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Wijkfeest 2017
Duizenden bezoekers hebben op 14 mei weer
kunnen genieten van onze Braderie Wijkfeest
Mensfort. De standhouders op de ongeveer 90
kramen hebben veel kijkers voorbij zien trekken en
aan veel van hen ook iets van hun handelswaar
kunnen verkopen. Veel kinderen hebben gebruik
gemaakt van de attracties zoals de bungeetrampoline, de ballenbak en de glijbaan. Het duurde
even voordat de kinderen de draaibus hadden
ontdekt, maar de kleintjes vonden deze
draaimolenvariant ook erg leuk. Daarnaast werd
gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot
schminken en de ballonnenclown toverde weer de
mooiste creaties. Ook de wat ouder jeugd
vermaakte zich op het Jongerenplein met diverse
activiteiten als freerunnen, dansen, rappen,
muziek, freestyle-voetballen en hert resultaat van
de samenwerking van het koor “Lopend Vuurtje” en
de muziekstudio in De Energy . De jongerenwerkers hadden deze activiteiten voor de
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doelgroep georganiseerd en veel jongeren hebben we
zowat de hele dag op het Jongerenplein zien
genieten. Dankzij de muziek bleef deze activiteit
zeker niet onopgemerkt. Ook van de muziek van onze
zanger diskjockey Patrick, die al enkele jaren een
vaste gast is op onze braderie hebben veel mensen
op het terrasje kunnen genieten. Dankzij het mooie
weer, jammer van dat ene buitje, kunnen we
terugzien op een geslaagde dag, waarop we Mensfort
weer eens in de kijker hebben geplaatst.
Dit is ook een mooie plaats om iedereen die daaraan
heeft bijgedragen te bedanken. Vooral de bewoners
rondom het feestterrein, want dankzij hun
medewerking konden we alle zaken opbouwen. Er
stonden ’s morgens wel enkele auto’s, maar slechts
één auto heeft hinderlijk in de weg gestaan. Ook de
opruimgroep heeft goed werk geleverd, want er was
bij het vallen van de avond nauwelijks te zien dat er
die dag zoveel activiteit was geweest. Op naar de
20e editie van het wijkfeest volgend jaar.

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

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

Dinsdag
09.30-11.30 u
09.30-10.45 u

Zangvereniging Zanglust
Chinese yoga

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

Bibliotheek
Daghap, lunch
Digitolk Computerclub
Bridgen
Biljartclub "Ons Genoegen”
Doornakkers muzikanten
Muziekgroep "Da Capo '85"

Woensdag
09.30-10.30 u
09.30-11.30 u
09.30-12.00 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

Gym en beweging
Nederlandse les
Crea-club
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
Reparatiecafe even weken
Bibliotheek
Symphonisch Ensemble
Toneelvereniging Basta

Donderdag
09.00-13.00 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
Zangvereniging Levensvreugd
Biljartvereniging De Werf
Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Schildersclub Frans Verbeek

Vrijdag
9.30 -12.00 u Digitolk
10.00-12.00 u Bibliotheek
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

Voor meer informatie kun je
contact opnemen :
Wijkcentrum de Werf via
(040) - 243 11 54 of
info-werf@lumenswerkt.nl of
vrijwdewerf@lumenswerkt.nl

De programmaraad is elke
maandag en woensdag aanwezig
van 13.00 uur tot 16.00 uur

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

Get fit

Vrijdag
19.00 – 23.00 u

Energy Moves mini
(2e vrijdag)

Jongerengroep

19.00 – 23.00 u

Mensfort Kids
Get fit
Studio/Muziekactiviteiten

19.00 – 23.00 u

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

(2e vrijdag)

Energy Movies
(laatste vrijdag)

Zaterdag
16.00 – 17.00 u
19.00 – 23.00 u
Zondag
09.00 – 14.00 u
19.00 – 23.00 u
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Energy Moves

Free runnen
(gymzaal Atalanta)
Jongerengroep
Vadercomité
El Mostakbel
Jongerengroep

