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HET BUURTCONTRACT IS GETEKEND
In Eindhoven, dus ook in onze wijk , zijn erg veel
groeperingen en instanties die werken aan het
welzijn en het woongenot van de mensen in onze
stad. Dat gebeurt door vrijwilligers, zoals S.L.M
en door beroepskrachten als de gemeente
Eindhoven. Lange tijd werkten die in een eigen
hokje, de een aan dit onderdeeltje, de ander aan
weer een ander onderwerp. In het buurtcontract
worden sinds enkele jaren afspraken gemaakt
zodat al deze instanties hierbij gaan samenwerken.
Voor het lopende jaar ligt de nadruk daarbij op
participatie en verbinding. Zo zal met nadruk
gekeken worden naar de kwetsbare mensen in onze
samenleving. Hoe kunnen die weer deelnemen aan
onze samenleving. Verder wordt er gekeken op
welke manier naast elkaar gelegen wijken kunnen
samenwerken aan gezamenlijke activiteiten.
Daarbij kan in het kader van gezondheid gedacht
worden aan bewegingsactiviteiten als bijvoorbeeld
een sportfestival voor Mensfort, Rapenland en

Kronehoef.
Ook zal gekeken worden of de
buurtpreventiegroepen
met
elkaar
kunnen
samenwerken. Natuurlijk zal S.LM. de activiteiten
op het vlak van ontmoetingen en bewegen blijven
voortzetten, zoals dat ook de afgelopen jaren al
veel aandacht kreeg. Door deze activiteiten zal
voor veel wijkbewoners het woongenot in onze wijk
gehandhaafd blijven of nog verbeteren. Waar
mogelijk zullen ook nieuwe onderwerpen worden
aangepakt. Een rol voor de ontmoetingen van
jongeren is weggelegd voor de Energy. Ook de
Emmauskerk en basisschool Atalanta hebben een
rol in dit buurtcontract.
Officieel is een en ander vastgelegd in het
buurtcontract dat 18 januari is ondertekend door
de wethouder en alle deelnemende instanties om
aan te geven dat zij samen in 2017 zullen
optrekken om de doelen te behalen. Binnenkort
ontvangt u ook een exemplaar van dit
buurtcontract in de brievenbus..

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
Daghap
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

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 activiteiten deze maand:
1 febr
Kienen KBO *
6 febr vergadering Dag. Bestuur
15 febr Kienen KBO *
21 febr Samen eten *

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

De Werf
S.L.M.
De Werf
Emmauskerk

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

Wijkfeest 2017
Het jaarlijkse wijkfeest in onze wijk zal dit jaar
worden gehouden op zondag 14 mei. De werkgroep
die deze dag voorbereidt is al weer druk aan de
slag. Natuurlijk willen ze er weer een mooie dag van
maken met vertier voor jong en oud. De inmiddels
bekende braderie zal zeker niet mogen ontbreken,
maar ook de attracties voor de kinderen en de
muzikale omlijsting wordt geregeld. Maar de
werkgroep kan zich voorstellen dat er in de wijk
bewoners zijn die een leuk idee hebben om dit
feest aan te vullen. Laat dat dan even weten via
braderie.mensfort@upcmail.nl of neem contact op
met de mensen van de werkgroep. Ook als u op deze
dag, of een gedeelte daarvan, zelf als vrijwilliger
wilt meewerken bent u natuurlijk van harte welkom.
Ook daarvoor mag u een mailtje sturen of even
bellen met 2449938,
zodat we u in een
passende taak kunnen
indelen.
Vrijwilligers
hebben we eigenlijk nooit
genoeg.

Van de wijkagent
Aansluitend op de cijfers in de vorige Mensfort
Info betreffende de aangiften voor inbraken laat
Dennis Joosten, onze wijkagent, ons weten dat de
tendens zich in de maand december heeft
voortgezet. In deze maand werd tweemaal aangifte
gedaan van woninginbraak in Mensfort (in 2015 was
dat 3 keer), van auto-inbraken werd drie keer
aangifte gedaan, terwijl in zelfde maand vorig jaar
7 keer een aangifte volgde. Het aantal
fietsendiefstallen liep terug van 9 in december
2015 naar 4 in december 2016. Duidelijk is dat we
het samen het dievengilde steeds moeilijker maken.
Buurtpreventie laat zien dat we alert zijn, maar ook
als bewoners letten we steeds beter op om onze
spullen veilig bij ons te houden. We zien dat het de
moeite waard is!
Buurtpreventie.
Nog steeds zijn we op zoek naar uitbreiding van
het aantal vrijwilligers om onze wijk nog veiliger
te maken. Iets voor jou ???? Meld je ook aan !!!

