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Het bestuur van Stichting Leefbaarheid Mensfort

Stichting Leefbaarheid Mensfort
De Stichting Leefbaarheid Mensfort (S.L.M.) heeft
als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid,
het woongenot en de veiligheid in de wijk Mensfort.
Het bestuur neemt vaak het voortouw, maar veel
vrijwilligers werken mee om dat doel te bereiken.
Het bestuur overlegt regelmatig met de gemeente
en de professionals die bijdragen aan de in de
doelstelling genoemde deelgebieden. Omdat nog niet
bij alle wijkbewoners de bestuursleden bekend zijn,
stellen zij zich hierbij aan u voor. Op de foto ziet u
van links naar rechts Corry van Peer (lid), Jan van
Peer (voorzitter), Willemien van der Heijden
(notulist),
Harry
van
de
Vondervoort,
(penningmeester), Sjack de Haan (lid) en Pierre
Dassen (lid) . Om aan dit doel te kunnen werken

heeft het bestuur naast de vrijwilligers ook uw hulp
nodig. Wilt u onderwerpen aanreiken waarmee de
Stichting aan het werk kan, laat het ons dan weten.
In dit laatste nummer van de Mensfort Info van dit
jaar wil het bestuur iedereen bedanken die op één
of ander manier heeft bijgedragen aan het prettige
leefklimaat in de wijk Mensfort. Graag willen we
ook volgend jaar weer proberen om een positieve
stimulans te zijn voor alle wijkbewoners om nog
meer zaken te verbeteren.
Vanuit die gedachte willen we dan ook iedereen die
zich betrokken voelt bij de wijk Mensfort voor het
nieuwe jaar het beste wensen,. We hopen dat
iedereen in goede gezondheid in 2017 kan genieten
van het wonen binnen onze wijkgrenzen.

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
12.00-13.30 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
Daghap
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

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

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

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
18.00 – 21.00 u
Dinsdag
19.00 – 23.00 u
Woensdag
13.30 – 15.00 u
18.00 – 21.00 u
17.00 – 23.00 u
Vrijdag
19.00 – 23.00 u

Get fit

Zaterdag
16.00 – 17.00 u

Jongerengroep

19.00 – 23.00 u

Mensfort Kids
Get fit
Studio/Muziekactiviteiten

Zondag
09.00 – 14.00 u
19.00 – 23.00 u

Free runnen
(gymzaal Atalanta)
Jongerengroep
Vadercomité
El Mostakbel
Jongerengroep

Bij vragen over het programma
in het jongerencentrum kun je
terecht bij
Jimmy v.d. Schoor
06-52634977

Energy Moves mini
(2e vrijdag)
19.00 – 23.00 u Energy Moves
(2e vrijdag)
19.00 – 23.00 u Energy Movies
(laatste vrijdag)
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Andere
4 jan
9 jan
13 jan
17 jan
17 jan
18 jan
18 jan

activiteiten deze maand:
Kienen KBO *
Bestuursvergadering SLM
Nieuwjaarsreceptie *
Daghap *
Samen eten *
Kienen KBO *
Tekenen Buurtcontract *

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

In De Werf
In De Werf
In de Werf
In De Werf
Emmaüskerk
In De Werf
Kronehoef

Fietsen
Koersbal

Bewaar deze bladzijde.