Andere activiteiten deze en de volgende maand:
27 mei Lentemarkt
Emmaüskerk
3 juni
Mobile Media Lab*
Frankrijkstr.
7 juni
Kienen KBO *
De Werf
21 juni
Kienen KBO *
De Werf
5 juli
Kienen K.B.O.*
De Werf
7 juli
Energy Moves XL *
De Energy

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

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

Braderie Wijkfeest Mensfort 2018.
Vooruitkijkend naar de volgende editie van ons
wijkfeest moeten we u toch ook deelgenoot maken van
onze grote zorgen. Al enkele jaren moeten we om hulp
vragen van andere verenigingen om alle taken rond te
krijgen. Tegen een vergoeding voor hun clubkas willen
deze groepen ons helpen, maar het wordt ieder jaar
moeilijker. Als we geen vrijwilligers vinden komt het
doorgaan van deze dag in gevaar. We hebben steeds
meer vrijwilligers voor één dag nodig. Voelt u zich als
wijkbewoner mede verantwoordelijk voor het
wijkfeest? Geef u dan nu al vast op om volgend jaar de
hele dag of een gedeelte van de dag mee te helpen. Dat
zorgt voor de werkgroep die de organisatie verzorgt
voor minder hoofdbrekens en kan eraan bijdragen dat
het wijkfeest volgend jaar weer een gezellige dag
wordt. Meldt u dan nu aan!!

Fietsen
Jeu de Boules

Bewaar deze bladzijde
Uitslag loterij 2017.
Tijdens het wijkfeest is de trekking verricht voor de
loterij t.b.v. de Stichting Leefbaarheid Mensfort. De
prijzen zijn gevallen op de volgende nummers. Op de
website kunt u zien wat u gewonnen hebt.
123; 622;
1353; 1635; 2088; 2622;
124; 681;
1397; 1762; 2232; 2645;
478; 784;
1400; 1816; 2233; 2701;
492; 865;
1406; 1820; 2264; 2732;
494; 954;
1420; 1836; 2303; 2942;
513; 955;
1548; 1912; 2379; 2957;
1218; 1549; 1964; 2384; 2972;
De prijzen kunnen tegen overlegging van het lot tot
31 juli a.s. tijdens de openingstijden worden afgehaald
bij Coiffure Mensfort aan de Jan Heynslaan 145. Van
harte gefeliciteerd .
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Ergernis.
Een aantal wijkbewoners ergert zich aan de
vuilniszakken die naast de ondergrondse vuilcontainers
bij de flats worden geplaatst. De kraaien die in grote
getalen in onze wijk rondvliegen pikken de zakken open
en de inhoud verspreidt zich dan over de straat. Ook
bij de glas-, plastic- en kledingcontainers op het Judas
Taddeusplein zien we regelmatig afval geplaatst
worden, tot voor enkele weken een compleet bed aan
toe. Wij ondersteunen dan ook de oproep van enkele
mensen uit de wijk er mede op toe te zien dat dit een
halt wordt toegeroepen. Als u als bewoner met uw
stadspas toegang hebt tot de container, gooi uw eigen
afval er dan in. Als de container vol is bewaart u het dan
zelf even. Ziet u anderen, vaak vanuit een auto, die
zakken naast de container plaatsen, noteer dan het

kenteken en geef dit door via bijv. de buitenbeterapp of
het algemeen nummer van de gemeente 14040. Bij
meerdere klachten kan dan ook worden opgetreden. Zo
kunt u bijdragen aan een schonere wijk, waardoor ook de
leefbaarheid in de wijk wordt verbeterd.

Vakantietijd.
Langzaam maar zeker komt de vakantietijd weer in
zich. Een aantal activiteiten zal dan ook niet doorgaan.
Om de Mensfort Info in deze periode gevuld te
krijgen is dan ook wat moeilijker en veel van onze
wijkbewoners zullen ook elders gaan genieten.
Daarom zal dit blad voor de maand juli niet uitkomen.
De volgende uitgave is dus pas weer in juli. De
redactie wenst iedereen een prettige vakantie toe.
Als u kopij wilt inleveren voor het blad van augustus
kunt u dat voor 15 juli aanleveren via de email of per
brief. Het adres staat achterop deze Info.