3

Huisvuilinzameling
In de maanden januari en februari wordt het gftafval ( de groene bak) in Eindhoven één per vier
weken ingezameld. Wanneer dat precies is? Op
afvalkalender.cureafvalbeheer.nl/wanneer vindt u de
afvalkalender met de inzameldata.
Heeft u een volle gft-container? Neem dan contact
op met de klantenservice van Cure via
telefoonnummer 14040, keuze afvalinzameling.

Vernieuwde website S.L.M.
De website van Stichting Leefbaarheid Mensfort
(www.leefbaarheidmensfort.nl)
is
volledig
vernieuwd. Na vijf jaar vond het bestuur het zinvol
het uiterlijk eens onder de loep te nemen en
dankzij één van de vrijwilligers zijn we tot een
geheel nieuwe opzet gekomen. Daarmee denken we
nog toegankelijker te zijn, zodat iedereen die over
een telefoon, tablet of computer beschikt steeds
toegang heeft tot de laatste nieuwtjes van S.L.M.
Het bestuur is zich er van bewust dat nog niet alles
optimaal is, maar langzaam maar zeker zal een en
ander verder worden aangepast. Uiteraard willen
we daarbij niet voorbijgaan aan opmerkingen van de
gebruikers. Dus als u op deze site kijkt en u mist
iets, u denkt dat informatie niet volledig of niet
correct is, schroom dan niet om via de contact-knop
uw opmerking kenbaar te maken. De vrijwilligers die
zich inzetten om de site zo goed mogelijk te laten
functioneren zullen daar dan mee aan de slag gaan
en zo de informatie nog toegankelijker te maken.
Op deze site kunt u natuurlijk ook de Mensfort
Info raadplegen. Daarbij is het zelfs mogelijk nog
vijf jaar terug te kijken!

Stoeptegels
In de wandelgangen wordt herhaal-delijk
geklaagd over de stoeptegels die op veel
plaatsen erg ongelijk liggen, soms gewoon
door verzakking van de stoep, soms door het
omhoogroeien van boomwortels. Valpartijen en
struikelingen van wijkbewoners, vaak ook nog de
ouderen onder ons, waren het gevolg. Doordat een
aantal meldingen zijn gedaan op de Buitenbeterapp en via de telefoon op het nummer voor
algemene klachten (14040) is een begin gemaakt
met het opknappen van een aantal trottoirs in
Mensfort. In enkele gevallen heeft de gemeente
al concreet toegezegd wanneer de tegels opnieuw
worden gelegd. Het is dus zeker de moeite waard
om de gemeente erop te wijzen waar dit nodig is.
Na herhaalde meldingen wordt dan zeker actie
ondernomen. Elke bewoner van onze wijk kan zelf
meewerken om de ongelukjes te voorkomen.

Ook in de winter is Mensfort mooi

Boodschappenpakket PLUS.
Als deze Mensfort Info op uw
deurmat valt loopt de actie voor
de levensmiddelenpakketten bijna
ten einde. Lukt het u niet de kaart
vol te krijgen, lever dan uw ontvangen zegels liefst
voor 10 februari in bij de speciale actie-bus in het
halletje bij de voordeur van De Werf of in de
brievenbus van de 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.

