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Biebmensfort
Toen eind 2014 duidelijk werd dat het filiaal
Mensfort van de Openbare Bibliotheek, toen nog
gehuisvest op de hoek van de Claes Persoonslaan en
de Jan Heijnslaan, om redenen van bezuiniging
gesloten zou worden staken enkele wijkbewoners
de koppen bij elkaar. Door het verdwijnen van dit
stukje cultuur uit Mensfort zou de wijk een stuk
armer worden. De bibliotheek had een prominente
plaats veroverd in onze wijk, waar menige
wijkbewoner binnenstapte voor een boek, maar
zeker ook voor de sociale contacten. Dat wilde
deze groep voor Mensfort behouden. Ook S.L.M.
schaarde zich achter de initiatiefnemers en samen
werd gezocht naar een alternatief. Dankzij de
medewerking van De Werf en Jongerencentrum De
Energy werd een ruimte gevonden. Na een aantal
oproepen meldden zich een 20-tal vrijwilligers om
het uitlenen van boeken mogelijk te maken.

Vanuit de bibliotheek kwam ondersteuning in de
vorm van een groot aantal boeken in diverse genres
en het noodzakelijke meubilair. In september 2015
werd de officieel geopend. Vanaf dat moment is
het aantal bezoekers langzaam maar gestaag
gegroeid. Ook de beschikbare boeken werden
vervangen door nieuwe uitgaven, waarbij ook
aandacht was voor boeken met grote letters, voor
diegenen die moeite hadden met de kleinere
letters. Dankzij de vele vrijwilligers, een groep die
overigens ook regelmatig groeit, is het nu voor alle
wijkbewoners mogelijk gratis gebruik te maken van
de aangeboden boeken. De Biebmensfort is drie
keer per week open en iedereen kan binnenlopen.
Voor wie het nog niet weet: De ingang is de deur
van Jongerencentrum De Energy aan het grote
grasveld. Als u er nog niet bent geweest is het nu
het moment om er eens een kijkje te gaan nemen.

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, lunch
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 mrt
Kienen KBO *
6 mrt
Modeshow KBO *
6 mrt
Vergadering Dag. Bestuur
10 mrt Mensfort Doet *
11 mrt
Pleinverkoop *
15 mrt Kienen KBO *
18 mrt Emmaüsconcert *
21 mrt Samen eten *
24 mrt Paasconcert *

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

De Werf
De Werf
S.L.M.
BS Atalanta
Taddeusplein
De Werf
Emmaüskerk
Emmaüskerk
Emmaüskerk

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

Present in de wijk Mensfort.
Op zaterdag 20 mei gaan leden van de Emmaüskerk onder
leiding van medewerkers van de stichting Present
Eindhoven “klussen” in en om het huis doen bij bewoners in
de wijk Mensfort. Ze willen wijkbewoners, die door
omstandigheden gedwongen wat hulp nodig hebben helpen
bij bv schilderwerk in hun woning, achterstallig
tuinonderhoud of schoonmaakwerkzaamheden Samen met
welzijnsorganisaties, die in de buurt actief zijn, de
woningbouwvereniging
en
Stichting
Leefbaarheid
Mensfort worden er “klussen” uitgezocht.
Ook wijkbewoners zijn van harte uitgenodigd om de hele
dag of een dagdeel mee te helpen. We beginnen om 09.00
uur, er wordt in de kerk voor een lunch gezorgd en we
stoppen om ongeveer 16.00 uur.
De gemeenteleden van de Emmaüskerk willen op deze
manier hun steentje bijdragen aan het welzijn van
bewoners en de leefbaarheid in de wijk!
Wil je meedoen dan kan je je opgeven bij Jan Dorr.
(j.dorr@upcmail.nl)
Heb je een klus voor de stichting Present die binnen een
dag kan woerden afgewerkt? Meld je aan via
informatie@mensfort.eu of telefonisch bij Jan van Peer
2438297.
Tot zaterdag 20 mei!