Spreuk van de maand
Het leven is als een verhaal;
het gaat er niet om hoe lang het is, maar hoe goed het is

Vogels voeren?
Regelmatig zien we brood en broodjes op de
grasveldjes in onze wijk, vooral tussen de flats.
Bewoners denken daarmee de vogels te voeren, maar
die kunnen voldoende voedsel vinden in deze tijd van
het jaar. Dat blijkt ook wel, want het blijft enkele
dagen liggen. Wat men niet beseft is dat dit voedsel
ander ongedierte als muizen en ratten aantrekt. Die
zoeken dan een holletje in de buurt en er komen er
snel meer. Het is niet gemakkelijk om er dan weer
vanaf te komen. Voorkomen is beter dan genezen,
dus een oproep aan iedereen: Gooi overtollig en
bedorven etenswaar in de groencontainer en niet op
het grasveld.
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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

BiebMensfort
door Huub van Houtert
Zelfs in dat vakantieland bij uitstek, Frankrijk, wil
het met het voorjaar niet erg lukken. Op het moment
dat ik dit schrijf is het donderdag 11 mei en we
hebben hier zowat de hele dag regen en nauwelijks
of geen zon gehad. Overigens is zo'n regendag
natuurlijk een prachtige leesdag....! Natuurlijk is het
niet alleen maar kommer en kwel geweest want de
zon heeft zich heus wel af en toe laten zien en op die
momenten is Frankrijk echt het vakantieland waar
we met ons allen zo graag naar toe trekken om
behalve van de zon ook van al die andere dingen te
genieten: de wijn, de prachtige kazen, het
natuurschoon, het Franse 'joie de vivre'. Op een
regendag hebben we, optimistisch en positief als we
zijn, gauw de neiging om te zeggen: wat vandaag valt,
valt de komende dagen niet...! En dan denk ik vooral
aan komende zondag, 14 mei: de dag van het grote
wijkfeest! Als er nou één dag is waarop we geen
regen kunnen gebruiken, is het die wijkfeestdag wel!
Dus, op grote afstand zullen wij hier uit alle macht
duimen dat de weergoden zich die dag van hun beste

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

kant laten zien om er een geslaagd feest van te
maken. Op het moment dat dit nummer bij u
bezorgd wordt weet u of dat amechtig duimen
echt iets bijgedragen heeft...! Natuurlijk heeft u
op het feestplein ook de kraam van SLM bezocht,
een kraam waarvan BiebMensfort de helft mocht
gebruiken om zich in volle glorie aan de
wijkbewoners te presenteren, en hebt u 'n praatje
gemaakt met een van onze vrijwilligers. Deze
mensen konden u wegwijs maken, als u dat nog niet
was, en u vertellen dat wij in een heel mooie ruimte
(in Energy) een prachtige collectie boeken hebben
staan die helemaal gratis aan u uitgeleend worden.
Geen lidmaatschap, geen uitleenkosten, geen
boetes voor termijnoverschrijding, kortom: alles is
kosteloos! We houden onze collectie heel actueel
door regelmatig spiksplinternieuwe boeken aan te
schaffen. Kom met eigen ogen zien wat
BiebMensfort u te bieden heeft en we verzekeren
u: u zult niet teleurgesteld zijn over ons aanbod!
Wanneer u kunt komen kijken, vraagt u zich af?
Wel, op 'n ander plekje in dit blad staat precies
aangegeven wanneer we open zijn! We hopen na de
wijkfeestdag weer veel nieuwe klanten te mogen
verwelkomen en voor iedereen geldt: "Lezen is een
feest!"! Voor wie al vakantieplannen heeft: een heel
goede vakantie enne....zorg voor voldoende
leesvoer!! Allez, tot de volgende keer.