S.L.M. zal de pakketten bezorgen bij die
wijkbewoners die wel een steeuintje in de rug
kunnen gebruiken. Mocht u zo’n situatie kennen
geef
dit
adres
dan
even
per
mail
(mensfort.info@ziggo.nl) door aan de redactie van
deze Info of op een briefje . Uiteraard
zal alle informatie uiterst discreet een
steuntje worden behandeld en alleen voor
deze actie worden gebruikt. Lukt het ook
dit jaar weer nog meer mensen blij te
maken met een extraatje? Met uw hulp
zeker wel !
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BiebMensfort
Geloof het of niet maar vanmiddag zag ik, zittend
aan een koffiebar, dat iemand een kop koffie
bestelde en even later, als lekkers bij zijn koffie,
twee paaseitjes kreeg, het ene rood verpakt, dus
puur en het andere blauw, dus melk. We hebben de
oliebollen en de appelbeignets amper achter onze
kiezen of hup, daar lokt de commercie ons al naar
het volgende feest: Pasen. Maar, zo ver is het nog
lang niet want we hebben eerst nog enkele maanden
te gaan, wintermaanden wel te verstaan. Op dit
moment schrijven we nog even januari en dan
stappen we over naar februari, dé wintermaand bij
uitstek. Deze maand, ook wel sprokkelmaand,
regenmaand, slijkmaand genoemd, heeft doorgaans
- wat het weer betreft - niet veel goeds in petto en
is daarmee dus een leesmaand in optima forma. Als
het binnen lekker warm is terwijl buiten de winter
in volle gang is, als je in ‘n gemakkelijke fauteuil zit
en je niet per se naar buiten hoeft, wat is er dan
mooier dan een goed boek in je handen te hebben
en de minuten en uren weg te lezen? Men zegt dan
vaak ‘Laat de boeren maar dorsen’, een bekende
uitdrukking die natuurlijk niets met februari te
maken heeft, maar toch. Dat een van de bijnamen
van februari ‘sprokkelmaand’ is heeft mogelijk iets
Wist u dat……
* dat de nieuwjaarsbijeenkomst matig bezocht werd?
* we u daar ook graag ontmoet hadden?
* we door vrijwilligers van De Werf goed verzorgd
werden met koffie, drankjes en hapjes?
* de aanwezigen het dan ook wel gezellig vonden?
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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
met sprokkelen (hout verzamelen om op te stoken in
koude tijden) te maken maar kan ook verwijzen naar
een oud Latijns woord dat zoveel als onrein, smerig
betekent; februari zou dan een reinigingsmaand
zijn. Dit jaar hebben we een korte februari die
maar 28 dagen (zullen vast niet allemaal leesdagen
zijn…) telt, geen schrikkeljaar dus. Wist u trouwens
dat in een ‘gewoon’ jaar de maand februari op
dezelfde dag van de week begint als de maanden
maart en november en in een ‘schrikkeljaar’ op
dezelfde dag als augustus? Hoe dan ook bent u in
februari weer drie keer per week welkom in
BiebMensfort waar we, zoals u al lang weet, een
uitgebreide collectie goede en spannende boeken op
de planken hebben staan. Op de valreep van 2016
hebben we nog een 7-tal spiksplinternieuwe boeken
aangeschaft en daarnaast hebben we een fors
aantal grote letter boeken overgenomen van de
centrale bibliotheek. We weten namelijk dat we
veel klanten ‘n groot plezier doen met deze speciale
boeken. Maak van februari een fijne leesmaand
want u weet: “Lezen is een feest!” Allez, tot de
volgende keer.

Samen leven in Woensel Zuid!
Ik ben Janneke Lopata – van den Nouweland en ik ben
wijkwerker in Woensel Zuid. Ik ben er voor vragen over
leefbaarheid en veiligheid. Ook ondersteun ik vrijwilligers. Wil je
een activiteit organiseren, wil je ergens aan meedoen of loop je
ergens tegenaan als vrijwilliger? Zit je veel thuis en wil je meer
contacten in de buurt? Ik help je bij het vinden van de juiste
weg voor jouw vragen.
Get Fit
‘’Weet je wat het is? Het is zo lastig om onze
dagelijkse verplichtingen te combineren met sport,
terwijl ik toch heel graag fit zou willen worden’’.
Deze uitspraak van één van de jongeren uit Mensfort
was de aanleiding tot het sportproject genaamd : Get
Fit. Veel jongeren willen graag aan hun fysieke
gesteldheid werken maar vinden het lastig om hier
structuur in te vinden. Het Dynamo jeugdwerk team,
werkzaam in JC de Energy, is in samenwerking met
een aantal jongeren uit Mensfort aan de slag gegaan
met dit duidelijke signaal. Uit deze
samenwerking is ‘Get Fit’ gerold. Een
12-weken traject waarin jeugdwerk,
jongeren en fitness professionals met

