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Sinterklaas in Mensfort.
Stichting Leefbaarheid Mensfort had Sinterklaas
uitgenodigd om ook even bij de kinderen van onze
wijk langs te komen In de vorige Mensfort Info
stond een mooie kleurplaat en veel kinderen hadden
de moeite genomen om die voor de Sint heel mooi in
te kleuren. 21 Kinderen waren woensdagmiddag 23
november naar De Werf gekomen om samen met de
ouders de Sint te begroeten. Terwijl de kinderen
moesten wachten op de Sint mochten zij een mooie
pietenmuts maken en samen een paar liedjes te
zingen. Toen was het al gezellig, maar dat werd het
pas helemaal toen om 15.00 uur de Sint met twee
Zwarte Pieten binnenkwam. De Pieten deelden
pepernoten en snoepjes uit en die werden lekker
opgegeten. Vanuit de fraaie stoel die voor deze
gelegenheid op het podium was gezet had de Sint
voor de meeste kinderen een persoonlijk woordje.
Samen met de Zwarte Pieten werden ook nog een

paar Sinterklaasliedjes gezongen. De Sint kon daar
zienderogen van genieten. Een paar kinderen werden
al snel goede vrienden met Zwarte Piet en wilden
graag bij Piet in de kring zitten.
Even leek het er op dat Zwarte Piet de cadeautjes
voor de kinderen was vergeten, maar de kinderen
hielpen de Pieten zoeken en vonden vier zakken met
pakjes. De Pakjespiet had voor de kinderen die in De
Werf waren een leuk cadeautje meegenomen van de
pakjesboot, mooi ingepakt en daarop de fraai
gekleurde kleurplaat van elk kind. Nadat de pakjes
waren uitgepakt werden er nog foto’s gemaakt met de
Sint, de Pieten en alle kinderen. Daarna was het al
weer tijd om afscheid te nemen want de Sint moest
nog naar veel meer kinderen. Met een blij gezicht
zwaaiden de kinderen de Sint en de Pieten uit, met
een “Dag Sinterklaasje”. Jammer dat er niet meer
kinderen de kleurplaat hadden ingeleverd.

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
13.00-16.00 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

Nederlandse les
Gym en beweging
Crea-club
Volksdansen
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
Reparatiecafe even weken
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

Donderdag
09.00-13.00 u
09.15–10.00 u
10.00-12.00 u
13.00-17.00 u
13.30-16.00 u
13.15-16.00 u
20.00–22.00 u

Werktuin 040
Gymclub de Werf
Zangvereniging Levensvreugd
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

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

19.00 – 23.00 u

Jongerengroep

Zondag
09.00 – 14.00 u

Vadercomité
El Mostakbel
Jongerengroep

19.00 – 23.00 u
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Bij vragen over het
programma kan men
terecht bij
Jimmy v.d. Schoor
06-52634977

Andere activiteiten deze maand:
7 dec
Kienen KBO *
In de Werf
12 dec
Jaarvergadering SLM In Eikenhof
15 dec
Kerstbusreis SLM *
Naar Essen
15 dec
Kerst voor senioren * Emmauskerk
Kerstactiviteit
16 dec
In de Werf
Kerstbusreis SLM *
17 dec
Naar Essen
20 dec Samen eten *
Emmauskerk
24 dec Kinderkerstfeest *
Emmauskerk
* Meer informatie over deze onderwerpen elders in

Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Donderdag
13.30 uur

Fietsen
Koersbal

Bewaar deze bladzijde.