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

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in
deze Mensfort Info

Buurtpreventie.
Op de bijeenkomst van de buurtpreventie van onze
wijk kwam Dennis Joosten, onze wijkagent, ons
bijpraten over de situatie in onze wijk. Uit de
gegevens van de politie bleek het aantal inbraken in
woningen in onze wijk opvallend lager geworden. Was
er in 2015 nog 46 keer ingebroken, dat aantal was
tot november 2016 aanzienlijk minder, namelijk. 13.
Zonder twijfel is de opstart van de buurtpreventie
in september 2015 van invloed op deze aantallen,
maar mogelijk zijn ook de bewoners meer gefocust
op de veiligheid. De aantallen voor auto-inbraken en
fietsen-diefstallen
zijn
nauwelijks verminderd, al moet
daar bij worden opgemerkt de
aangiften rondom het
Catharinaziekenhuis ook zijn meegenomen in de
aantallen voor Mensfort. Deze worden door de
politie niet afzonderlijk bijgehouden. Uit de woorden
van Dennis Joostenl blijkt dat de politie erg blij met
de activiteiten van de groep buurtpreventen in
Mensfort. We zullen dus zeker zo doorgaan,
mogelijk met nog meer op preventie gerichte acties.
Daarvoor zou het aantal buurtbewoners dat daaraan
meedoet best uitgebreid mogen worden. Doet u ook
mee? Aanmelden kan bij de kadergroep
Buurtpreventie waarvan u het mailadres een
telefoonnummer achter op deze info vindt.

Nieuwjaarsreceptie.
Het bestuur van de
Stichting Leefbaarheid
Mensfort
nodigt
hierbij alle bewoners
Van Mensfort, maar ook iedereen die zich als
vrijwilliger of professional betrokken voelt bij
onze wijk uit voor de nieuwjaarsreceptie op vrijdag
13 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur. Deze
receptie zal uiteraard worden gehouden in De
Werf. Natuurlijk zorgt de stichting voor een
drankje en een hapje, de aanwezigen zorgen voor
de gezelligheid.
De stichting stelt zich o.a. ten doel de
leefbaarheid en veiligheid binnen Mensfort te
behouden of waar dat kan te verbeteren. Eén van
de voorwaarden daarvoor is dat iedereen die bij de
wijk betrokken is elkaar kent. Daarom vindt S.L.M.
het prettig veel mensen te ontmoeten zodat we in
het jaar 2017 nog beter kunnen werken aan de
doelen die we ons gesteld hebben. Ook u bent
welkom !!
Eindelijk….
Na lang wachten is er nu
een begin gemaakt met de
verdere sloop, nadat deze
foto via facebook was
verspreid.
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redactie v. Norenburchstraat 41. Ook de PLUS
ondersteunt onze actie. U mag de zegels ook
afgeven bij de Infobalie in de winkel, want die
komen ook bij S.L.M. terecht. Lukt het ook dit weer
de het aantal van vorig jaar te overtreffen?
Ook op een andere manier
kunt u ons helpen! Als u in uw
directe omgeving een adres
weet, waarvan u weet dat
een
extra
pakket
boodschappen een steuntje
in de rug kan zijn, geeft u dan naam en adres door:
op 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 een
steuntje worden behandeld en alleen voor deze actie
worden gebruikt.

Boodschappenpakket PLUS.
De eerste zegels zijn al ingeleverd! Al een aantal
wijkbewoners heeft de gratis zegels voor de
boodschappenpakketten in de brievenbus gestopt.
De eerste kaart is dan ook al gevuld en we weten dus
dat we in elk geval iemand in de wijk, die het niet
altijd even gemakkelijk heeft, blij kunnen maken met
iets extra’s. Maar we willen er nog veel meer
verrassen. Daaraan kunt u ook meehelpen.. Krijgt u
bij de boodschappen die spaarzegels en wilt u die niet
zelf sparen of krijgt u uw boekje toch niet vol, lever
ze dan in bij de speciale actie-bus in het halletje bij
de voordeur van De Werf of in de brievenbus van de

Ergernissen in Mensfort.
Naast hondenpoep op de stoep en op de grasveldjes
ergeren sommige buurtbewoners zich aan de grijze
en groene vuilnisbakken. Uiteraard moeten die op de
ophaaldag aan de straat worden gezet. Zet ze er
niet te vroeg neer, want mensen van buiten onze
wijk of stad stoppen er hun afval ook nog in. Ook
blijven soms bakken een hele week staan, terwijl het
toch een kleine moeite moet zijn om deze binnen te
halen. Dan ziet de straat er ineens veel prettiger
uit. Bovendien blijken deze bakken soms als
“opstapje” te worden gebruikt door inbrekers.
Graag doen we dan ook een beroep op iedereen in
Mensfort: Wilt u de containers nadat de
vuilniswagen ze heeft leeggemaakt nog diezelfde
dag van de straat halen?