elkaar samen werken naar een gemeenschappelijk
doel: ’Get Fit’. ‘De kracht van Get Fit is het
gegeven dat jongeren een groepsgevoel creëren en
zodoende elkaar stimuleren en motiveren om hun
persoonlijke doelen te behalen’ vertelt Walid
Ayoubi, de Personal Trainer van het project.
Tenslotte zijn wij erg blij dat SLM het project
ondersteunt! Binnenkort kunt u het project volgen
via Social media (facebook). Hierover zeer snel
meer informatie! Voor vragen m.b.t. dit project
kunt u terecht bij Jimmy van
der Schoor 0652634977 of
Hicham Akel 0646768154.

Eindelijk……
Welgeteld drie dagen duurde het om de restanten
die na de brand van de flat op de hoek van de Dr.
Cuyperslaan en 1e Lieven de Keylaan onze wijk
ontsierden, op te ruimen. Het is jammer dat er
zoveel ergernis aan vooraf moest gaan. Dit zou toch
ook meteen na de fatale brand hebben kunnen
gebeuren. Het perceel ligt er nog niet florissant bij,
maar plannen om weer iets te gaan bouwen zijn in de
maak. Nu nog afwachten wat en wanneer….

Praktische Nederlandse les voor anderstaligen
voor het dagelijkse leven. We praten over familie,
het eigen land, werken, sporten, gezondheid, eten,
hobby’s, scholen, dokters, het weer, etc. Daarbij
schrijven we veel en oefenen we uitspraak. We lezen
over actualiteiten en oefenen grammatica. De groep
is klein en de kosten zijn € 6,00 per les. Gratis
proefles. De lessen zijn op woensdagochtend van
9.00 - 11.30 uur in Wijkcentrum de Werf.
Informatie bij Roos v. Zon. tel: 06-23657499.

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Jan Heynslaan 133,
5622 KL Eindhoven
Tel. 06-11775155

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl
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Dank je wel.
Enkele wijkbewoners hebben gehoor gegeven aan de
oproep in de vorige Mensfort Info bij te dragen in de
kosten door een donatie op de bankrekening van
S.L.M. Bedankt. Wie volgt dit goede voorbeeld?

Even voorstellen
Mijn naam is Jan Dorr en ik vertegenwoordig de
Emmaüskerk in het Kernteamoverleg Mensfort. De
Emmaüskerk, de kerk op de Barrierweg tegenover
het gezondheidscentrum, heeft in september 2014
nieuwe bewoners gekregen: de Nederlands
Gereformeerde kerk. Wij zijn een christelijke
geloofsgemeenschap en willen, waar het wenselijk,
mogelijk en zinvol is, graag een bijdrage leveren
aan het welzijn van bewoners in de wijk Mensfort.
Wij zijn door de professionele organisaties (SLM,
Lumens en WijEindhoven) en andere kerken
hartelijk ontvangen. Ze hebben ons geholpen met
het aangeven van de behoeftes in de wijk. Na ruim
twee jaar voelen wij ons best al thuis en zijn een
aantal activiteiten begonnen. U kunt bij ons
terecht voor een kopje koffie en een babbeltje,
voor een serieus gesprek, voor een maaltijd, voor
een moment van onthaasting en stilte, voor het
branden van een kaarsje en voor gebed.
Maandelijks informeren wij u via Mensfort Info
over onze activiteiten. Als het nodig is kunt u ons
bereiken
via
de
website:
www.emmauskerkeindhoven.nl of u kunt mij mailen
of bellen: j.dorr@upcmail.nl tel 0644699461.

