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Mensfort speelt.
Misschien is het ook u al opgevallen, maar in onze
wijk wonen meer jonge gezinnen met kinderen dan
een aantal jaren geleden. Voor de jongere kinderen
zijn er enkele kleine speeltuintjes, waar ze kunnen
klimmen en glijden. Regelmatig zien we dan ook
ouders en grootouders op het bankje zitten en
kinderen die zich uitstekend vermaken. Voor de wat
oudere jeugd zijn er enkele grasvelden en een
verhard voetbalveldje waarop zij naar hartenlust
kunnen voetballen en op andere manieren hun energie
kwijt kunnen. Ook zien we regelmatig volwassenen
die de grasvelden gebruiken voor enige beweging, al
dan niet onder begeleiding. Een enkele keer treffen
we ook groepen van de basisschool aan die de ruimte
zoeken om de kinderen te laten bewegen. Van het
grasveld aan de Barrierweg wordt ook gebruik
gemaakt voor de sportdag. Hiervoor zijn deze dan
ook aangelegd. Maar toch… te vaak zien we er maar
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weinig kinderen. Daarvoor is wel een verklaring.
Regelmatig bereiken ons klachten over hondenpoep
in de speeltuintjes en op de grasvelden. Dat
weerhoudt sommige kinderen er van gebruikt te
maken van deze speelmogelijkheden. Dat is
natuurlijk jammer. Speciaal voor het uitlaten van de
honden die ook lekker hun energie kwijt willen is
een aantal jaren geleden bij de Willem van
Kesselstraat en in het park aan de Lieven de
Keijlaan een veld ingericht om honden los te kunnen
laten lopen, terwijl ze verder aangelijnd uitgelaten
moeten worden. Dat zou een gedeelte van de
vervuiling van de speelgelegenheden kunnen
oplossen, zeker als de baasjes de uitwerpselen met
een schepje of zakje meteen opruimen. Namens de
kinderen willen we dan ook hierbij een dringende
oproep doen aan de hondenbezitters om bij het
uitlaten ook te denken aan de spelende kinderen.

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
09.00-16.00 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

Zangvereniging Zanglust
Chinese yoga
Seniorenontmoetingspunt
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

Vrijdag
9.30 -12.00 u Digitolk
10.00-12.00 u Bibliotheek
13.00-16.30 u Mondharmonica
Ons Genoegen
20.00-23.00u Kaartclub

Gym en beweging
Nederlandse les
Crea-club
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
op aanvraag geopend
Reparatie café 2e en 4e week Zaterdag
Bibliotheek
Zondag
Symphonisch Ensemble
18.00–21.00 u Dansgroep van Cleef
Toneelvereniging Basta

Donderdag
09.00-13.00 u
10.00-12.00 u
10.0-16.00 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
Digitolk
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

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 maand in
2 sept
Pleinverkoop S.L.M.
4 sept
Modeshow KBO
6 sept
Kienen KBO
5 sept
BBQ De Werf
10 sept Kerkproeverij
17 sept KroMeRaloop
20 sept Kienen KBO
26 sept Optreden Kupaljogroep

Bewaar deze bladzijde
Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Donderdag
13.30 uur

Fietsen
Jeu de Boules

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

Mensfort:
Taddeusplein *
De Werf *
De Werf *
De Werf *
Emmauskerk *
De Energy *
De Werf *
De Werf *

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze
Mensfort Info

KroMeRaloop,
Op
17
september
staat
Mensfort samen met Rapenland
en Kronehoef in het teken van
gezond bewegen.
De drie
wijken organiseren samen de
KroMeRa-loop, waarvan de start
ligt bij het jongerencentrum De Energy. Daar is ook
de finish. Het parcours ligt geheel binnen Mensfort,
en waar we moeten oversteken wordt het verkeer
geregeld. Het is de bedoeling iedereen mee te laten
doen aan de stratenloop. De groep jongste deelnemers
om 12.00 uur. Deze kinderen tot 8 jaar lopen samen
met een volwassen begeleider één rondje van 1250
meter en kunnen dan een fraaie medaille in ontvangst
nemen. Het gaat er dus niet om wie het snelst is, maar
meedoen is het belangrijkste. Na afloop zijn er op het
grasveld bij De Energy nog een aantal sportieve
uitdagingen waar de kinderen en volwassenen aan
kunnen deelnemen, zoals freerunnen, hiphopdansen
e.d.. De tweede groep, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
start om 12.30 uur. Voor hen liggen dan twee rondjes,
dus 2,5 km, waarna ook voor hen de fraaie medaille
lonkt en natuurlijk ook het spellencircuit. Als laatste
gaat de groep ouder dan 12 jaar om 13.00 uur van
start voor de ultieme uitdaging: 4 rondjes. Hieraan
mogen ook bewoners deelnemen die de leeftijd van de
heel sterken hebben bereikt. Ook hier gaat het om
het deelnemen, niet om de snelste tijd. Iemand die