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

deze Mensfort Info

Boodschappenpakket PLUS.
Evenals vorig jaar wil
S.L.M. inhaken op de
spaaractie van de PLUS
Supermarkt.
Wie
boodschappen doet bij de
PLUS ontvangt spaarzegels
en kan daarmee een boodschappenpakket bij elkaar sparen. De ervaring leert
dat soms niet voldoende spaarzegels worden
ontvangen om een kaart vol te krijgen. Als alle
inwoners van onze wijk de zegels aannemen en de
zegels die men zelf niet nodig heeft inleveren bij
Stichting Leefbaarheid Mensfort kunnen we
daarmee kaarten vol sparen en de daarbij behorende
pakketten uitdelen aan wijkbewoners die het om een
of andere reden moeilijk hebben de eindjes aan
elkaar te knopen. We roepen dan ook iedereen op die
spaarzegels ontvangt en deze zelf niet wil sparen of
kan gebruiken in te leveren in de speciale actie-bus in
De Werf of in de brievenbus van de redactie v.
Norenburchstraat 41. Ook de PLUS ondersteunt

ons in deze actie. Aan de servicebalie mag u ook de
spaarzegels afgeven en als u dan meldt dat ze voor
de actie van S.L.M. zijn worden die voor ons
verzameld. S.L.M. zal er dan voor zorgen dat de
pakketten bij de juiste mensen wordt afgeleverd.
Omdat we de namen en adressen van de wijkbewoners waarvoor we de pakketten willen sparen
niet hebben, vragen we ook uw medewerking. Als u in
uw directe omgeving een adres weet, waarvan u weet
dat een extra pakket boodschappen erg welkom is,
geeft u dan naam en adres met een briefje in de bus
bij de redactie of via mensfort.info@ziggo.nl even
door aan S.L.M. Uiteraard zal alle informatie uiterst
discreet worden behandeld en alleen voor deze actie
worden gebruikt. Vorig jaar konden we 21 mensen blij
maken met een pakket. Lukt dat dit jaar weer?
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Kerstactiviteit 2016.
De actieve vrijwilligers uit Mensfort organiseren
ook dit jaar weer een Kerstactiviteit voor inwoners
van de wijk Mensfort van 60 jaar en ouder. Deze
dag wordt georganiseerd in De Werf op vrijdag 16
december en begint om 10.30 uur met het maken
van kerststukjes. Daarna volgt een kerstlunch om
12.30 uur, waarna de dag vervolgd wordt met een
muzikale verrassing voordat de dag om 16.00 uur
wordt afgesloten. De eigen bijdrage voor de hele
activiteit bedragen € 6,00. Voor het maken van de
kerststukjes zijn de kosten € 3,00 en ook voor de
kerstlunch zijn de kosten € 3,00. Aanmelden voor
deze activiteit kan vóór 5 december door een
enveloppe met een briefje met naam, adres en
telefoonnummer en het bedrag voor de eigen
bijdrage in de bus te duwen bij M. v. Hemert, Judas
Taddeusplein 8 of bij M.Thijssen, Seb. v. Noyenstraat 14. Inschrijvingen zonder eigen bijdrage zijn
niet geldig! Voor meer informatie belt u 8431918
of 2441497. Let op: er zijn maar 40 plaatsen en
VOL=VOL.
Kerstbusreis.
De inschrijvingen voor de busreizen van S.L.M. naar
de kerstmarkt in het Duitse Essen zijn binnen. De
belangstelling is ook dit jaar weer erg groot. Zoals u
in de vorige Mensfort Info hebt kunnen lezen gaan
we op donderdag 15 en zaterdag 17 december om
8.30 uur vertrekken en zijn we om ongeveer 19.00
uur weer terug in de Hendrik Staetslaan. Op de
heenweg stoppen we nog even voor een kopje koffie.
In beide bussen zijn nog enkele plaatsen vrij. Wilt u
nu alsnog mee en bent u vergeten in te schrijven?
Dat kan. Even een telefoontje aan H. v.d.
Vondervoort (2449938) en u weet of u nog meekunt
en kunt u alsnog een plaatsje reserveren in de bus
voor een mooie dag, waarop u de kerstmarkt kunt
bezoeken en een bezoekje kunt brengen aan deze
mooie stad in Duitsland. De kosten bedragen € 15,00
per persoon, te betalen bij de aanmelding. Wacht
niet te lang, want de enkele plaatsen zouden dan wel
eens bezet kunnen zijn.