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.
Samen eten in de Emmauskerk.
Ook in de maand februari wordt er weer op de derde
dinsdagavond van de maand
de mogelijkheid anderen te
ontmoeten en gezellig samen
gegeten. Iedereen is welkom
op dinsdag 21 februari om
18.30 uur. We gaan om 19.00
uur aan tafel. De kosten
bedragen 5 euro. Aanmelden
kan
via
sameneten
@emmauskerkeindhoven.nl

Rockmusical ControlRoom: Davids verhaal in een modern jasje
Jaloezie en corruptie, maar ook
vriendschap… Het zijn enkele
ingrediënten van de spannende rockmusical
ControlRoom. Vele vrijwilligers uit verschillende
kerken in Eindhoven en omgeving, waaronder de
Emmaüskerk, werken eraan mee. De musical wordt op
10 en 11 februari uitgevoerd in theater De Schalm in
Veldhoven.
ControlRoom draait om de snelle jongens en meiden
van een media-imperium. Een musical over dilemma’s
als controle houden of durven loslaten, vertrouwen
op je zelf of ook op de ander, de keuze voor
opportunisme of voor integriteit. De muziek varieert
van stevige rock tot luisterliedjes. Het script is een
moderne versie van het oude
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Bijbelverhaal over David, Saul en
Bathseba. Een verhaal dat in deze
vorm heel eigentijds en herkenbaar blijkt te zijn!
De musical heeft een open einde en is mede bedoeld
om mensen die niet (meer) kerkelijk zijn aan het
denken te zetten over het leven en het geloof. Los
daarvan biedt het natuurlijk ook gewoon een
(ont)spannende avond uit voor tieners (15+) en
volwassenen.
Meer
informatie
is
te
vinden
op
www.controlroom.nu, Facebook (ControlRoom) en
Twitter (@_controlroom_). Kaarten voor 10 en 11
februari zijn te koop à € 12,50 via
www.Deschalm.com. Op beide avonden begint de
voorstelling om 20.00 uur.

Vereniging KBO afdeling Judas Taddeus, Mensfort
Na een feestelijke, drukbezochte kerst-inn en een
gezellige, eveneens zeer drukbezochte nieuwjaarsreceptie, gaan onze gebruikelijke activiteiten weer
gewoon van start. Dat wil zeggen:
Op de maandagmiddag biljarten, sjoelen en rikken
van 14.00 tot 16.15 uur. Ook het kienen is weer
begonnen: Elke eerste en derde woensdagmiddag
van de maand dus woensdag 1 februari en 15
februari, aanvang 14.00 uur, zaal open vanaf 13.00
uur. Iedereen, ook niet-leden van KBO Judas
Taddeus, is welkom!
Al deze activiteiten vinden
plaats in De Werf, Van der Werffstraat 14.

Kerst-inn K.B.O.

KBO helpt bij belastingaangifte.
Evenals voorgaande jaren kunnen
senioren
zich
bij
hun
belastingaangifte over het jaar 2016
laten helpen door een belastinginvuller van de K.B.O. Deze service is bedoeld voor alle
senioren die niet meer werkzaam zijn en met een
maximaal verzamelinkomen van €35.000 (gehuwden en
samenwonenden tot €50.000). De belastinginvuller
helpt met de aangifte inkomstenbelasting op basis van
de verstrekte gegevens. De aangever blijft
verantwoordelijk voor het correct invullen van de
formulieren. Senioren die gebruik willen maken kunnen
aangeven waar zij willen dat de aangifte wordt
ingevuld: In Eindhoven kan dat thuis of op het
kantoor van de KBO, Tongelresestraat 146B of in een
verzorgingstehuis. De hulp is niet gratis. Er wordt een
bijdrage van € 5,00 € 10,00 of € 12,00 gevraagd,
afhankelijk van het verzamelinkomen en de plaats
waar u de invuller wilt laten komen. Voor meer
informatie kunt u bellen met de KBO, tel. 2463834

Spreuk van de maand

Het is niet eenvoudig om het geluk in jezelf te
vinden, maar ergens anders vind je het zeker niet.
Fietsen met Mensfort.
Elke dinsdag fietst een groep wijkbewoners naar
een pleisterplaats even buiten de stad, in totaal
ongeveer 30 km. Soms is het een paar kilometer
meer. We nemen dan de tijd voor een lekker kopje
koffie en een gezellig praatje. Er wordt rustig
gefietst, rekening houdend met de deelnemers.
Iedereen kan hieraan meedoen als je om 13.00 uur
aanwezig bent bij De Werf. Als het om 13.00 uur
regent of als er in de loop van de middag regen,
sneeuw of storm wordt verwacht gaat deze
activiteit niet door, want het moet natuurlijk wel
leuk en gezellig blijven. Aanmelden is niet nodig,
maar zorg op tijd bij De Werf te zijn. Er zijn geen
kosten aan verbonden.