Wijkfeest 2017
De datum van het wijkfeest nadert al weer snel. Op
14 mei zal het vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur op en
rond het Judas Taddeusplein weer gonzen van de
bedrijvigheid. In de talrijke marktkramen worden
weer nieuwe en gebruikte artikelen aangeboden en er
zal zeker weer wat te eten zijn. De werkgroep is
druk doende om de attracties vast te leggen en te
zorgen voor de muziek, zodat iedereen bij een lekker
drankje op het terras weer kan genieten. Dit jaar zal
voor en door de jongeren een Jongerenplein worden
ingericht waar de wat grotere jeugd uit onze wijk
zich kan uitleven in allerlei activiteiten, natuurlijk
met veel muziek, dans en beweging. Wijkbewoners
die een kraampje willen huren voor deze dag kunnen
dit na 15 maart bespreken bij de Coiffure Mensfort.
Na betaling van de kosten (€ 35,00 eventueel met
stroomgebruik € 5,00 extra) wordt de kraam
vastgelegd. Per email reserveren is ook mogelijk bij
braderie.mensfort@mensfort.eu. Ook kunt u zich op
datzelfde mailadres aanmelden als u als vrijwilliger
op deze dag wilt meehelpen.
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Pleinverkoop
Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 11 mrt.
weer een 2e hands spullen verkoop gehouden worden
van 10:30 uur tot 14:30 uur op het Judas
Taddeusplein aan de Hendrik Staetslaan. Spullen die
door wijkbewoners bij de Stichting Leefbaarheid
Mensfort zijn afgegeven worden te koop
aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan
doen. Op donderdag 09 mrt. kunt u bij de garage
van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur verkoopbare
artikelen aanbieden wat voor u overbodig is
geworden. Meubels, koelkasten, wasmachines en
kleding kunnen we niet innemen. Onze S.L.M. garage,
staat in de Waghemakerstraat, herkenbaar door
ons groene logo-schild op de buitenmuur. De
opbrengst komt helemaal ten goede voor de
leefbaarheid in Mensfort. (o.a. bloembakken).

Bloembakken in Mensfort.
U hebt ze zeker al eens gezien: die fleurige
bloembakken die her en der in onze wijk staan.
Tweemaal per jaar zetten vrijwilligers daar
nieuwe bloeiende plantjes in om de wijk een
vrolijker aanzicht te geven. Na een aantal jaren
in weer en wind te hebben gestaan begint de
verf los te laten en zien de bakken er even wat
minder uit. Stichting Leefbaarheid Mensfort is
nu op zoek naar een vrijwilliger die de bakken
een keer wil opknappen: de losse verf afkrabben
of afschuren en de bakken dan van een nieuwe
laag verf voorzien, zodat ze er weer jaren
tegen kunnen. Is er in onze wijk iemand die daar
de tijd voor kan vinden? Voor de benodigde
materialen zorgt S.L.M. natuurlijk. Meld u aan
via informatie@mensfort.eu of telefonisch bij
Jan van Peer 2438297.

Loterij t.b.v. S.L.M.
Evenals voorgaande jaren zal ook dit jaar weer een
loterij worden opgezet om het werk door de
stichting mogelijk te maken. Daarom proberen we
ook dit jaar weer een aantal loten te verkopen.
Opnieuw is de hoofdprijs een reischeque t.w.v.
€ 400,00 en natuurlijk zijn er nog een aantal leuke
prijzen te winnen. Daarom kunnen we alle
wijkbewoners aanraden één of meer loten (van
€ 0,50) te kopen. Alle prijzen worden verloot tijdens
de braderie. Als u niet bij de trekking bent, kunt u
de prijzen nog tot 31 juli afhalen bij de Coiffure
Mensfort aan de Jan Heijnslaan.
Boodschappenpakket PLUS.
“Dank je wel” zeggen we hier
namens allle wijkbewoners die we
konden verrassen met een
boodschappenpakket van de PLUS
supermarkt. Maar liefst 21 pakketten hebben we bij
elkaar kunnen sparen, dank zij al die wijkbewoners
die de spaarzegels hebben aangenomen en ingeleverd
bij S.L.M. Zo kregen we halfvolle kaarten in de bus,
maar ook enveloppes met een tiental zegels en alles
daartussen. We hebben die zegels ingewisseld voor