Mensfort fietst.
Het wordt wel wat frisser, maar met een winterjas
en handschoenen aan ziet de omgeving van
Eindhoven er ook in deze tijd van het jaar geweldig
uit, dus blijven we als het weer een beetje blijft
meewerken elke week gewoon een lekker stukje
fietsen. Wat is nu leuker? Thuis in je eentje naar
buiten zitten kijken of samen er op uit trekken en
ergens een lekker kopje koffie drinken? Elke week
is de route ongeveer 35 km.
Wie op dinsdag om 13.00 uur bij De Werf komt kan
ook meefietsen. De samenstelling van de groep is
elke week anders. Alleen als het regent of sneeuwt
of als de wegen moeilijk begaanbaar zijn gaat de
fietstocht niet door. En als je een keer geen zin
hebt, blijf je gewoon thuis. Maar we vinden het
leuker als er nog meer mensen meegaan.
Orgelconcertconcert
Na de oproep in ons
vorige wijkblad voor
een bezoek aan het
koffieconcert in de
Emmaüskerk i.v.m. met de opnieuw in gebruik
nemen van het orgel, ben ik er op afgestapt. Na
een grondige restauratie van 4 maanden door de
firma Steendam uit Roodeschool staat het Van
den Berg en Wendt orgel weer op zijn plaats en
blaast weer de hoogste en laagste tonen.
De organist, Pieter-Jelle de Boer, een veelzijdig
en fijnzinnig musicus zorgde voor een boeiend
concert voor een volle Emmaüskerk. Voor mij was
het een leuk maar apart middagje uit.
Een wijkbewoner.

* Nieuwe fietsen
* Gebruikte fietsen
* Elektrische fietsen
* Service en onderhoud
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BiebMensfort
De decembermaand is bij uitstek de maand waarin
we elkaar graag verwennen met cadeautjes,
presentjes, hebbedingetjes en dat alles meestal
als verrassing, als surprise om er maar eens ’n
Frans woordje tegenaan te gooien. De winkeliers
spelen hier met liefde en plezier op in door al heel
vroeg blinkende en kleurrijke reclamefolders te
verspreiden, door hun etalages nóg flitsender, nóg
verleidelijker in te richten dan ze door het jaar
heen al zijn. Om een top-tien te maken van de
cadeaus die we elkaar geven, daar zou ik me niet
graag aan wagen maar één ding is zeker: het boek
scoort gegarandeerd nog altijd hoog. Ook al zijn
er e-readers, ook al zijn er tablets, ook al zijn er
e-boeken, het ‘gewone’, papieren boek is bij velen
van ons toch nog altijd favoriet, om de
doodeenvoudige reden dat we, als we eerlijk zijn,
’t liefst een écht boek in onze handen willen
houden, de geur van papier en inkt op willen
snuiven, als het nodig is even vlug terug willen
bladeren om te zien hoe die ene figuur ook al
weer heette of waar dat ene voorval ook al weer
precies gebeurd was….! Nou, wij van BiebMensfort
zijn net als u ook van die liefhebbers van echte
boeken en we laten u heel graag mee genieten van
die liefde door ‘onze’ boeken geheel belangeloos
aan u uit te lenen. Nee, cadeau geven. zoals die
goede sint of die net zo goede kerstman, doen we
ze natuurlijk niet want dan zouden we

Van de redactie.
Deze maand lieten enkele wijkbewoners zien dat
onze nieuwe Mensfort Info in de smaak valt.
Spontaan kregen we een reactie over het
orgelconcert en ook werden we verblijd met enkele
fraaie foto’s door een wijkbewoner. Zo wordt de
Info een blad voor en door wijkbewoners! Ook voor
u een idee om wat in te sturen?
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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