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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Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
Elke woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur
en 12.00 uur 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 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
16 mei om 18.30 uur. We gaan
om 19.00 uur aan tafel. De
kosten bedragen € 5,00.
Aanmelden kan via email:
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
Energy Moves XL
Verzet je bruiloft of
verander je vakantieplannen want op vrijdag 7
juli vindt weer het jaarlijkse festijn Energy Moves XL plaats! Elke tweede
vrijdag van de maand wordt er flink gefeest in
jongerencentrum de Energy. Met rond de 50
jeugdige bezoekers en een heleboel vrijwilligers is
het altijd weer een maandelijks ontmoetingspunt van
gezelligheid. Vorig jaar hadden we flink uitgepakt bij
de XL editie: zo was er een schuimmachine, diverse
optredens van toptalenten uit de buurt, een
dansshow en vooral toffe muziek om goed te feesten
met elkaar!
Ook dit jaar gaan we er weer iets spectaculairs van
maken! Wat gaan we dan doen? Dat is nog een
verassing . We zijn druk bezig met het organiseren
om voor iedereen wat wils te realiseren.

Lentemarkt
Op zaterdag 27 mei vindt
er van 13:00 - 16:00 een
gezellige lentemarkt plaats
in de Emmaüskerk. Op deze
markt kunt u terecht voor mooie (tweedehands)
kleding. Ook zijn er allerlei andere leuke spulletjes
te vinden. En natuurlijk wordt de inwendige mens
niet vergeten! Er zijn diverse hapjes en drankjes
verkrijgbaar. De jeugd die deze lentemarkt
organiseert gaat de komende zomerperiode 2
weken lang vrijwilligerswerk doen in een
zigeunerkamp in Oekraïne. De werkzaamheden
daar zijn onder andere het bouwen van huisjes en
toiletten. De opbrengsten van de lentemarkt
worden gebruikt voor de bekostiging van deze reis.
Iedereen is hartelijk welkom om langs te komen!!
Neem gerust uw kinderen mee. Voor hen wordt
een aantrekkelijk programma verzorgd. Adres:
Emmaüskerk, Jan van de Wegestraat 2

Wie wil nou niet zo’n nieuwe kleur
op elke bloemenbak in onze wijk??
We zoeken nog vrijwilligers die de
bloembakken willen opknappen, zodat
ze er weer een verfraaiing van
Mensfort zijn? Meld je aan bij
informatie@mensfort.eu
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Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vierden wij Koningsspelen op basisschool Atalanta.
We hebben deze feestelijke dag geopend met het liedje ‘Okido’ op
het schoolplein. Er waren veel vaders, moeders, opa’s en oma’s en
andere belang stellenden die hebben meegenoten.
Daarna hebben we het Koningsontbijt gegeten in alle groepen
en toen waren we klaar om te gaan starten met de koninklijke
spelletjes. Dit was een feest!
Iedereen die meegeholpen heeft ontzettend bedankt!
Wij hebben genoten!

Kunstexpositie
Tot en met 21 juni is er weer een nieuwe
expositie in de Emmaüskerk aan de Barrierweg.
Dit keer zijn het diverse werken van Elman
Alijev. Elman werd in 1964 geboren in Bakoe, de
hoofdstad van Azerbeidzjan. Sinds 1999 woont
Elman Alijev met zijn gezin in Nederland. Al in
zijn kinderjaren tekende en schilderde hij
graag. Toen hij zestien jaar oud was, ging hij
naar de kunstacademie te Bakoe. Daar is hij op
zijn twintigste afgestudeerd in klassiek
academisch schilderen. Elman is een veelzijdig
kunstenaar.
Hij
gebruikt
verschillende
technieken, van klassiek tot modern. Hij
schildert met olieverf, waterverf, potloden en
thee. Daarnaast is hij vaardig in het maken en
restaureren van allerlei ornamenten, beelden,
pilaren,
antieke
gebouwen
en
antieke
muurschilderijen. De laatste jaren is de Bijbel
zijn voornaamste inspiratiebron. De expositie is
na de Verenigde Staten en Duitsland nu ook te
zien in de Emmaüskerk. Dat kan tijdens de open
ochtenden elke woensdag en vrijdag van 10.00
uur -12.00 uur en natuurlijk op de zondagen.

Tof moment bij het
Wijkfeest Mensfort op
14 mei. Sorija en Dwayne
traden er voor het op, op
het podium van eerst
het Jongerenplein. Van tevoren kregen ze tips van
Toby de Belofte (blij te zien op de achtergrond):
“Durf fouten te maken en blijf oefenen zoveel als je
kunt. Ronaldo passt ook niet altijd alles goed, maar
daar leer je alleen maar van”.
Een mooie les voor ons allemaal.
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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.