Adverteren in Mensfort Info?
Meer informatie bij de redactie.
(mensfort.info@mensfort.eu )
Vuilniscontainers.
Enkele wijkbewoners hebben de laatste maanden hun
“klacht” uitgesproken over de groene en grijze bakken
voor het ophalen van het huisvuil. Op sommige plaatsen
staan die dagenlang op de stoep. Namens hen vragen we
iedereen deze bakken nadat ze geleegd zijn nog diezelfde
dag binnen te halen. De aanblik van de straat wordt er
meteen een stuk beter op. Het is een kleine moeite

de goed gevulde dozen met levensmiddelen. Dankzij
attente wijkbewoners hadden we een groot aantal
adressen gekregen van wijkbewoners die bij wijze
van spreken (en soms ook letterlijk) elk dubbeltje
moeten om draaien om tot het einde van de maand
eten op tafel te kunnen zetten. In de pakketten
zitten ook wat luxere artikelen, waar deze mensen de
rest van het jaar niet aan toe komen. Gelukkig
hebben anderen de zegels die ze zelf over hadden
aan dit goede doel geschonken. Op die manier kunnen
we elkaar in de eigen wijk ook helpen!
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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

Vrijwilligers gezocht
Elders in deze Mensfort Info leest u al dat we ook
dit jaar weer een loterij organiseren. Vorig jaar
heeft een aantal wijkbewoners zich aangemeld om in
hun straat en de omliggende straten de loten deur
aan deur aan te bieden in de weken vóór de
braderie, zodat iedereen dan al de loten kan kopen.
In enkele straten hebben we nog geen vrijwilligers.
Door een uurtje met loten langs te gaan in uw eigen
straat of flat zorgt u voor iets minder werk voor de
bestuursleden is in deze drukke tijd. Eén mailtje
naar braderie.mensfort@mensfort.eu en we nemen
contact met u op om te kijken hoe u kunt meehelpen
aan een leefbare wijk Mensfort.

BiebMensfort nodigt u uit!
De jaarlijkse boekenweek wordt gehouden van
25 maart tot 3 april 2017. Als BiebMensfort
schenken wij daar aandacht aan. Daarom nodigen wij
u uit voor een gezellig samenzijn met koffie/thee
en een Brabantse lekkernij op vrijdagmorgen 31
maart van 10.00 uur tot 12.00 uur in
BiebMensfort, De Werf, van der Werffstraat 14.
Alle wijkbewoners zijn welkom.
Onze reguliere openingstijden voor gratis uitleen
zijn: dinsdagmorgen en vrijdagmorgen van 10.00 uur
tot 12.00 uur en woensdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur.
Tot ziens, het vrijwilligersteam.

Lunchtime in De Werf

Wist u dat u met een kleine advertentie in dit blad
de naamsbekendheid van uw onderneming of
bedrijf in de wijk Mensfort en daarbuiten kunt
vergroten? De kosten daarvoor zijn niet erg hoog.
Vraag naar de mogelijkheden bij de redactie.
Overheerlijke lunch in ‘de Werf’
Lumens heeft samen met WIJ Einhoven, Emmaüskerk en met de vrijwilligers van buurtcentrum De
Werf’ en uit de wijk, het idee opgepakt om een lunch
te serveren op dinsdagmiddag van 12.00 uur tot
13.30 uur. De lunch is er voor en door inwoners uit de
buurt die het gezellig vinden om samen te eten en te
koken. De lunch wordt op het moment nog gemaakt in
het restaurant door een vrijwillige topkok, maar het
is de bedoeling dat er een keuken ingericht wordt bij
‘de Werf’ om ook daar te kunnen koken met de hulp
van bewoners uit de wijk. De lunch is tot nu toe een
doorslaand succes geweest, bijvoorbeeld afgelopen
dinsdag waren er 50 mensen die hebben genoten van
de heerlijke lunch. We hadden tarwesoep. Nou denk
je misschien tarwesoep, wat is dat?? Maar ik nodig
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je uit om het te komen proberen, hij is namelijk
overheerlijk met veel gezonde groenten. Daarnaast
hadden we ‘zoete kippenvleugeltjes met pruimen’,
witte rijst met saffraan en pistache noten, salade,
brood, tzasiki en olijven. Ook voor de mensen die
vegetarisch eten was er een overheerlijke aubergine
schotel. Kortom smullen!
Het is principe is eenvoudig: je stopt 3 euro in het
potje, er is een buffet waarvan je mag eten wat je
lekker vindt en je kan aanschuiven aan een lange
tafel. Zien wij je een van de volgende dinsdagen ook?
Indien je graag een handje mee zou willen helpen met
de lunch, laat het ons weten we kunnen altijd hulp
gebruiken.
Jacqueline van Liempd, Generalist Woensel- Zuidwest