alleen kan lopen met een rollator kan die gewoon
gebruiken. Het is wel een stratenloop, dus is het niet
toegestaan deel te nemen op rollerskates, steps en
dergelijke. Tijdens en na de loop zal er voor alle
deelnemers een kleine, gezonde versnapering zijn en
natuurlijk zal er wat gezonds te drinken zijn.
Let goed op de flyer, zoals hieronder, die in de bus
gestopt wordt, want daarop zit het inschrijfstrookje.
Lever dit op tijd in, zodat de organisatie ongeveer het
aantal deelnemers weet. Als er meer deelnemers in huis
zijn, schrijf dan de inschrijfstrook over of kopieer die
even. Als er nog plaats over is kan er ook nog op zondag
worden ingeschreven. We hopen dat iedereen, jong en
oud aanwezig is bij dit sportieve evenement als
deelnemer of als toeschouwer. Vergeet niet mee te
doen aan de activiteiten op het grasveld. En, o ja, de
deelname is helemaal gratis! En kunt u niet meedoen?
Geen nood! Kom gezellig even kijken naar de sportieve
medebewoners. Voor een
goed en veilig verloop van
deze activiteit zijn we
nog naarstig op zoek naar
vrijwilligers die enkele
uurtjes willen helpen.
Aanmelden graag vóór 10
september via email:
informatie@mensfort.eu.
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Pleinverkoop
Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 2 sept. 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 31 aug. kunt
u bij de garage van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur
Buurtpreventie
Om de veiligheid van onze
woonwijk te verbeteren is op
initiatief van S.L.M. twee jaar
geleden enthousiast gestart
met de buurtpreventie in
Mensfort. Door een paar keer per week een rondje
te lopen door de straten, achterpaden en garagepleinen hebben de vrijwilligers er toe bijgedragen
dat er een beter gevoel voor de veiligheid in de wijk
is. Behalve dat preventief wordt gewezen op
situaties die voor het dievengilde uitnodigend
kunnen zijn, zijn ook een aantal onveilige situaties
als losliggende ongelijke
stoeptegels,
niet
gesnoeide plantsoenen, langer geparkeerde auto’s
e.d. gemeld. Maar door opvallend aanwezig te zijn
weet de buurtpreventie ook iemand met minder
goede bedoelingen af te schrikken. De groep
vrijwilligers is in de loop van deze twee jaar iets
uitgedund, waardoor het steeds moeilijker wordt
intensief te surveilleren. Graag zouden we dan ook
inwoners van Mensfort willen oproepen zich aan te
melden om de groep weer wat uit te breiden. Als je
je opgeeft betekent dat dat je zelf vooraf aangeeft
hoe vaak je per maand wilt worden ingedeeld en op
welke dagen en tijden een beroep op je gedaan
wordt. Een rondje lopen op een avond kost je een tot
anderhalf uur. Mocht je dan toevallig een keer niet
kunnen, dan kan dat vaak worden opgelost, zeker als
er voldoende vrijwilligers zijn. Aanmelden kan per
email: buurtpreventie@mensfort.eu, per telefoon
(084-8693076) of door een van de vrijwilligers op
straat aan te spreken.

