orgel
15.30 uur Inloop met koffie/thee
16.00 uur Aanvang concert
17.00 uur
Napraten onder het genot van een
lekker glaasje
De toegang is gratis. Er is een deurcollecte.
U bent hartelijk welkom. We hopen op veel
belangstelling bij dit unieke concert!

Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 10 en
12 uur bent u van harte welkom om een kopje
koffie te komen drinken in de Emmaüskerk.
Levensvragen?
Iedereen heeft ze soms, levensvragen. In de
Emmaüskerk benaderen we de levensvragen vanuit
een christelijk perspectief. Heeft u levensvragen
en wilt u daarover praten? Eén op één of samen in
een groep? We gaan graag met u in gesprek
info@emmauskerkeindhoven.nl
Even voorstellen.
Mijn naam is Hicham Akel en ik ben sinds 15
augustus 2016 werkzaam als jeugdwerker in de
wijk Mensfort. Mijn stijl van werken kenmerkt zich
vooral door het feit dat ik snel creatieve oplossingen vind voor buurtgerichte vragen. Mijn
oplossingen zijn vaak behapbaar en
realistisch omdat ik goed luister
naar wat er nodig is. In mijn loopbaan als jeugdwerker heb ik samen
met de hulp van enthousiaste
buurtbewoners mooie resultaten
weten te boeken. Ik ben gericht op
het resultaat en verbind daarbij
mensen, ideeën en middelen snel aan elkaar. U
kunt mij bereiken op telefoonnummer 0646768154
of via mail op h.akel@dynamojeugdwerk.nl
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Kinderboekenweek 2016
Op woensdag 5 oktober is de Kinderboekenweek van start gegaan,
met als thema VOOR ALTIJD JONG.
Voor de meesters en juffen van basisschool Atalanta was dit
een mooie gelegenheid om zichzelf een aantal jaren OUDER te
maken! Ook kwam er in alle groepen een oma een stukje
voorlezen uit een nieuw boek. Anderhalve week lang hebben de
kinderen met veel plezier verschillende activiteiten gedaan
waarbij het nieuwe boek centraal stond. Er is o.a. gelezen,
lievelingsboeken zijn besproken, opa’s en oma’s zijn op bezoek
geweest en er is een speciale dans geleerd op het nummer
voor altijd jong van kinderen voor kinderen. Deze dans werd
door de hele school gedanst tijdens de afsluiting op vrijdag 14 oktober.
Wij hebben genoten!
Op basisschool Atalanta vinden wij het belangrijk om veel aandacht aan
het leesonderwijs te besteden. Daarom organiseren wij door het jaar
heen verschillende activiteiten. Wist u dat onze school een eigen
bibliotheek met kinderboeken heeft?
Gratis jeugd theaterles
In het theater beleef je dingen die je in het echte leven
niet beleeft. Je speelt met anderen samen, je beweegt, je
kijkt, je luistert. Je mag de hele wereld bij elkaar verzinnen.
Bij Carte Blanche mag iedereen die graag wil acteren, komen
werken. De Jeugdgroep van Carte Blanche nodigt je van
harte uit om 16 november te komen meedoen! Van 13.00 uur
tot 14.15 uur is er voor de jeugd van 13 tot 18 jaar een
gratis theaterles waarbij je van harte welkom bent . Die les
is bij Carte Blanche in het gebouw aan de Jan Heynslaan 4.
Schrijf je in via femke@carteblanche.nu
Ben je voor die tijd al nieuwsgierig? Loop dan gerust even
binnen!
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www.carteblanche.nu
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Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz
Website S.L.M.
Buurthuis De Werf,

Buurtpreventie Mensfort
Jongerencentrum
De Energy
Gebiedscoördinator Mensfort
Erika Overink
Wijkagent
Dennis Joosten
Janneke Lopata
Jongerenwerk Mensfort
Gijs v. Dijsseldonk
Klachtennummer
Gemeente Eindhoven
Redactieadres Mensfort Info

www.leefbaarheidmensfort.nl
leefbaar.mensfort@hetnet.nl
Beheerder: Richard Heijdenrijk,
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
buurtpreventie.mensfort@gmail.com
Beheerder: Jimmy v.d. Schoor
van der Werffstraat 14,
j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl
e.overink@eindhoven.nl
Politiebureau Woensel,
Michelangelolaan 4
j.lopata@lumenswerkt.nl
g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

2431154

06-144 67 801
06-52634977

2385029
0900-8844
06-52740942
06-52740944

gemeente@eindhoven.nl

14040

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@ziggo.nl

2449938

Colofon
MENSFORT INFO
is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de Wijk Mensfort in Eindhoven
Redactie: Harry van de Vondervoort
Kopij voor de uitgave van november aanleveren uiterlijk op 15 oktober.
Per email: mensfort.info@ziggo.nl
Schriftelijk: Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners van Mensfort worden gratis geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht voor mededelingen in te korten en te weigeren indien deze als
kwetsend kunnen worden ervaren.
Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie.
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