Expositie Melanie van der Heijden-van Dee
Van 18 februari t/m 18 maart zijn in de Emmaüskerk
werken van Melanie van der Heijden te bewonderen.
Melanie studeerde aan de Academie voor Kunst en
vormgeving te Den Bosch. In 2001 studeerde zij af
in de richting Grafische Vormgeving. Na enkele
jaren als grafisch ontwerpster te hebben gewerkt,
verlangde zij weer terug naar het werken met
natuurlijke materialen. Sinds 2005 maakt zij Mixed
Media schilderijen vanuit haar eigen atelier in Den
Bosch. Met haar kunst hoopt ze de toeschouwer te
raken en een verhaal te vertellen. Een beeld kan
immers soms meer zeggen dan 1000 woorden! De
expositie is te bezichtigen tijdens de open
ochtenden op woensdag en vrijdag en ’s zondags na
de kerkdienst. Iedereen is van harte uitgenodigd om
eens langs te komen en
de
kunstwerken
te
komen bewonderen. Een
voorproefje
hiervan
vindt u op
www.melanievdheijden.nl

Emmaüsconcert op zaterdagmiddag 18 maart
Op zaterdagmiddag 18 maart vindt er weer een
bijzonder concert plaats in de Emmaüskerk. Vocaal
Ensemble Melos, onder wie de bekende sopraan
Caroline Spanjaard, zal samen met cellokwartet
Wiriavier een mooi programma brengen met onder
andere liederen van Robert Schumann en een werk
van Gustav Holst. Het geheel staat onder leiding van
Lucas Vis. Dit concert wordt georganiseerd in de
serie Emmaüsconcerten en duurt van 16.00 tot
17.00u. Vanaf 15.30 uur is de inloop met koffie. Na
afloop is er opnieuw gelegenheid voor ontmoeting bij
een glaasje. De toegang is gratis. Er is een
deurcollecte. Melos werd begin 2016 opgericht door
dirigent en cellist Lucas Vis en bestaat uit 12
geschoolde vrouwenstemmen. De sopraan Caroline
Spanjaard is één van hen. Zij is een veelgevraagd
concertzangeres die zich beweegt door alle stijl-
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Paasconcert The Psalm Project
Op vrijdagavond 24 maart
geeft de band ‘The Psalm
Project’
het
paasconcert
P(s)alm Pasen in de Emmaüskerk.
Al eeuwenlang worden de psalmen gezongen.
Liederen die je meenemen door de diepe dalen van
het leven. Maar daarnaast zijn er ook psalmen die
het uitzingen van vreugde. The Psalm Project
bewerkt de bij velen bekende melodieën van het
Geneefse Psalter tot hedendaagse composities.
Daardoor houdt The Psalm Project de Psalmen ook
voor de toekomstige generaties levend en doet zij
recht aan de vaak prachtige melodieën. Het concert
begint op 24 maart om 20.00 uur. De deuren gaan
open om 19.30 uur. De toegang is gratis, er is wel
een collecte.
Na het concert is iedereen hartelijk welkom om nog
even gezellig iets te blijven drinken.

W I RI A V I ER

periodes, van barok tot hedendaags. Cellokwartet
Wiriavier wordt gevormd door de cellisten Wikkie
Vis, Rita Ernst-Kürtös, Connie van der Dussen en
Lucas Vis. Het repertoire van Wiriavier bestrijkt
muziek van de laatste eeuwen, veelal speciaal
gearrangeerd voor het kwartet. In het programma
met Melos treedt Wiriavier tevens op als
begeleidend
instrumentaal
ensemble.
Van harte welkom!