verkoopbare artikelen aanbieden wat voor u
overbodig is geworden. Meubels, koelkasten,
wasmachines en kleding kunnen we niet innemen.
Onze S.L.M. garage (Nr. 208G01), 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).
Kunstwerk in Mensfort?
Bij de bouw van het Van der
Puttlyceum aan de Dr Berlagelaan
in 1957 is ter verfraaiing bij de
toenmalige
hoofdingang
een
kunstwerk geplaatst, ontworpen
door Gerard Bruning met de titel
“vogels”. Nog steeds staat dit
kunstwerk op die plaats, zij het
wat onzichtbaar tussen hoge
begroeiing en achter de heg. Nu
Vogels
het besluit genomen is het schoolgebouw te slopen zal mogelijk ook dit fraaie
kunstwerk verdwijnen. Waar dit naar toe gaat is nog
niet bekend. Enkele bewoners van Mensfort hebben
zich gemeld om dit kunstwerk te kunnen behouden
en een mooie plaats te geven “ergens in Mensfort”
op een plaats waar iedereen er nog jaren van kan
genieten. Of dit plan voldoende draagvlak heeft bij
de verantwoordelijke personen is nog niet bekend,
maar zeker is, dat de vogels in Mensfort zouden
kunnen neerstrijken op een plekje waar ze al die
jaren op hebben kunnen uitkijken en de ontwikkeling
van de wijk Mensfort aan de overkant van de Dr.
Berlagelaan hebben kunnen volgen. W ij hopen dat
de initiatiefnemers voldoende steun kunnen vinden
voor dit plan en dat Mensfort weer een echt
kunstwerk rijker wordt.
Spreuk van de maand

Geluk is vooral een kwestie van
goed opletten.
.
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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
Onze BiebMensfort draait weliswaar in de
vakantiemaand augustus ‘op halve kracht, maar we
laten geen enkele kans onbenut om van ons te laten
horen in Mensfort Info, vakantie of geen vakantie.
Steeds als ik de naam ‘BiebMensfort’ op m’n
toetsenbord intik, realiseer ik me dat het eerste
stukje van die naam eigenlijk een foeilelijk woord is:
bieb…! Het is natuurlijk voor iedereen duidelijk wat
ermee bedoeld wordt, maar toch. Het eigenlijke
woord ‘bibliotheek’ is eigenlijk zo’n mooi woord dat je
daar niets aan zou moeten veranderen, niet zou
moeten inkorten of vereenvoudigen! Zoals u weet is
bibliotheek afgeleid van het Griekse woord
bibliothèkè waarvan het eerste deel biblion boek en
het tweede deel thèkè zoveel als bewaarplaats
betekent, een bewaarplaats van boeken dus. Maar
goed, dat woordje bieb is zo’n gemeengoed geworden
in onze taal dat we het gebruik ervan maar voor lief
moeten nemen…!? Behalve dat bibliotheek ’n mooi
woord is (vind ik althans), is een bibliotheek op zich
ook vaak heel erg mooi en indrukwekkend. Natuurlijk
zijn wij, alle vrijwilligers, heel trots op ons
onderkomen in Energy, én op onze prachtige collectie
boeken, maar er zijn natuurlijk heel veel mooiere.

bibliotheken, alleen al in ons eigen landje, denkbaar
Mogelijk bent u tijdens een (vakantie)uitstapje ooit
een bibliotheek binnengelopen om uw ogen uit te
kijken bij het zien van al het moois. Zoals ik daarnet
al zei zijn er in Nederland aardig wat schitterend
mooie voorbeelden. Een ervan is de bibliotheek ‘Ets
Haim” (‘Boom des Levens’), de oudste Joodse
bibliotheek ter wereld, gevestigd in een van de
bijgebouwen van de indrukwekkende Portugees
Israëlitische Synagoge in Amsterdam. Deze in 1616
opgerichte bibliotheek bevat een grote hoeveelheid
handschriften en een nog veel omvangrijkere
collectie gedrukte boeken waarvan meer dan de
helft in het Hebreeuws gedrukt is. Beide collecties
zijn van zo’n grote waarde en betekenis dat ze in
2004 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO zijn
geplaatst. Als u nou eens in Amsterdam bent en
genoeg rondgeslenterd hebt op de grote
rommelmarkt op het Waterlooplein, steek dan
gerust over en ga naar die prachtige Portugese
Synagoge. De bibliotheek is uitsluitend met een
rondleiding te bezoeken…!. Maar, wij houden het
hier voorlopig bij onze eigen BiebMensfort…!
Allez, tot de volgende keer.

Veiligheid in Mensfort.
Uit de recente gegevens die we mochten ontvangen
van onze wijkagent Patty Bosmans blijkt, dat het
aantal aangiften voor poging tot of van echte
woninginbraak nog onverminderd laag is. In drie
maanden tijd was er geen enkele aangifte
binnengekomen. Wel is het opvallend, dat het aantal
gemelde fietsendiefstallen is toegenomen. Nu we
met zijn allen letten op de veiligheid van onze
huizen, moeten we proberen ook de fietsen, ook in
de schuurtjes, goed op slot te zetten. Laat fietsen
ook zo weinig mogelijk op straat staan.