Daghap
in de Werf

Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.30 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.
Kienen
Op woensdag 7 juni,
woensdag 21 juni en op 5
juli gaan we in de Werf
weer gezellig kienen met de KBO
afd. Judas Taddeus. Aanvang 14.00
uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.
Er zijn alleen geldprijzen. Ook nietleden of kieners buiten de wijk zijn
van harte welkom! Hoe meer zielen,
hoe meer vreugd.
Na 5 juli
onderbreken we enkele weken voor
een vakantie en beginnen dan weer
in augustus.

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.
Fietsen met Mensfort.
Elke dinsdag vertrekt de groep
fietsers vanaf De Werf voor een
gezellige fietstocht van ongeveer 35
km. Iedereen mag meefietsen.
Onderweg drinken we een lekker
kopje koffie. Ook in de zomermaanden gaat deze groep gewoon
elke week door, behalve als het
regent. Fiets gezellig een keer mee!!

Wijkfeest 2017
De glijbaan
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Vakantietijd in De Werf
Omdat veel activiteiten in de vakantie niet
doorgaan zal De Werf vanaf 15 juli beperkt open
zijn. Die activiteiten die wel doorgaan hebben dit
al aan de deelnemers bekend gemaakt.

Buurtpreventie Mensfort
Nog stgeeds streven we er naar om tweemaal in
de week een rondje te lopen, maar door
vakanties en ziekte komen we nog enkele mensen
te kort. Wie wil er mee gaan doen??

Sfeerbeeld van het Wijkfeest 2017

Begraven Natúúrlijk
Met de slogan Begraven natúúrlijk wordt tijdens de
Week van de begraafplaatsen het duurzame karakter
van begraven en begraafplaatsen benadrukt en onder
een breed publiek bekend gemaakt. Daarom zal de
begraafplaats achter de St. Petrus-kerk aan de
Kloosterdreef op zaterdag 3 juni van 10.00 tot 16.00
uur ook geopend zijn. Na de persoonlijke uitvaart
krijgt nu de duurzame uitvaart steeds meer aandacht.
Tijdens de open dag zijn er verschillende uitvaartverzorgers en steenhouwers aanwezig, die u meer kunnen
vertellen met betrekking tot een uitvaart, van kisten,
grafmonumenten en urnen. De aanwezige beheerders
informeren u graag over wat allemaal mogelijk is op

een begraafplaats. Heeft u wel eens van graftrommels
gehoord? Speciaal voor deze dag zal het
Klakkelmansgilde aanwezig zijn. Zij zijn aanwezig in de
kleding die omstreeks 1900 gebruikelijk was bij
begrafenissen. De heren in het zwart met hoge hoed en
lamfer, de dames in het zwart met voile, een huilebalk
en de Klakkelman. Zij zullen ook begrafenissen
uitbeelden uit die tijd, zowel een rijke begrafenis als
een begrafenis voor de armen.
Heeft u al eens nagedacht over wat u later wilt met
betrekking tot uw uitvaart? Wie weet komt u tot
verrassende conclusies na een bezoek aan onze open
dag op zaterdag 3 juni, de toegang is natuurlijk gratis!
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De pen
In “De Pen” stelt elke maand een andere wijkbewoner 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 Frans Verbeek