Impressie S.L.M. kerstbustreis naar Essen

* Nieuwe fietsen
* Gebruikte fietsen
* Elektrische fietsen
* Service en onderhoud
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BiebMensfort
Alle vrijwilligers van BiebMensfort willen zich
graag aansluiten in de lange rij van familie, vrienden
en bekenden die u, trouwe lezers van dit blad en
wellicht ook van onze uitleenboeken, in de voorbije
dagen al een gelukkig 2017 hebben toegewenst of
dat misschien de komende dagen nog gaan doen. Wij
hopen dat het een heel goed jaar voor u mag
worden, een jaar waarvan wij hopen dat het in het
teken zal staan van gezondheid en van geluk! Aan
het begin van een nieuw jaar staan velen onder ons
te trappelen om, zoals te doen gebruikelijk, een of
meer goede voornemens te maken. Allemaal kunnen
we prachtige voorbeelden van noemen en allemaal
kunnen we, jammer genoeg, na verloop van tijd
constateren dat het niet meer zo fanatiek loopt
met die goede voornemens. Niets menselijks is ons
allen immers vreemd. Ook erg bekende mensen doen
aan dit spannende spel mee en zo zijn er
bijvoorbeeld politici die als goed voornemen “schoon
schip maken in dit land” hebben geformuleerd. Als
je een schip schoon wilt gaan maken, mag je
veronderstellen dat zo’n schip ernstig vervuild
moet zijn geraakt in de loop van de tijd, wellicht
door veelvuldig of door verkeerd gebruik!? Wat
moeilijk te vatten, een uitspraak als deze. Wij van
BiebMensfort hebben (gelukkig) niets schoon te
maken en houden het daarom maar wat simpeler!
Wij beperken ons tot ons goede voornemen om
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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

u dit jaar weer zo goed en zo trouw mogelijk van
dienst te zijn in onze BiebMensfort, zodat u
volop kunt genieten van de prachtige boeken die
tot uw beschikking staan. Toegegeven: misschien
niet erg origineel en spectaculair, zo’n voornemen,
maar wel doeltreffend en wel oprecht. Misschien
kunt u dan, van uw kant, daar ook een goed
voornemen aan toevoegen: in nog grotere getale
naar ons toekomen om zodoende een nog grotere
klantenkring
(misschien
mag
ik
zeggen
vriendenkring) op te bouwen….! Dit zijn toch twee
voornemens die niet al te moeilijk uit te voeren en
bovendien niet al te moeilijk vol te houden zijn,
lijkt ons zo. Binnenkort gaan we weer enkele
nieuwe boeken aan ons bestand toevoegen; een
lijst hiervan leggen we, zoals u dat van ons gewend
bent, op de grote tafel neer zodat u in een
oogopslag kunt zien wat er aan nieuwe boeken
bijgekomen is. Wij hopen u welkom te mogen
heten
op
onze
drie
overbekende
openingsmomenten die voor alle duidelijkheid bij
dit artikel aangegeven staan. Heel veel leesplezier
want u kent onze slogan: “Lezen is een feest!”. Tot
de volgende keer!