Van de redactie
Steeds meer wordt de Mensfort Info een blad
voor, maar ook vooral door de bewoners van
Mensfort. Dat was een jaar geleden ook de
opzet. Iedereen die mededelingen heeft die van
belang kunnen zijn voor andere wijkbewoners kan
dit als kopij bij voorkeur per mail insturen naar
de redactie mensfort.info@mensfort.eu. Op
deze manier wordt iedereen geïnformeerd en kan
men zelf besluiten of men eraan meedoet.
Mensfort Info is het wijkblad voor Mensfort,
maak daarvan gebruik.
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Informatie bijeenkomst
over de cursus “ Zeker Bewegen”
Het aantal valongelukken neemt toe, ook omdat
mensen steeds langer thuis blijven wonen. Wilt u
makkelijker en met een zeker gevoel bewegen en
de dagelijkse dingen blijven doen, dan biedt de
cursus Zeker Bewegen u de gelegenheid om hieraan
te werken onder begeleiding van een gediplomeerd
docente.
Op woensdag 13 september is er een vrij
toegankelijke informatiebijeenkomst waarin ik u al
veel informatie en tips geef over wat u allemaal
kunt doen om valongelukken te voorkomen. Ook
krijgt u al goed idee van wat de cursus inhoudt.
Deze cursus wordt aanbevolen door huisartsen en
fysiotherapeuten omdat bewezen is dat de cursus
de kans op vallen sterk verminderd.
De cursus “ Zeker Bewegen” zal, mits er voldoende
deelnemers zijn, starten op woensdag 20
september a.s. De informatie ochtend is woensdag
13 september aanvang 11:00 uur in Wijkgebouw de
Werf. U bent allen van harte welkom.

Samen eten is pas fijn.
Ons kookteam heeft in de welverdiende vakantie
weer veel energie opgedaan en weer leuke
kookideetjes gevonden. Daarom kunnen we op
dinsdag 19 september, de
derde dinsdag van deze maand,
weer samen genieten van het
eten en met elkaar de verhalen
van de vakantie of van het
thuisblijven delen. De kosten bedragen € 5,00 p.p.
Iedereen is weer van harte welkom. Wel graag
aanmelden uiterlijk zondag 17 september via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
Ook tijdens de zomerperiode bent u
elke
woensdag- en vrijdagochtend tussen 10.00 uur en
12.00 uur van harte welkom om een kopje koffie te
komen drinken in de Emmaüskerk. Openhuis . Loop
gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en
een praatje.
Daghap in De Werf start het seizoen!
Zoals vorige maand al in de Mensfort Info was
vermeld start Buurtruimte 040 samen met Lumens
het nieuwe seizoen voor de Daghap op
dinsdagmiddag met een barbecue waarbij natuurlijk
iedereen uit de wijk is uitgenodigd. Die BBQ zal
plaatsvinden op dinsdag 5 september uiteraard in
De Werf en begint om 12.00 uur. De kosten
bedragen daarvoor € 5,00 euro. Om te weten op
hoeveel personen moet worden gerekend is het wel
noodzakelijk, dat u zich vooraf aanmeldt bij
Janneke Lopata op tel. nr. 06-52740942. We
hopen dat veel wijkbewoners aansluiten!

Aanbod cursus of bijles.
Bent u op zoek naar iemand die u wil helpen de
Franse taal onder de knie te krijgen? Of heeft u
bijles Frans nodig? Esther Grundeken, Barrierweg
41 kan u daarbij helpen.
Dank je wel.
Dat willen we zeggen tegen de wijkbewoners die ons
afgelopen maand spontaan een financiële bijdrage
op rekening NL27rabo0150070985 t.n.v. de
penningmeester S.L.M. gaven. Zo kunt ook u laten
zien dat u het werk van S.L.M. waardeert.