kortste keren uitgegeven zijn, iets wat niet de
bedoeling noch het doel van een bibliotheek is.
We lenen de boeken heel graag aan u allen uit en
we merken dat er een, zij het heel lichte, groei
van het aantal klanten te bespeuren is. Maar….
eerlijkheidshalve vinden we nog altijd dat we te
weinig bezoekers binnen krijgen. Daar wil ik
echter meteen aan toevoegen dat niet de
kwantiteit maar de kwaliteit geldt: niet het vele
is goed maar het goede is veel. En we hebben een
min of meer vaste groep van heel goede en heel
geïnteresseerde lezers die met de regelmaat van
de klok enkele boeken komen halen. Het zou wat
ons betreft heel fijn zijn dat die groep nóg
harder zou gaan groeien dan nu het geval is….!
Laten we hopen dat die wens, die als nummer één
op ons verlanglijstje staat, uit komt en dat onze
klantenkring uitdijt tot een nóg grotere groep
dan nu het geval is. Die goede sint of die net zo
goede kerstman zullen hier weinig aan kunnen
doen; wij houden het simpel en houden onze hoop
op de lezers van dit fraaie blad gevestigd! Heel
fijne en vooral zinvolle feest- en bezinningsdagen in december. Tot de volgende keer.

DAMES- EN HERENKAPSALON

COIFFURE MENSFORT

Jan Heynslaan 145
Tel. 040-2436744
06-53676480

Openingstijden
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
8.30 - 17.30
Woensdag:
Alleen thuis
Donderdag:
8.30 - 17.30
Vrijdag:
8.30 - 17.30
Zaterdag:
8.30 – 15.00

Halloween 2016
Het begint donker te worden en het speelplein van Atalanta
stroomt vol. Ongeveer 200 kinderen met hun ouders willen
de door het team van de basisschool samen met S.L.M.
georganiseerde Halloweentocht door de wijk lopen, voor een
groot gedeelte verkleed en geschminkt. In groepjes wordt
gestart, zodat iedereen verrast wordt door de spoken. De
route slingert zich door Mensfort en op veel plaatsen
schrikken de kinderen van de effecten. Maar ook genoten
de kinderen volop van de sfeer die hier en daar door
bewoners gecreëerd was door de versiering van straten
en tuinen. Bij één buurtbewoner mochten de kinderen zelfs binnen kijken naar een fantastisch versierde
huiskamer: Door de voordeur binnen en achterom weer naar buiten. Ook werden ze hier en daar
getrakteerd op een snoepje. Nadat ze door de prachtig aangeklede Energy en de binnentuin van De Werf
in de eerste spooktent kwamen was het pas echt griezelen.
Ook de tweede spooktent was voor sommige kinderen heel
eng, maar dat werd na afloop op het schoolplein weer
goedgemaakt door de lekkere chocolademelk en de koek.
Bedankt alle vrijwilligers en wijkbewoners die het
mogelijk maakten de kinderen zo’n fantastische avond te
bezorgen. We hopen volgend jaar nog meer versierde
huizen, tuinen, straten en bewoners van Mensfort te
treffen om een nog mooiere Halloweentocht te kunnen
houden.

HALLOWEEN SpookTOCHT
Op maandag 31 oktober was het Halloween op
basisschool
Atalanta.
’s
Middags was er onder
schooltijd een griezelmiddag
voor de groepen 1 t/m 4. ’s
Avonds liepen de kinderen uit
groep
5
t/m
8
een
spooktocht door de wijk.
Hiernaast vertellen Sana en
Qoeraiza uit groep 7 over de
spooktocht.