Samen eten is pas fijn
Iedere maand vindt u hierover een uitnodiging in het
wijkblaadje, maar wat is dat eigenlijk en wie
organiseren het? Wij zijn een groep vrijwillige
kokers in de Emmaüskerk, al ruim 2 jaar. Wij vinden
het belangrijk om als kerk midden in de wijk te staan
en om contacten tussen wijkbewoners en leden van
de kerk te hebben.
Elke derde dinsdag van de maand is het een drukte
van belang, tafels worden feestelijk gedekt en in de
keuken wordt een 3-gangen menu voorbereid. Om
18.30 uur gaan de deuren open en wordt iedereen
ontvangen met een welkomstdrankje, waarna we om
19.00 uur aan tafel gaan. Behalve lekker smullen

Samen eten in de Emmaüskerk
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 maart
om
18.30uur. We gaan om 19.00
uur aan tafel. De kosten
bedragen 5 euro. Aanmelden
kan via email: sameneten@emmauskerkeindhoven.nl

Merken wij dat de alle gasten op elkaar betrokken
zijn, lief en leed wordt gedeeld, verhalen worden
uitgewisseld. Iedereen vanaf ca. 20 jaar is welkom,
het is ook mooi om dan te zien dat jong en oud iets
te delen hebben. Wij nodigen u uit om eens een
keer te komen eten en beleven hoe fijn samen eten
is. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, die
bedragen € 5,00 per maaltijd. Opgeven kan tot en
met drie dagen voor de derde dinsdag van de maand
via een mail aan sameneten@emmaüskerk.nl
Hopelijk tot ziens in de Emmaüskerk!
namens alle kokers,
Karen de Jong
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.
Emails voor Stichting Leefbaarheid Mensfort.
Als u een email wilt sturen naar het bestuur van S.L.M.
kunt u daarvoor gebruik maken van het mailadres
informatie@mensfort.eu. Dit bericht wordt dan door
meerdere bestuursleden gelezen, zodat we u sneller
kunnen antwoorden.
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Daghap
in de Werf

Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.15 uur
presenteren Lumens en buurtruimte040 in De
Werf de “Daghap van De Werf”. Kom gewoon
binnen, betaal je bijdrage van € 3,00 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.

Happy time.
Met ingang van vrijdag 10 maart en daarna voortaan
iedere vrijdag, m.u.v. de vakanties, van 12.00 uur tot
14.00 uur houden wij een "happy time" in De Werf.
Samen iets drinken, maar vooral elkaar ontmoeten,
samen praten of een spelletje doen: iets wat je leuk
vindt en mogelijk is. De consumpties zijn dan scherp
geprijsd. Graag willen wij jullie, onze wijkbewoners,
uitnodigen voor een "happy time" op één van de
vrijdagen.
U bent van harte welkom!

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.

Spreuk van de maand

Wacht niet op een goede dag, maak er een!

MODESHOW
Op maandagmiddag 6 maart vindt de
voorjaarsmodeshow van de KBO Judas
Taddeus plaats in de Werf. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd. De toegang voor de
modeshow is gratis en voor de show wordt u een
heerlijk gratis kopje koffie of thee aangeboden.
Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden,
breng dus ook familieleden, vrienden en kennissen
mee. De collecte dameskleding voor senioren en
jonge dames is zeer uitgebreid en vanzelfsprekend
aantrekkelijk geprijsd. De maten variëren van 36
tot en met 52. Ook zijn er sierraden en sjaals te
vinden. Tussendoor wordt nog een gratis loterij
gehouden.
Aanvang: 13.45 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.

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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Kienen
Op woensdag 1 maart en woensdag
15 maart 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.
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 geldprijzen te
winnen. Voor meer informatie: tel. 2510952.