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Jan Heynslaan 133,
5622 KL Eindhoven
Tel. 06-11775155
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www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl

Concert Kupaljegroep
Dinsdag 26 september is de Russische
vriendengroep , de Russiche vriendengroep
Kupalje weer te gast bij het seniorenkoor
Zanglust. Voor de laatste keer zijn zij in
Nederland en treden van 9.30 uur tot 11.00 uur
op in De Werf. Zij zingen geweldige operaliederen en Russische volkssongs. Echt een
streling voor het oor.
Deze vier kanjers maken elk jaar op eigen
kosten een toer om geld in te zamelen voor dove
en blinde kinderen, die bij hen in Wit Rusland
wonen. De ouders hebben geen =of te weinig
geld om de dokterskosten en hun opleiding te
betalen. Deze KUPALJEGROEP wil daarvoor het
geld bij elkaar proberen te verzamelen. Wij, van
seniorenkoor Zanglust zouden het geweldig
vinden als het een druk bezochte ochtend zou
worden. Zet het allemaal op de kalender en dan
tot 26 september.

Adverteren in Mensfort Info?

Moeite met begrijpen van brieven of
formulieren?
Heeft u digitale vragen?
Voor veel mensen is informatie op internet moeilijk
te lezen en te begrijpen.
WIJ helpen u graag op weg!
Wij Eindhoven
Sociaal raadsliedenwerk
In samenwerking met:
Digitolk
Lumens
Wijkcentrum de Werf
Inloopspreekuur in de Werf
is iedere dinsdag van 13.00-14.00
Start 5 September 2017
Dit inloopspreekuur is GRATIS en aanmelden is NIET nodig.

Meer informatie bij de redactie.
(mensfort.info@mensfort.eu )
Kerkproeverij
In het weekend van 9 en 10
september wordt er voor het
eerst
in
Nederland
een
‘Kerkproeverij’ georganiseerd.
Heel veel kerken zetten dan hun deuren open en
gasten zijn meer dan welkom! De Emmaüskerk doet
ook mee aan deze campagne. Op zaterdagochtend 9
september is iedereen tussen 10 en 12 uur van harte
welkom. We schenken een kopje koffie met iets
lekkers en u kunt eens rond kijken in de mooie
gerestaureerde kerkzaal. Heeft u vragen, dan gaan
we graag met u in gesprek. Tevens is er een stand
met informatie over wie wij zijn, wat we geloven en
wat we doen. Bijvoorbeeld de Alpha cursus, die
gezamenlijk door vijf kerken uit Eindhoven wordt
georganiseerd. Met anderen op zoek gaan naar de zin

van het leven en de betekenis van
het christelijk geloof. Dat is Alpha.
De van TV bekende avonturier Bear
Grylls typeerde de cursus als “Mijn
grootste avontuur”. Bent u nieuwsgierig geworden, kom gezellig langs. Wij zijn ook
nieuwsgierig
naar
u
en
uw
verhaal.
Op zondagmorgen 10 september van 10-11 uur is er
een speciale kerkdienst met. Inloop vanaf 9.15 uur.
Wilt u eens iets proeven van het christelijk geloof en
heeft u zin om met ons een dienst mee te vieren?
Wij nodigen u van harte uit. Na afloop van de dienst
is er nog meer te proeven, ook in letterlijke zin.
Verschillende groepen en clubs bieden iets lekkers
aan. Zo kunt u tijdens een ‘walking lunch’ kennismaken
met ons en onze activiteiten. Komt u langs? Wij
zouden dat heel fijn vinden.
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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

Vanaf 12 september is er weer elke dinsdag van
12.00 uur tot 13.00 uur de inmiddels bekende
“Daghap van De Werf”, gepresenteerd door Lumens
en buurtruimte040 in De Werf. Kom gewoon binnen,
betaal je bijdrage van € 3,50 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
we eten elke week wat anders.
Najaars-modeshow
KBO-afdeling
Judas
Taddeus nodigt u van
harte uit voor onze
najaars- en wintermodeshow van
Eigentijdse seniorenmode in maat 38
t/m 54 van Hoffmans Mode. Die
wordt gehouden in De Werf op
maandagmiddag
4
september.
Aanvang: 13.45 uur.
Zowel leden als niet-leden zijn van
harte welkom. Een kopje koffie of
thee staat voor iedere bezoeker
klaar. Doe ook mee met de gratis
loterij. Graag advies? Wij helpen u
altijd met het maken van de juiste
keuze.
Vergeet onze adverteerders niet.
Zij maken het uitgeven van dit
blad mogelijk.

Rikken
Elke vrijdag wordt er gerikt in De
Werf. Aanvang 20.00 uur, einde
omstreeks 22.30 uur.
Iedere en 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!!
Kienen
Op woensdag 6 september en woensdag
20 september: KIENEN in de Werf met
afdeling Judas Taddeus
van de KBO. Aanvang: 14.00 uur, zaal open vanaf
13.30 uur.
Er zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden of kieners
van buiten de wijk zijn van harte welkom!