De spooktocht was heel griezelig. Je kreeg
snoepjes van mensen in de buurt en er waren
mensen die je lieten schrikken. Er was een
killerclown. Je mocht in De energytwee dingen
kiezen. Je mocht onder een tafel en dan gingen
mensen je laten schrikken en er was heel veel
rook. Bij de andere kant moest je eerst een
stukje lopen en dan kwamen er twee zombies die
je lieten schrikken. Dan moest je verder lopen
Aan het eind, als je buiten kwam, dan moest je
door een tent lopen en dan zag je een griezel die
in een kist lag. Je moest door nog een tent lopen
en daar waren geen griezels, daar zat juf Nina.
Daarna moest je naar school gaan en kon je kiezen
tussen een koekje, chocolademelk of ranja en dan
mocht je naar huis gaan.
Sana en Qoeraiza (Groep 7)
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Wijkcentrum De Werf is er voor u!
In de ontmoetingsruimte komt de buurt samen!
Een praatje maken met andere buurtgenoten, een
potje biljart of een gezellige borrel? Of wilt u
gewoon een kopje koffie komen drinken? U bent
van harte welkom! Leuke activiteiten voor de
buurt zijn hier prima te organiseren. Voor een
laag tarief huur je een ruimte samen met de
buurtbewoners. Uiteraard kunnen de ruimtes ook
worden ingezet voor andere doeleinden. Kijk ook
even op buurtruimte 040.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Heeft u suggesties, vragen, wilt u weten wat de
mogelijkheden zijn om vrijwilliger te worden etc
etc.? De programmaraad van De Werf is er iedere
maandag- en woensdagmiddag van 13.00 uur tot
16.00
uur
voor
u!
Vrijwilliger zijn...
is vrijwillig, maar niet vrijblijvend;
is
onbetaalbaar,
maar
niet
te
koop;
is positief denken, is positief doen met als enige
doel, voor jezelf en de ander een goed gevoel! Het
geeft voldoening als je anderen geeft wat je te
bieden hebt.
Het kost geen geld, maar wel je tijd en je
belangstelling. Kortom je bent erg welkom bij ons
als vrijwilliger.

Spreuk van de maand

Kienen
Op woensdag 7 december. Dit is
de jaarlijkse sinterklaaskien van
KBO afd. Judas Taddeus. Aanvang
14.00 uur in de Werf, Van der Werfstraat 14. Er
zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden of kieners
buiten de wijk zijn van harte welkom! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
Dit is dit jaar de laatste kienmiddag in de Werf. We
beginnen weer op de eerste woensdag van het
nieuwe jaar, dat is op 4 januari 2017.

De enige dwarsligger op de weg naar geluk ben je zelf
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.

Adverteren in Mensfort Info?
In dit blad kunt u ook een advertentie plaatsen.
Wat dat kost? Dat valt wel mee!
Vraag dat na bij de redactie.
(mensfort.info@ziggo.nl )

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.
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Vrijwilligers Informatiepunt in De Werf

Reparatiecafe De Werf

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk, wilt u
informatie over de kortingspas, heeft u hulp nodig
bij het plaatsen van een hulpvraag of hulpaanbod op
We helpen of zoekt u 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. Meer actuele
vrijwilligersvacatures in Woensel Zuid kunt u vinden
op het vacaturebord in de hal van De Werf. Voor
nog meer informatie www.eindhovendoet.nl

Wat doe je met:
* Een cd-speler die niet open wil?
* Een senseo die het niet meer goed doet?
* Een naadje los, of een knoopje van je overhemd?
* Een kapotte stoelpoot?
* Mankement aan je fiets?
* Ritssluiting kapot?
* Een pop of ander speelgoed?
Weggooien kan altijd nog………..
Reparatiecafe is:
** Samen kapotte spullen repareren,
** deskundig advies,
** mensen ontmoeten en inspiratie opdoen

Zo maar een idee?
Onze wijk heeft een aantal mooie plekjes, soms
voor iedereen zichtbaar, soms wat verborgen.
Als u als wijkbewoner een foto maakt van zo’n
plekje en die foto per mail doorstuurt naar
mensfort.info@ziggo.nl kunnen we er een vaste
rubriek van maken. De redactie kiest dan elke
maand de “foto van de maand”. Het begin is er al,
zoals u op de achterpagina kunt zien Wie heeft
er oog voor al het mooie wat mensfort te bieden
heeft? Een uitdaging voor u!