Van de redactie.
Al enkele maanden hebt u de Mensfort Info in de
nieuwe stijl mogen ontvangen. Als redactie zijn we
blij met de vele positieve reacties die we mochten
krijgen van lezers. Met plezier willen we dit blad in
deze vorm blijven uitbrengen. Er zit echter een klein
donker randje aan: het blad moet ook betaald
worden. Vanuit het subsidie dit wijkblad volledig
financieren zou ten koste kunnen gaan van de overige
activiteiten van S.L.M. Omdat we dat niet
verantwoord vinden zijn we naarstig op zoek naar
andere inkomsten. Daarom ziet u in ons wijkblad al
enkele adverteerders die ons steunen. We zijn nog op
zoek naar nog meer advertenties. Hebt u een bedrijf
of winkel die interesse heeft om in ons blad een
advertentie te plaatsen en zo meer naamsbekendheid
te krijgen, laat het ons dan even weten. Ook als uw
werkgever of kennis geïnteresseerd is horen we dat
graag. Wij nemen dan verder contact met hen op.
Mocht u als lezer eenmalig of maandelijks een
bijdrage willen geven? Ook dat is natuurlijk welkom.
U kunt uw bijdrage storten op rekening
NL27RABO0150070985
ten
name
van
de
penningmeester van S.L.M. onder vermelding van
“Mensfort Info”. Met medewerking van veel vrijwillige bezorgers
kunnen we dan de nieuwtjes over
Mensfort elke maand bij bezorgen.
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Mijn naam is Wouter Hamers.
Sinds februari 2016 werk ik als
generalist bij WIJeindhoven en
kom je me vooral tegen in de
wijken Mensfort & Rapenland. Ik
wil graag het thema Participatie verduidelijken.
Deze taak is één van de belangrijkste taken van
WIJeindhoven. Als je tijdelijk of langdurig geen
werk hebt, maar wel kunt participeren kun je
gebruik maken van een bijstandsuitkering van de
gemeente. Het doel is dat je uiteindelijk weer
volledig voor jezelf kunt zorgen. Participeren in de
samenleving betekent dat je deelneemt aan de
samenleving en je inzet voor de maatschappij. Dit
kan zijn in de vorm van vrijwilligerswerk of
betaalde arbeid. Samen met de generalist van
WIJeindhoven zoek je naar mogelijkheden om
uiteindelijk zoveel mogelijk te participeren met alle
positieve effecten die daarbij horen. Zo komt sinds
kort een vrouw, die al jaren niet uit haar huis kwam,
nu twee keer per week naar wijkgebouw de Werf
om daar de koffie te verzorgen voor de bezoekers.
Ze voelt zich gelukkiger, haar eigenwaarde stijgt
en ze komt in contact met nieuwe mensen. Helpen
jullie mee om Eindhoven nog socialer te maken of
heb je ondersteuning nodig? Neem contact op met
WIJeindhoven; T 238 89 98 of
E info@wijeindhoven.nl

Mini-Bieb.
Wijkcentrum De Werf
heeft sinds kort een
minibieb bij de voordeur, je kunt er boeken
lenen en ruilen! Het gaat
erom dat de Minibieb
boeken uitleent aan
mensen in onze wijk.
Het gaat om het idee
dat je met elkaar een
plek beheert waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Met
elkaar en voor elkaar dus. Kom kijken en doe mee!
Natuurlijk blijft de bibliotheek in ons wijkcentrum,
deze heeft een uitgebreider assortiment! U kunt
daar natuurlijk ook een mooi boek komen lenen!

Beheerder en vrijwilligers
van wijkcentrum De Werf
wensen iedereen een mooie
kerst en jaarwisseling en
vanzelfsprekend
een
bijzonder en fantastisch

2017
Bedankt voor jullie inbreng, activiteiten, sociale
inzet en gezelligheid in ons wijkcentrum! Wij
hopen jullie ook volgend jaar vaak te zien en/of
te spreken in ons wijkcentrum,
Ons wijkcentrum is er, ook in 2017, voor ons allen!
Nederlandse les voor anderstaligen
Doe je ook mee met de Nederlandse les voor
anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 uur tot
11.30 uur in wijkcentrum de Werf. 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.
Informeer bij Roos van der Zon, tel. 06-23657499.

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.

Adverteren in Mensfort Info?
Meer informatie bij de redactie.
(mensfort.info@ziggo.nl )

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.