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

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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Actieve gymclub.
De gymclub van De Werf op woensdagochtend is
soms ook op een andere manier erg actief. Rond de
kerst werden deze decoratieve sneeuwmannen
tijdens het gezellige uurtje “napraten” gemaakt
door de aanwezige dames.

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.

Daghap van de Werf.
Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 uur
presenteren
Lumens,
buurtruimte040
en
Zartosht in De Werf de “Daghap van de Werf”.
Er zijn twee buffetten waaruit je kunt kiezen.
Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage (buffet 1
€ 2,50 of buffet 2 € 5,00) en eet met ons mee.
Iedereen is welkom en je hoeft je niet aan te
melden. Hou de poster in De Werf in de gaten,
want het menu is elke week anders.

Kienen
Op woensdag 1 februari en
woensdag 15 februari gaan we in
de Werf weer gezellig kienen met
de KBO afd. Judas Taddeus. Aanvang

14.00 uur. Er zijn alleen geldprijzen. Ook nietleden of kieners buiten de wijk zijn van harte
welkom! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
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Vrijwilligers Informatiepunt in 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 uw
organisatie vrijwilligers? Wij, Rita en Cecile zijn elke woensdag tussen 11.00-13.00 uur
aanwezig in De Werf om uw vragen te beantwoorden of advies te geven. Enkele actuele
vrijwilligersvacatures in Woensel Zuid kunt u vinden op het vacature-bord in de hal van
De Werf. Een paar voor beelden:
Voor Vitalis Brunswijck zoeken we een verwenvrijwilliger en een rolstoelpoetser.
Voor Archipel Landrijt zoeken we een vrijwilliger voor de activiteit You Tube en een
vrijwilliger voor de activiteit pianoherinneringen. Bij beide organisaties zijn nog veel
meer vacatures. Je zou eens op onze website kunnen kijken voor het volledige
vacatureaanbod en nog veel meer informatie: www.eindhovendoet.nl of tel: 0402193399
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.
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 Cees van Hemert

Zo heb ik dan de pen doorgekregen van
Willemien, alhoewel ik niet zo’n schrijver ben.
Zal mezelf even voorstellen, alhoewel de
meeste mensen mij al kennen. Ik ben Cees van
Hemert en woon sinds juli 2002 op het Judas
Taddeusplein, met veel plezier. Gelijk in
september 2002 begonnen als vrijwilliger in
De Werf. Ik ben al 16 jaar met pensioen en
dat bevalt prima, mede door alles wat ik doe,
Want Alleen maar thuiszitten is niets voor
mij. Ik heb, ook toen ik nog werkte, veel vrijwilligerswerk gedaan o.a. bij de personeelsvereniging bij de afdeling Sport bij Philips en bij de
voetbal-vereniging L.E.W. Daar heb ik de kantine
mee gebouwd. Ook heb ik mijn steentje bijgedragen
aan de V.V.E. Nu dus al weer 14 jaar bij De Werf
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en al verschillende jaren bij S.L.M.,
beide met veel plezier. Bezig zijn
hoort gewoon bij mij. Ik ben altijd
actief geweest. Ik heb halve
marathons gelopen en de training
die daar bij hoort, tot 9 jaar
terug. Daarnaast deed ik mee met Zomeravondvoetbal bij Philips. Sinds enkele jaren speel ik
met veel plezier in twee orkesten, Dacapo ’85 en
Coda. Zolang mijn gezondheid het toelaat ga ik met
alles gewoon door. Ik probeer zo, samen met alle
vrijwilligers, wijkcentrum de Werf en de wijk
Mensfort leefbaar te houden. Voor volgende
maand wil ik de pen doorgeven aan Ad Thijssen.
Groetjes van Cees van Hemert.