Open: Alle even weken op woensdagmiddag van 14.00 uur
tot 16.00 uur., dus in 2016 op 14 en 28 december

Kosten: Een vrijwillige bijdrage.
Natuurlijk: In De Werf
Mensfort United
Dit seizoen is Mensfort United
weer van start gegaan met vier

Mensfort United, team PINK

Mensfort United, team PINK

teams. Zij zullen de komende maanden weer aan de
slag gaan met voetbal-trainingen, wedstrijden,
wijkactiviteiten en nog veel meer. Wilt u op de
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.
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Feestelijke kerstviering
Op 1e kerstdag , zondag 25 december, bent u om 10
uur hartelijke welkom om de geboorte van Jezus
Christus, inmiddels meer dan 2000 jaar geleden,
met ons te komen vieren. Deze feestelijke
kerstdienst, die begint om 10.00 uur in de
Emmaüskerk, zal worden ondersteund door het
koor ‘De Emmaüszangers’. Na afloop kunt u nog
even gezellig napraten onder het genot van een
kopje koffie of thee.

De Kerstviering voor senioren.
Op donderdag 15 december a.s. zal er een
kerstviering voor senioren (70+) plaatsvinden in de
Emmaüskerk. Wij nodigen u, als inwoner van de wijk
Mensfort, graag uit voor deze viering! Het belooft
een gevarieerde middag te worden met als
afsluiting een eenvoudig buffet. Wilt u komen, maar
kunt u niet op eigen gelegenheid, neemt u dan
contact op. Wij proberen dan vervoer voor u te
regelen. In verband met het eten en het regelen
van eventueel vervoer vragen wij u om u voor deze
viering op te geven. Dat kan door een mail te sturen
naar: wietske.j@hotmail.com onder vermelding van
uw naam en adres en zo nodig of u vervoer van uw
huis naar de Emmaüskerk nodig heeft. Mocht u niet
in de gelegenheid zijn om te mailen dan kunt u zich
ook telefonisch opgeven: 040-2422796. Opgeven
graag voor 27 November.
Datum: 15 December 2016
Welkom/Aanvang: 15:30 uur
Einde viering: rond 19:00 uur
Emmaüskerk,

Kinderkerstfeest:
Alle kinderen van de basisschoolleeftijd zijn op
zaterdag 24 december van 10.00 uur tot
ongeveer 12.00 uur hartelijk welkom om het
kinderkerstfeest te komen vieren. Er zal een
leuk kerstverhaal worden verteld. Ook gaan we
kerstliedjes zingen en een ster knutselen.

Uitnodiging
De Emmaüskerk wil in Mensfort
graag een plaats van ontmoeting zijn
Jong en oud, alleenstaand of
samenwonend, man of vrouw,
iedereen is van harte welkom om
eens langs te komen..
Onze deuren staan altijd open tijdens:
**Open Ochtenden, elke woensdag en vrijdag van 1012 uur
**Samen eten, elke derde dinsdag van de maand om
18:30 uur (aanmelden via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl )
**De kerkdiensten, elke zondag om 10 uur met na
afloop koffie. Er is een crèche en een apart
kinderprogramma
Meer informatie? www.emmauskerkeindhoven.nl

Kerstnachtdienst
Tijdens de kerstnacht op zaterdag 24 december
is er om 21.30 uur een kerstnachtdienst met als
thema ‘Engelen’. Dit is echt een dienst voor
iedereen: jong en oud, man en vrouw, gelovigen
en niet (meer) gelovigen. Samen met het koor
Groep78zingt! zullen er veel bekende
kerstliederen worden gezongen. Na afloop is er
een glaasje glühwein of warme chocolademelk.

-----------------------------------------------------------------

Als u voor 23 december met deze bon langskomt
tijdens een open ochtend, ligt er iets leuks voor u
klaar. Kinderen mogen grabbelen.
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Samen eten in de Emmauskerk.
Ook in december wordt er weer op de derde
dinsdagavond van de maand wordt er gezelliger
samen gegeten. Iedereen is welkom op dinsdag 20
december om 18.30 uur. We gaan om 19.00 uur aan
tafel. De kosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan
via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl

WIJeindhoven.
Bent u nieuwsgierig naar de generalisten uit
Mensfort en wat zij eventueel voor u of voor
andere inwoners uit de wijk kunnen betekenen? En
zou u daar hulp bij kunnen gebruiken? Loop dan
gerust, geheel vrijblijvend, binnen tijdens een van
onze inloopuren.
Elke dinsdag van 13.00 – 15.00 uur in de Werf.