Even voorstellen.
Ik ben Richard Heijdenrijk,
zakelijk leider Lumens voor
buurthuis
de
Werf
in
Mensfort en voor buurthuis ’t
Akkertje in Stratum. Samen
met de vrijwilligers proberen wij iedereen zich thuis
te laten voelen in het buurthuis. Wilt U deelnemen
aan een activiteit of zelf organiseren? Of heeft u
een ruimte nodig? Of gewoon een kopje koffie
drinken, u bent van harte welkom!
Maandelijks informeren wij u via de Mensfort Info
over de activiteiten. Als het nodig is kunt u ons
bereiken via info-werf@lumenswerkt.nl of bellen
naar 040-2431154/ 06-15957490.
Onze wijkagent.
Doordat intern bij de politie een
aantal taken opnieuw zijn verdeeld zal ook onze
wijkagent binnenkort een andere taak krijgen. Dat
betekent dat hij niet langer in onze wijk als
wijkagent zal optreden. Jammer, dat hij nu al weer
onze wijk gaat verlaten nu hij een beetje ingewerkt
is. We nemen aan dat daarvoor een plausibele
verklaring is. Wie zijn taak gaat overnemen is nog
niet bekend gemaakt, maar we hebben informatie
gekregen dat daaraan wordt gewerkt. Zodra we een
nieuwe naam hebben zullen we dit natuurlijk in dit
blad vermelden.

Buurtpreventie Mensfort.
Gebleken is, dat het surveilleren door een aantal
wijkbewoners een positief effect heeft op de
veiligheid. Het aantal inbraken, fietsendiefstallen en
auto-inbraken is aanmerkelijk gedaald, al zien we de
laatste weken wel een toename van de auto-inbraken.
Buurtpreventie wil er daarom nog eens op wijzen
vooral geen kostbaarheden (laptops, Tomtoms e.d.)
zichtbaar in de auto achter te laten. Maar ook een
tas op de achterbank maakt de potentiële dieven
nieuwsgierig. Daarin worden kostbaarheden vermoed
en een ruitje is dan snel ingeslagen om te kijken of er
iets waardevols in zit. Misschien nemen ze dan niets
mee, maar de narigheid die het gevolg is van een
kapotte ruit is ook geen pretje. Probeer dat te
voorkomen. Mocht je interesse hebben om de buurtpreventie te versterken: meld je aan per mail :
buurtpreventie@mensfort.eu

Wist u dat….
- de redactie u graag veel informatie verstrekt?

- de redactie daarom ook graag artikeltjes plaatst die
door verenigingen in de wijk worden ingestuurd?
- de redactie ook graag mooie foto’s ontvangt?
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10 maart: Atalanta DOET
De kinderen van Atalanta steken op vrijdag
10 maart weer de handen uit de mouwen op
de landelijke vrijwilligers dag NL-DOET. Met veel plezier zullen de
kinderen verschillende klusjes in de wijk uitvoeren. Van het wassen
van verkeersborden tot het serveren van de high tea aan de bewoners
van Vitalis, de kinderen pakken alles aan op deze dag. Met “Atalanta
Doet” laten wij al enkele jaren aan onze kinderen zien dat het
waardevol is om iets moois te doen voor een ander. Vanuit onze
kernwaardes, respect en verantwoordelijkheid is het logisch dat wij
op 10 maart ons beste beentje voor zetten. Op deze dag werken
we heel fijn samen met de verschillende partners uit de wijk. Zo zorgen we er samen voor dat het fijn
wonen is in Mensfort en omgeving. Wij hebben er zin in!
Fietsen met Mensfort.
Nu we waarschijnlijk de koude dagen weer achter ons
hebben wordt het weer wat prettiger om te gaan fietsen.
Elke dinsdag vertrekt om 13.00 uur vanaf De Werf een
groep, soms wel meer dan tien mensen, voor een fietstocht
van 30 tot 35 km. Sommigen hebben een elektrische fiets,
anderen een gewone, maar iedereen kan het tempo
bijhouden. Ongeveer halverwege stoppen we voor een
lekker kopje koffie en zijn dan om 16.00 weer terug. Zin om
mee te gaan? Kom ook om 13.00 uur naar De Werf.
De eerste lentebode ook in Mensfort

De pen
In “De Pen” stelt elke maand een andere vrijwilliger zich voor aan de wijk en geeft dan de pen door aan een ander. 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 Thijssen.