Op het Korein Kinderplein
van de Barrierweg is
altijd iets te beleven! Uw kind krijgt alle aandacht
en begeleiding die het nodig heeft. Ons team is
enthousiast en betrokken en heeft oog voor ieder
kind en geven ieder kind persoonlijke aandacht.
Daarmee leveren wij een bijdrage aan de
ontwikkeling van het kind, ieder in zijn eigen tempo.
Wij werken nauw samen met basisschool Atalanta
en vormen met elkaar Spilcentrum Mensfort.
Samen zorgen we ervoor dat uw kind op een fijne
manier kan opgroeien. Wij bieden op deze vestiging
Peuterwerk voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden
tot 4 jaar en werken vanuit de VVE methode
'Piramide'. Door middel van activiteiten en thema’s
die aansluiten bij de belevingswereld van peuters.
Een prettige samenwerking met de basisschool
zorgt voor een goede overstap voor kinderen als ze
gaan beginnen op school.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar bij ons terecht op
de BSO. Middels diverse activiteiten zorgen we
dat het kind zich goed amuseert. De uren na school
zijn vrije tijd, op de BSO kiezen kinderen zelf wat
ze willen doen. Daar spelen we bij Korein met onze
werkwijze en inrichting op in. De pedagogisch
medewerkers stimuleren kinderen hun fantasie en
talenten te ontwikkelen. Voor de oudere kinderen is
er tevens een aparte ruimte waar zij min of meer
zelf hun gang kunnen gaan. Ook kunnen ze
deelnemen aan allerlei naschoolse activiteiten die
georganiseerd worden. Bent u geïnteresseerd in de
opvang van Korein; dat staat voor kwaliteit,
betrokkenheid en aandacht voor ouders en kind,
kom dan zeker een keer langs op de locatie op
Barrierweg 1 of meld uw kind aan via het
hoofdkantoor op telefoonnummer 040-2948981.

Een willekeurige doordeweekse ochtend....
Het schoolplein van
basisschool Atalanta stroomt langzaam vol met
kinderen en hun ouders. Voor sommige kinderen is
het heel spannend omdat ze net vier jaar zijn
geworden en voor het eerst naar de basisschool
mogen gaan om kennis te maken met hun juf en met
hun nieuwe klasgenootjes. Voor sommige ouders is
het ook heel spannend omdat ze hun zoon of
dochter voor het eerst een beetje los moeten gaan
laten. De bel gaat en de kinderen gaan het
schoolgebouw binnen, klaar voor weer een nieuwe
schooldag .Bij het klaslokaal worden ze ontvangen

door hun leerkracht die met veel enthousiasme,
bevlogenheid en professionaliteit de leerlingen les
geeft. Het schoolgebouw is modern, fris en kleurig
en straalt rust uit. Het schoolplein is een natuurlijke
omgeving waar kinderen met hun eigen creativiteit
spelletjes bedenken. Ik heb het geluk gehad om
(bijna) acht jaar in deze fijne school, met deze
geweldige kinderen en ouders en natuurlijk met een
fantastisch team te mogen werken.
Nu is de tijd van afscheid aangebroken, mij wacht
een nieuwe baan, een nieuwe uitdaging. Maar ik zal
basisschool Atalanta ontzettend gaan missen.
Susan Steinmeijer (administratief medewerker
basisschool Atalanta)

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, binnen tijdens een van onze inloopuren.
Elke dinsdag van 13.00 – 15.00 uur in de Werf.
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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

2431154
084-869 30 76

06-52634977
2385029

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
d.joosten@brabant-zo.politie.nl
j.lopata@lumenswerkt.nl

0900-8844
06-52740942

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

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 maart aanleveren uiterlijk op
15 februari -- per email mensfort.info@ziggo.nl of
-- schriftelijk op het redactieadres.
Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners
van Mensfort worden kostenloos geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht voor
mededelingen in te korten als het artikel te lang is of
te weigeren indien deze als kwetsend kunnen
worden ervaren.
Advertenties zijn mogelijk.
Tarief en voorwaarden in overleg met de redactie.

“Winter Wonderland Mensfort”
Ingezonden door Ad Thijssen

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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