Kienen
Op woensdag 4 januari en
woensdag 18 januari gaan we in de
Werf weer gezellig kienen met de
KBO afd. Judas Taddeus. Aanvang 14.00 uur. Er
zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden of kieners
buiten de wijk zijn van harte welkom! Hoe meer
zielen, hoe meer vreugd.
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Daghap van de Werf!
Vanaf 17 januari zal wijkcentrum De Werf elke
dinsdag van 12:00 u tot 13:30 u de daghap serveren.
Voor € 2,50 kunt u gebruik maken van een klein
buffet, dat bestaat uit Nederlands en Perzisch
eten. Kom
vooral
ook
iedereens
favoriete
aardappelkoekjes proeven en genieten van de
gezellige sfeer.

Buurtcontract.
Elk jaar wordt een buurtcontract opgesteld, waarin
aangegeven wordt waaraan aandacht wordt besteed
door de gemeente, diverse instanties en de
bewonersorganisaties. Op basis daarvan worden
afspraken gemaakt en subsidie verstrekt.
Voor
2017 wordt dit contract, dat behalve voor
Mensfort tevens voor de wijken Kronehoef en
Rapenland geldt, ondertekend op 18 januari in de
ontmoetingsruimte van de wijk Kronehoef:
Scheerderstraat 62.
Vrijwilligers gezocht:
Wijkcentrum De Werf is op zoek naar vrijwilligers,
mensen, die een activiteit willen ondersteunen voor
onze buurtbewoners!
Wil je ons helpen in de Werf? Heb je ideeën, of wil
je meedoen? Laat het even weten: Samen staan we
sterk!
Vuurwerktips.
Enkele tips om huisdieren met
minder angst en stress door de
jaarwisseling te loodsen:
* Laat uw dier zo vroeg mogelijk wennen aan
vuurwerk.
* Laat de hond op oudjaarsavond voor 22.00 uur
aangelijnd uit.
* Houd ramen en deuren zo veel mogelijk dicht.
* Geef de huisdieren zo laat mogelijk eten.
* Gedraag je zo normaal mogelijk, troost de
huisdieren niet extra.
* Straf het dier niet bij een angstige reactie.

Spreuk van de maand

De trap van het leven zit vol splinters, maar dat weet
alleen hij die naar beneden is gegleden.
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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Dank je wel.
Ik heb zelf warme herinneringen aan het
Sinterklaasfeest. Het zetten van je schoen,
Sinterklaas ontmoeten, maar vooral een gezellige
pakjesavond met het gezin. Een feest dat ik mijn
kinderen dan ook graag mee wil geven.
Hoewel mijn oudste zoontje van bijna twee er nog
weinig van begrijpt en meekrijgt, vond ik de
uitnodiging om een kleurplaat in te kleuren en de
Sint te ontmoeten erg leuk. Soms kun je nu
eenmaal niet vroeg genoeg beginnen met het
voortzetten van tradities. We vonden het een
gezellige middag en de cadeautjes zijn hier goed
ontvangen. Via deze weg een bedankje voor de
organisatie, betrokken vrijwilligers, Sinterklaas en
natuurlijk zijn pieten. Wie weet tot volgend jaar!

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 17
januari om 18.30 uur. We gaan om 19.00 uur aan
tafel. De kosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan
via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 u
en 12.00 u bent u van harte welkom om een kopje
koffie te komen drinken in de Emmaüskerk. Daar
maakt u nieuwe contacten en komt u tot een
goed gesprek.

Een wijkbewoner

Breigaren gezocht!
Veel dak- en thuislozen hebben het moeilijk in
deze koude tijden. Graag brei ik voor hen kragen
en dassen. Daarvoor kan ik wol in alle kleuren
gebruiken. Hebt u nog resten liggen waar u niets
mee doet? U mag ze afgeven bij M. Sanders, De
Waghemakerstraat 196. Alvast bedankt.

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.