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. Dit keer Ad Verduin

Zeer vereerd ben ik met ontvangen van “De
pen”. Nooit gedacht dat er, na ruim 35 jaar
woonachtig te zijn in de wijk, nog eens een
stukje van mijn hand zou verschijnen. Van
BiebMensfort ben ik, schrijft Harry onder
zijn bijdrage. Dat klopt helemaal. Toen ik na
mijn pensionering medio 2013 de oproep zag
om mee te helpen aan het tot stand brengen
van een buurtbieb, heb ik me aangemeld. Zoals
bekend is de oude bibliotheek aan de Jan
Heynslaan door bezuinigingen gesloten en
daardoor stonden veel lezers met lege handen.
Met veel enthousiaste vrijwilligers hebben we
in een paar maanden een complete bibliotheek weten
op te bouwen. In maart 2014 zijn we voor het eerst
open gegaan. Sindsdien weten we steeds meer
bezoekers te trekken. Dit vooral dankzij de 19!! zeer
enthousiaste vrijwillig(st)ers die ervoor zorgen dat
we drie keer in de week open kunnen zijn. Boeken én
lezen is mij helemaal niet vreemd. De Mensforters
die al lang in Eindhoven wonen, kunnen zich wellicht de
Grand Bazar nog herinneren. Bij de ingang aan de
Dommelstraat was de boekenafdeling die ik destijds
mocht beheren. Omdat koopavond én avondstudie
elkaar niet verdroegen, ben ik bij een nieuwe
werkgever begonnen. Dit was een groothandel.
Logistiek dus in de breedste zin van het woord. Als
klein bedrijf begonnen en door overnames en fusies
uiteindelijk een Europees bedrijf geworden.
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Een breed scala aan functies heb ik mogen
vervullen in de 44 jaar dat ik daar gewerkt heb. De
laatste vier jaar als controller. Het kost me
overigens geen enkele moeite om de tijd door te
komen. Sterker nog: de agenda is vaak overvol. Dat
ik ooit de tijd had om te werken! Wellicht
herkenbaar voor een aantal lezers van dit stukje.
Naast de Bieb, kunt u me ook tegenkomen bij het
Catharinaziekenhuis. Daar doe ik vrijwilligerswerk
als Shuttlechauffeur. Leuk en dankbaar werk.
Verder speel ik met veel plezier bij een toneelvereniging.
Door mijn fascinatie met alles wat met vliegen te
maken heeft, ben ik regelmatig te vinden bij
Eindhoven Airport, Vliegbasis Volkel of Schiphol.
Tevens zit ik vaak achter de computer om met een
simulatieprogramma te vliegen. Dit laatste heeft
er ook voor gezorgd dat ik met enige regelmaat in
het museum Bevrijdende Vleugels te vinden ben.
Dan begeleid ik bezoekers die in de vlieghal
gebruik willen maken van de daar aanwezige
Flightsimulator.
Kortom veel doen. Daarbij ga ik vaak met mijn
vrouw op pad én gaan we samen graag én veel
golfen. Ook nog sportief bezig!
De Pen moet elke maand doorgegeven worden.
Graag wil ik de Pen doorgeven aan Willemien van
der Heyden. Woonachtig in Mensfort en veelzijdig
kunstenares.
Groet, Ad Verduin