Wijkfeest 2017
De glijbaan
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Verhalen uit de oude doos….
ze zijn nog springlevend!
Tijdens het Open Monumentenweekend bent u welkom
in de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef op zaterdag
9 september van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 10
september van 12.00 tot 16.00 uur. Loop op zaterdag
mee met een enthousiaste gids en bewonder het
interieur van de kerk, of doe het helemaal zelf aan de
hand van een doe het zelf rondleiding, of speciaal voor
de kinderen aan de hand van een speurtocht. Speelde u
vroeger Misje met een ‘gewoon’ serviesje of was er bij
u in de familie ook het zogenaamde liturgisch vaatwerk,
waar kerkje mee gespeeld werd? Voor dit weekend
hebben we een speciale tentoonstelling ingericht met
dit liturgisch speelgoed, waar naast het vaatwerk ook
Vuilstortplaats ??
Regelmatig zien we dat bij de plasticcontainers, zoals
op de foto, maar ook bij de kleding- en glascontainers
voorwerpen worden gedumpt die mensen kwijt willen.
Zo lijkt het plein over enige tijd wel een vuilstortplaats te worden, want dit brengt anderen in de
verleiding er ook nog wat bij te zetten. Erg fraai ziet
het er dan niet uit en het zal zeker het woonplezier
in Mensfort niet verhogen. We kunnen alleen maar
hopen dat deze zaken niet door mensen uit onze wijk
worden achtergelaten, maar er zit geen naamkaartje
bij. Geven wij het goede voorbeeld ???

9

oude schoolboeken en liturgische kinderkleding te
zien zal zijn. Tevens zal er een bescheiden collectie aan oude bidprentjes te zien zijn en zal op
zaterdag het St. Catharinagilde aanwezig zijn met
een expositie van hun attributen. Zondagmiddag
wordt de middag twee keer opgeluisterd door het
Strijps Kamerkoor, een ensemble van ongeveer 28
ervaren zangers uit Eindhoven en omgeving wat
onder de muzikale leiding van dirigent Wilko
Brouwers staat. Zij zingen met name
kamermuziek, wat in de Petruskerk natuurlijk heel
mooi tot zijn recht komt. Zowel zaterdag als
zondag zijn er mogelijkheden tot rondleidingen,
bezichtigingen en zijn er tentoonstellingen te
bezoeken.

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 Nellie van Zwet, secretaresse van de K.B.O afdeling Judas Taddeus

Mag ik me even voorstellen?
Tot mijn verrassing vroeg de redactie
mij een stukje te schrijven. Wat kan ik
vertellen dat u een beetje interesseert?
Ik woon al 45 jaar in de Tetrodestraat.
Oorspronkelijk horen
wij niet bij
Mensfort maar bij Rapenland. Wij zijn
echter altijd georiënteerd geweest op
Mensfort. Vanaf 1972 naar de Judas
Taddeuskerk van pastoor De Jong, naar
de winkels en naar de bieb. Onze twee
zonen zijn vanaf het begin in Mensfort
naar
school
gegaan.
Eerst
de
kleuterschool, toen naar de basisschool
bij juffrouw Roelofsma. We hebben ons
altijd in Mensfort thuis gevoeld. En nu ben een trouwe
bezoeker van de Werf. Daarna ging ik op zoek naar
vrijwilligerswerk, hoewel dat op me afkwam bij de
KBO, daar de toenmalige secretaresse was overleden.
Als secretaresse van KBO afdeling Judas Taddeus,
ben ik op maandagmiddag altijd in de Werf te vinden.
Er wordt gerikt, gebiljart en gesjoeld. En 2x per
maand gekiend op de woensdagmiddag. Ik laat dan
altijd even mijn neus zien om te horen of er nog
nieuws is. Want als secretaris moet je wel op de
hoogte altijd in Mensfort thuis blijven, ook omdat ik
een 2-maandelijks informatieboekje samenstel.
Verder komen er de nodige vergaderingen bij van onze
afdeling maar ook KBO Eindhoven breed. En allerlei
andere activiteiten die ten goede komen aan de leden.