Carte Blanche maakt theater. Dat
doet zij met veel verschillende
acteurs. Op dinsdagavond repeteerde
theatergroep Hartenkoning aan de
voorstelling Courage. We nodig u van harte uit:
Ik begrijp het niet.
Ze maken alles stuk.
Ze maken mijn leven stuk.
In puin.
Geïnspireerd door de etsen van Goya en de toneeltekst Moeder Courage van Bertolt Brecht en
ingehaald door de actualiteiten, verdiepte Theatergroep Hartenkoning zich in het fenomeen oorlog.

Een zinloze vernietiging van creatief potentieel, van
liefde en levenslust.
Een beeldende voorstelling over de courage om te
overleven in een schrikbarend herhalen van de tijd.
Data:
20, 21, 27 en 28 januari 20.30 uur
22 en 29 januari 15.00 uur
Entree
€ 12,50;
voor bewoners uit Mensfort € 7,50
Adres:
Jan Heynslaan 4, Eindhoven
Reserveren: reserveren@carteblanche.nu
Meer info:
www.carteblanche.nu
of 040-2451739
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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 Willemien van der Heijden

Oei, oei dacht ik toen ik een mailtje van Ad
ontving: “ik geef jou de pen door!” Wat ga ik
schrijven? Ad eindigde zijn tekst met:
“Willemien van der Heyden, woonachtig in
Mensfort en veelzijdig kunstenares…” dat is
wel erg veel van het goede.
Dat ik in Mensfort woon is een feit, al bijna 10
jaar met heel veel plezier. Ik ben blij met mijn
mooie appartement waar de zon altijd wel
binnen schijnt en waar ik van prachtige
zonsopgangen en zonsondergangen kan
genieten. Geweldig, wat een kleurenpallet dat

Een geweldig beroep, docent voor jong volwassenen,
ik kon er geen genoeg van krijgen maar mijn lichaam
liet het afweten. Ik genoot ervan docent te zijn,
daarom blijf ik dus een “kunstenmaker” en ben ik
geen “kunstenaar”, mijn constante inzet daarvoor is
te klein. En omdat ik mensen belangrijk vind, ben ik
actief geworden in onze wijk. Eerst als bestuurslid
in onze VVE en al gauw als lid van de Stichting
Leefbaarheid Mensfort.
Ik maak daar de notulen, de slideshows voor de
jaarvergadering enz. Ik verzorg het rooster voor de
Bieb Mensfort en help zo’n beetje waar het nodig is.

je dan ziet. Maar “Kunstenaar?” Ja, het is waar, ik
schilder, schrijf, componeer en fotografeer maar
maakt me dat een kunstenaar? Ik zeg altijd… ik
ben meer een “kunstenmaker” dan een Kunstenaar!
Want als je een goede kunstenaar wilt zijn, moet
je daar je hele hart insteken. Je moet er helemaal
voor gaan en ik heb “brood op de plank” altijd
belangrijker gevonden. Ik was docent aan het MBO
en probeerde 16- tot 22-jarigen kennis bij te
brengen. Als je voor een groep leerlingen staat
moet je er zijn… er voor staan! Problemen hebben
zij genoeg… leven in een wereld die op zijn kop
staat… waar Jemen net zover weg is als vroeger de
kruidenier. De verlokkingen van drugs en andere
verslavingen zo gemakkelijk te “krijgen” zijn.