Slechthorendheid, een onzichtbare beperking.
Slechthorendheid is heel lastig voor de mensen die
dit zijn, maar ook voor zijn/haar omgeving. De
slechthorende moet steeds moeite doen om het
gesprek te kunnen volgen maar de goedhorende
omgeving moet er ook steeds op bedacht zijn dat de
boodschap niet goed gehoord wordt met alle
gevolgen hiervan. De slechthorende wordt nog eens
extra belemmerd in het horen door alle geluiden
rondom ons heen. Gelukkig is dit vaak op te lossen
door het laten aanmeten van een hoortoestel.
Hiervoor ga je naar een audicien, let er wel op dat je
naar een STAR-gecertificeerde audicien gaat, deze
kan testen hoe groot het verlies is welk toestel er
geschikt is. Ook kan men, via een verwijzing van de
huisarts, naar het Audiologisch Centrum gaan. Deze
testen het gehoor en schrijven een “recept” uit voor
Juristenspreekuur wijziging
Iedere eerste en derde maandag
van de maand is er in Steunpunt De
Raap, Thorvaldsenlaan 47 een
gratis
juristenspreekuur
voor
bewoners uit Woensel Zuid met een
laag inkomen. In verband met het
Sinterklaasfeest zal echter op
maandag 5 december geen juristenspreekuur zijn,
maar u bent weer welkom op het eerstkomende
spreekuur en wel op maandag 19 december van
19.00 uur tot 20.00 uur.

een hoortoestel.
De stichting Hoormij/N.V.V.S. (Nederlandse
Vereniging voor Slechthorenden) volgt o.a. de
overheid omdat er, helaas, nog steeds politici zijn
die de vergoeding van hoortoestellen uit de
zorgverzekering willen halen. Ook organiseert ze
voorlichtingsbijeenkomsten en bijeenkomsten voor
lotgenotencontact zoals in de regio Eindhoven elke
2e en 4e donderdag in de maand van 10.00 tot 12.00
uur tot einde 2016 in aula van St. Marie aan de
Castiliëlaan en m.i.v. 1 januari 2017 in Gebouw de
Kroon, aan de Kronehoefstraat te Eindhoven. Voor
meer informatie over slechthorendheid kom dan
eens naar een bijeenkomst of neem contact op met
ons. Adresgegevens van de stichting Hoormij vindt
u op www.stichtinghoormij.nl
Open Avond en Open Dag Frits Philips lyceummavo, Avignonlaan 1, 5627 GA Eindhoven.
Om u tijdig op de hoogte te brengen nu reeds de
aankondiging voor de kennismakingsmogelijkheden
van het Frits Philips lyceum.mavo nu al vast de data.
Noteert u die maar in uw agenda als u interesse
hebt.
De Open Avond vindt plaats op vrijdag 3 februari
2017 van 18:30 tot 21:00 uur.
De Open Dag vindt plaats op zaterdag 4 februari
2017 van 10:00 uur tot 13:00 uur.

WIJeindhoven in Woensel Zuidwest
Mijn naam is Maarten Balkenende (geen familie van…). Sinds april 2015 ben ik
als generalist van WIJeindhoven werkzaam in de wijk Woensel Zuidwest. En dan met name
voor de wijken Mensfort en Rapenland. Het uitgangspunt van WIJeindhoven is dat iedereen
de ondersteuning krijgt die hij nodig heeft en die bij hem past. Als u voor een
ondersteuningsvraag met WIJeindhoven contact opneemt krijgt u een vaste
WIJmedewerker (generalist), die uw contactpersoon is. De kern van de WIJaanpak is: één
huishouden, één plan, één contactpersoon. De generalisten van het buurtteam Mensfort Rapenland leren de
mogelijkheden die voor iedere inwoners in de wijk toegankelijk zijn (sociale basis) steeds beter kennen.
Wat is er allemaal te doen? Waar kun je het vinden? En hoe kunnen we mensen samen brengen? Ofwel, hoe
laten we inwoners met elkaar kennis maken, en van elkaar leren? Inwoners motiveren en activeren om de
wijk socialer te krijgen vraagt nog aandacht. Daar ligt voor ons dan ook direct de uitdaging!
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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

084-869 30 76

06-52634977

2385029
0900-8844
06-52740942
06-52740944

gemeente@eindhoven.nl

14040

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@ziggo.nl

2449938

Foto van de maand: Mensfort op zijn mooist.

Colofon
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van januari aanleveren uiterlijk op
15 december -- per email mensfort.info@ziggo.nl of
-- schriftelijk op het redactieadres.
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.

Foto "Indian Summer in Mensfort",
ingestuurd door Rob Martare, Seb. v. Noyestraat

MENSFORT INFO is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven
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