Beste wijk bewoners.
Mijn naam is Ad Thijssen en woon sinds
1970 in de wijk Mensfort. Sinds enige jaren
medewerker van SLM. Hoe ik er toe
gekomen ben om me aan te sluiten bij
Leefbaarheid Mensfort? Het viel mij op dat
er in de wijk regelmatig iets georganiseerd
werd en dat trok mijn aandacht en heb wat
mensen aangesproken van het bestuur.
Totdat het wijkblaadje in de bus viel met
de mededeling dat er bezorgers gevraagd
werden voor het groene blaadje. En zo is
het eigenlijk gekomen. Verder verleen ik hand
en spandiensten binnen SLM.
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Ook maak ik foto’s van
activiteiten , zoals tijdens de
braderie, bij vergaderingen en
uitstapjes, Halloween .Ik hoop
voor degene die dit lezen er
misschien ook interesse is om
zich bij ons aan te sluiten. Ook de jongeren zijn
welkom, niet dat de ouderen te min zijn, maar
wat jong bloed kunnen we altijd gebruiken. Het
gezegde is de jeugd heeft de toekomst. Dus
,daar hopen we maar op.
De pen wil ik graag doorgeven aan Richard
Heijdenrijk,
Groetjes Ad Thijssen

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 uur en 13.00 uur aanwezig
in De Werf om uw vragen te beantwoorden of
advies te geven.
Een selectie van de actuele vrijwilligersvacatures
in Woensel Zuid kunt u vinden op het vacaturebord in de hal van De Werf. Zo zijn we op zoek
voor Humanitas naar een vrijwilliger/begeleider
voor de Humanitas Vakantieweken en voor de
Stichting New Beginning naar een vrijwilliger
voor de Public Relations. Naast deze organisaties
is er nog een groot aanbod aan vacatures.
Je zou eens op onze website kunnen kijken voor
het volledige vacatureaanbod en nog veel meer
informatie: www.eindhovendoet.nl.
Een Mensfort waardebon aanvragen ??
Zowel de gemeente Eindhoven als de Stichting
Leefbaarheid Mensfort vinden het belangrijk dat
iedereen geniet van de eigen, directe woonomgeving. Om de mensen in de eigen straat beter
te leren kennen kan voor een straat of een
flatgebouw een activiteit op touw gezet worden
waarbij alle bewoners betrokken zijn, zoals een
straatfeest, straatspeeldag, straatbarbecue enz.
In de vorm van een waardebon kan een gedeelte
van de kosten worden betaald uit de gemeentesubsidie om er voor te zorgen dat de kosten voor
iedereen te dragen zijn. Wil je zo iets met een
buurman of buurvrouw opzetten? Vraag dan eens
om de regels die er zijn om voor een waardebon
in aanmerking te komen. Een berichtje aan
informatie@mensfort.eu en wij nemen contact
met je op.

Een ode aan de beeldbepalende boom die
jarenlang op het Judas Taddeusplein stond.

Ode aan onze oude boom!
Jarenlang stond ik daar trots op het plein
Gaf de buurt schaduw, sfeer, gezelligheid
Maar langzaam aan ging het minder
Ik werd ouder en ouder
Mijn wildste bladeren was ik allang kwijt
Na heel veel goede jaren
Groeiden er zelfs paddenstoelen op mijn stam
Dat was mijn allerlaatste glorie !
Dus toen, het was te voorspellen… op 27 januari
Een mooie winterse morgen in de volle zon,
werd ik in nog geen 2 uur tijd
Systematisch van mijn laatste
schamele resten bevrijd!
Gelukkig, want ik kon niet langer
Veilig op mijn eigen stam staan
Vreesde in een volgende storm neer te gaan
Dat mocht en zou, gelukkig, niet gebeuren!…
Maar oude boom wat zullen wij je missen
Zo fier als je daar jarenlang stond,
de trots van ons plein!
En nu maar hopen dat er weer gauw
Een nieuwe jonge boom kan groeien!
Zodat we weer kunnen genieten van schaduw, sfeer,
En gezelligheid rond dat plekje op ons plein.
Willemien van der Heyden
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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
informatie@mensfort.eu
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@mensfort.eu

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 maart -- per email mensfort.info@mensfort.eu of
-- schriftelijk op het redactieadres.
Niet commerciële berichten bestemd voor inwoners
van Mensfort worden kosteloos 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.

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

12