zoals een spin naar beneden laten komen, met
Halloween zodat de kinderen een heerlijke avond
hebben. In de wijk is altijd wel iets te doen. Ook
voor u een aanrader, je krijgt er zoveel positieve
energie voor terug. Verder ben ik taalcoach, als
vrijwilliger bij Humanitas/Rode Kruis. Ik zing met
veel plezier, bij het actiekoor het Lopend Vuurtje.
Dat doen we ook tijdens de 25ste Fakkeltocht op 24
december. Als u mee loopt, hoort u ons koor wel
ergens langs de route… Zo vul ik mijn “vrije” tijd. Ik
werd actief als buurbewoner en krijg nu zelfs de
naam “veelzijdig kunstenaar”!
En de pen? Die geef ik graag door aan Cees van
Hemert, vrijwilliger o.a. in de Werf! Voor iedereen:
een gelukkig maar vooral gezond 2017!
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WeHelpen
In Mensfort kun je niet om WeHelpen heen. Sinds
een paar weken zijn vier studentes Nicky, Emmelie,
Merel en Veroline daar druk bezig met de promotie
van
WeHelpen.
Wat
is
WeHelpen?
Wehelpen.nl is een digitaal platform voor het
bieden, vragen en organiseren van informele hulp.
Een website waar je kunt zien wie er bij jou in de
buurt om hulp verlegen zit. Of waar je kunt
aangeven dat je even in een lastige situatie zit met
je gebroken been en iemand zoekt die
boodschappen doet of de hond uitlaat. Een plek
waar je laat weten dat je het leuk vindt om met
iemand te scrabbelen of iemand om eens gezellig
koffie mee te gaan drinken. WeHelpen maakt
verborgen krachten zichtbaar. We horen vaak dat
mensen huiverig zijn voor vrijwilligers werk: "Dat is
niet vrijblijvend en ik heb al een drukke baan!"
Maar mensen zijn wel heel snel bereid om iemand
een keer te helpen. Met WeHelpen kun je kiezen
wat bij je past en wanneer het je uitkomt. Het
resultaat: een goed gevoel omdat je de dag van
iemand anders wat mooier hebt gemaakt! De
website is gratis. Iedereen kan zich aanmelden De
'we' in WeHelpen staat voor iedereen. Als iedereen
zijn of haar steentje bijdraagt, wordt elkaar

helpen echt vanzelfsprekend Daarbij is het heel erg
fijn om eens iets voor een ander te doen en mensen
te ontmoeten.
Wij gaan de wijk in! Omdat wij niet weten of buren
elkaar kennen in de wijk Mensfort, zijn wij al in
verschillende straten met onze WeHelpen fiets en
kerstverlichting geweest. In de Elias Bouwman
straat was onze activiteit geslaagd. Zo werden er de
volgende vragen uit de grabbelton gehaald, “ Wie
heeft er in de straat de mooiste vensterbank?” ”
Wie heeft er de grootste hond? “ ”Wie is de oudste
bewoner? “ Samen met 5 bewoners uit de straat
hebben wij daarover gezellig gekletst onder het
genot van een kopje koffie, thee of warme
chocolademelk!

Wij gaan de wijk in!

Kerstviering spilcentrum Mensfort
De kinderen, ouders en leerkrachten van
basisschool Atalanta en Korein hebben het jaar
2016 feestelijk afgesloten met een kerstviering,
samenzang en levende kerststal. Het was een
sfeervolle avond. De ouders hadden heerlijke
hapjes gemaakt voor het kerstdiner en de
kinderen zagen er feestelijk uit. Iedereen geniet
nu van een welverdiende vakantie. Het team
spilcentrum Mensfort wenst iedereen een gelukkig
2017.
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Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz
Website S.L.M.
Buurthuis De Werf,
Beheerder: Richard Heijdenrijk,
Buurtpreventie Mensfort
Jongerencentrum De Energy
Beheerder: Jimmy v.d. Schoor
Gebiedscoördinator Mensfort
Erika Overink
Wijkagent
Dennis Joosten
Janneke Lopata
Jongerenwerk Mensfort
Gijs v. Dijsseldonk
Algemeen Klachtennummer
Gemeente Eindhoven
Emmaüskerk
Jan Dorr
Redactieadres Mensfort Info

Bij overlijden:

www.leefbaarheidmensfort.nl
leefbaar.mensfort@hetnet.nl
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
buurtpreventie.mensfort@gmail.com
van der Werffstraat 14,
j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl
e.overink@eindhoven.nl
Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
d.joosten@politie.nl
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

j.dorr@upcmail.nl,

2133194

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@ziggo.nl

Acheron uitvaarten

2449938

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon

Mensfort op zijn mooist

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van februari aanleveren uiterlijk op
15 januari -- 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.

Zonsopgang in Mensfort
Ingestuurd door Cecile de Weijer

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

12