Beste wijkbewoners,
Ik kom me even voorstellen. Mijn naam is
Frans Verbeek . Ik ben in 1966 in deze wijk
komen wonen. Wij kregen een flat in de
Willem van Kesselstraat 104. Daar is onze
zoon geboren. Daarna zijn wij verhuisd naar
de Drijffhoutstraat en daar is onze dochter
geboren. Onze wens was altijd om een hoekhuis te krijgen en onze wens is uitgekomen.
We wonen er nu al 47 jaar. Ik ben altijd
betrokken geweest bij het wijkgebeuren als
er iets te doen was. Met Kerst ging ik met de
kinderen uit de buurt kerststukjes maken. Wat
mezelf betreft: ik heb een druk leven. Ik heb 33 jaar
op de TUE gewerkt bij de reproductie en fotografie.
Mijn hobby was toen al om iets in de fotografie te
doen. Mijn doorbraak was toen ik mensen uit Soedan
had gefotografeerd. Deze foto’s zijn daar naar toe
gegaan en dankzij Soedan kreeg ik een eigen
expositie in het gemeentehuis. Met de opening was
de ambasadeur uit Soedan aanwezig. Dat was een
geweldige ervaring. Daarna heb ik veel exposities
gehad en er hingen ook foto’s in De Heuvel.Maar dat
is niet mijn enige hobby. Ik geef ook al 33 jaar les in
kunstschilderen. Als u het leuk vindt om eens een
kijkje te komen nemen bent u van harte welkom in
Gezocht klusjesman
Omdat onze huidige hulp
er mee stopt om redenen
van gezondheid, zoeken de
VvE “Frankrijk Staete
haar bewoners een handige
klusjesman of -vrouw” en
die tegen een redelijk tarief ons af en toe mee
wil helpen ons appartementencomplex in een
goede staat te houden. Deze allrounder kan

De Werf. Wij zijn er op donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00
uur. Misschien komt u dan ook bij
die gezellige schildersclub. Wat
sport betreft doe ik graag aan
skieën en schaatsen. Daarnaast
deed ik aan kunstrolschaatsen
(paarrijden) en ben daarin 5 keer
kampioen van Nederland geweest en 3 keer
uitgezonden geweest naar de wereldkampioenschappen in Italie, Duitsland en Amerika.
Verder heb ik 2 jaar samengewerkt met TVartiesten als Willeke Alberti, Saskia en Serge en
nog veel andere artiesten. Buiten het rolschaatsen
gaf ik ook les op de kunstijsbaan van Eindhoven en
’s-Hertogenbosch. Ook ben ik voor Eindhoven een
paar keer naar Frankrijk geweest om de fakkel met
het bevrijdingsvuur voor gehad en nog steeds heb
18 september. Bij de V.O.J.-speeltuin zette ik de
shows met de lichtjesroute in elkaar. Zo zie je
maar dat ik een druk leven heb. Ik vind het heerlijk
om met mensen uit de wijk om te gaan. Zo heeft u
een indruk wat ik allemaal heb gedaan. Ik draag de
pen over aan kapper Faissal Aknouz, die zeker ook
veel wetenswaardigheden kan vertellen. Veel wijkgroeten van mij,
Frans Verbeek
schilderen, kleine bouwkundige aanpassingen
uitvoeren, verlichtingsarmaturen vervangen, lampen
verwisselen, etc., of heeft een collega die hem
daarbij kan helpen. alles in gewoon en en goed
overleg. Wie is handig en wil ons helpen? Aanmelden
en ook met al je vragen kun je terecht Bij Piet
Hartman, bestuurslid Technische Zaken,
Tel 040-242 77 93 of email
pieter.frans.hartman@gmail.com
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Ik ben Ad den Otter en al weer 2 jaar werkzaam bij
Wijeindhoven Na jaren bij ZuidZorg te hebben gewerkt
sprak de visie van Wijeindhoven mij heel erg
aan. WIJeindhoven is dè manier waarop we in
Eindhoven met elkaar willen omgaan. Mensen kunnen heel
veel zelf en willen graag controle houden over hun eigen
leven. Ook als ze (om hulp tijdelijk) ondersteuning nodig
hebben. Je bent namelijk verantwoordelijk voor jouw
eigen leven. Je hebt de vrijheid je leven in te richten
zoals je dat zelf wilt. Meningen kunnen verschillen maar
de vrijheid van de één stopt daar waar de vrijheid van
een ander wordt belemmerd. Je bent verantwoordelijk
voor je eigen gedrag en de keuzes die je maakt inclusief
de gevolgen ervan. Ieder mens is uniek. Iedereen heeft
talenten. Maar door situaties of personen kunnen deze
talenten wel eens ondergesneeuwd raken. Dat kan zich
vertalen in een vraag om ondersteuning. Van iemand die
je zelf kiest, die je vertrouwt en waar je graag mee
samenwerkt. Die naast je staat, een advies, een

luisterend oor, even dat
duwtje in de rug. Vragen is ook een kracht . Als je
een verhaal vertelt wil je dat je gehoord wordt.
Contact is erg belangrijk. Van mens tot mens. Zonder
echt contact ontstaat geen vertrouwen. Met
bovenstaande visie heb ik de afgelopen 2 jaar al veel
ondersteuningen en hulp geboden en naast bewoners
kunnen staan in de wijk Mensfort en Rapenland . Als
contact persoon van basisschool Atalanta en door
aan te sluiten bij de diversen activiteiten in de
wijk wordt de verbinding en de samenwerking alleen
maar groter en kunnen we met elkaar bovenstaande
visie realiseren. Als je als bewoner dan weer zelf
verder kunt is de inzet van WIJeindhoven niet langer
nodig, maar het contact kan blijven bestaan. Samen
kunnen we dan op zoek naar wat jij mogelijk weer
kan betekenen voor iemand anders. Heb je een vraag
of loop je ergens tegen aan elke dinsdag is er inloop
in de Werf van 13.00 uur tot 15.00 uur

Speelcadeau is geopend
Sinds
januari
2017
heeft
Eindhoven een speelgoedbank!
Speelcadeau is een speelgoedbank
voor Eindhoven en de regio: er
wordt gratis speelgoed verstrekt aan mensen met
weinig geld. Dit kunnen mensen zijn die een uitkering hebben, maar ook mensen die om een andere
reden weinig te besteden hebben. Speelcadeau
werkt met een eenvoudig systeem: op de website
www.speelcadeau.nl is een verwijsbrief te vinden.
Iedere maatschappelijk hulpverlener mag voor een
gezin een verwijsbrief invullen, wij vertrouwen op
zijn of haar deskundigheid. We denken daarbij aan
WIJ Eindhoven, Stichting Leergeld, artsen,
schuldhulpverleners, leerkrachten, voedselbanken,
etc. De klant neemt daarna telefonisch contact op
voor een afspraak en is dan van harte welkom in de
winkel van Speelcadeau. Twee keer per jaar mogen
klanten komen, steeds met een verwijsbrief en op
afspraak, om gratis speelgoed te kiezen.

Huisdieren.
Ook in onze wijk hebben veel bewoners een huisdier,
een hond, een kat of mogelijk nog meer. Zo af en toe
bereiken signalen als een noodkreet het bestuur van
S.L.M. Zo kregen we deze maand een bericht over
katten die de hele dag los rondlopen en dan de
behoeften doen in de tuin van een buurtgenoot.
Daardoor komen er kale plekken in het grasveldje en
poep tussen de bloemen. Daarbij komt nog dat er ook
’s nachts katten buiten zijn en zitten te janken als
een huilende baby. Een ander klaagde over het
aanhoudende geblaf van een hond die overdag alleen
thuis zit, maar het baasje laat hem ’s avonds wel
netjes uit en ruimt de uitwerpselen op. Natuurlijk
gunt iedereen een ander een huisdier, maar zodra die
dieren anderen tot last zijn is dat minder prettig.
Geniet van je huisdier, maar voorkom dat anderen er
last van hebben. Het is jammer dat het aanspreken
van onze buurtgenoten niet altijd op prijs gesteld
wordt en we om de lieve vrede te bewaren dan maar
niets zeggen, maar het is niet bevorderlijk voor het
leefklimaat in de wijk.
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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
Patty Bosmans
Janneke Lopata

www.leefbaarheidmensfort.nl
informatie@mensfort.eu
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
buurtpreventie@mensfort.eu
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.
patty.bosmans@politie.nl
j.lopata@lumenswerkt.nl

06-52740942

Jongerenwerk Mensfort
Gijs v. Dijsseldonk
Algemeen Klachtennummer
Gemeente Eindhoven
RK Parochie St. Petrus’ Stoel

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

06-52740944

Emmaüskerk
Jan Dorr
Redactieadres Mensfort Info

j.dorr@upcmail.nl,

Bij overlijden:

0900-8844

gemeente@eindhoven.nl

14040

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

269 75 61
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 augustus aanleveren uiterlijk
op 15 juli 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
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