Ik ben toen als hobby bij een koor gegaan: Het
Kefaskoor in de St. Petruskerk. Een
rouw- en
trouwkoor. Ik probeer altijd rekening te houden met de
mogelijkheid dat er iemand is overleden waarvoor een
uitvaartmis in de kerk wordt gehouden en ons koor dan
mag zingen. Ik ga graag op zondag naar de Petruskerk.
Ze hebben daar heel goede koren en een fantastische
organist. Ga ik dan alleen voor de muziek? Een beetje
wel!
Op dinsdagmiddag ga ik, bij mooi weer, met de S.L.M.
fietsen. Sinds kort maak ik daaraan voorafgaand
gebruik van de lunch. Heel gezellig, gevarieerd en
gezond.
Woensdag is mijn vaste, echte fietsdag. En ’s avonds
werk ik als vrijwilliger in BiebMensfort (1x per 14
dagen). Gezellig om de bezoekers te woord te staan.
Donderdag is mijn mantelzorgmiddag. Daar krijg ik echt
energie van.
Op vrijdag de boodschappen en ‘s avonds rikken in de
Werf.
Wat doe ik verder nog? Niet meer zo heel veel. Hier en
daar een feestje met familie en/of vrienden. Soms
zomaar op bezoek bij een kennis of zieke. En ik probeer
op de hoogte te blijven van alle zorg waarmee mensen
met Alzheimer te maken hebben.
Ik houd van tuinieren, lekker koken, moet mijn huis
bijhouden en als ik dan niks meer te doen heb ga ik
lezen. Dat is, naast fietsen, echt mijn hobby.
Ik geef de pen door aan Marjo v.d. Hurk.
Nellie van Zwet.
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Tussen Kunst en Kitsch.
Inmiddels alweer voor het derde jaar op rij,
organiseren de Vrienden van Sint Petrus een
taxatiemiddag met diverse van T.V. bekende experts
uit het programma “Tussen Kunst en Kitsch”. Deze
editie zetten de heren Jan Beekhuizen, Martijn
Akkerman, Willem de Winter, Joseph Estié en Jaap
Polak zich wederom belangeloos in voor ons initiatief:
het behoud van de monumentale Petruskerk. Zij
schatten uw kunst op waarde of luisteren aandachtig
naar de vaak interessante verhalen achter uw kitsch.
“DAT DURF IK WEL”
Verschillende scoutinggroepen uit regio Eindhoven
hebben de koppen bij elkaar gestoken om iets
uitdagends op touw te zetten. Met deze uitdagingen
hopen ze nieuwe enthousiaste mensen te prikkelen
om eens te komen kijken wat scouting nu eigenlijk
inhoudt. Is het echt dat suffe clubje wat ieder
weekend in uniform bij elkaar komt om activiteiten
uit te voeren, of zit er meer achter?
Ben jij iemand die wel van een uitdaging houdt en
benieuwd is naar wat voor leuks er bij Scouting
wordt
georganiseerd?
Kijk
dan
op:
www.datdurfikwel.nl! Ook kun je ons volgen via
Facebook en Instagram.
Durf jij de uitdaging aan te gaan?
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De taxatiemiddag vindt plaats op zaterdag 16
september in de Petruskerk te Eindhoven.
Kaarten à € 5,00 per persoon zijn vanaf 14 augustus
te koop bij Boekhandel van Piere of elke werkdag
verkrijgbaar tussen 09.30 uur en 12.00 uur bij de
pastorie van de Petruskerk, Kloosterdreef 31 in
Eindhoven.
Kijk voor meer informatie over de taxatiemiddag of
de initiatieven van de Vrienden van Sint Petrus op
onze website: www.vriendensintpetrus.nl.

Mensfortuinen
Een beetje verscholen ligt naast De Werf een
stukje grond, dat een aantal jaren geleden op
initiatief van S.L.M. beschikbaar is gekomen om
een klein tuintje in aan te leggen. Een aantal
enthousiaste wijkbewoners heeft de grond
geschikt gemaakt om er plantjes te zetten en te
verzorgen. De een heeft zich toegelegd
opbloeiende planten, een ander op groenten en
weer een ander heeft er een kruidentuintje van
gemaakt. Zoals te zien op de foto groeit alles goed
dankzij de hobbytuinmannen en –vrouwen. Op deze
manier kunnen enkele wijkbewoners hun vrije tijd
zinvol besteden.

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
Jongerenwerk Mensfort
Gijs v. Dijsseldonk
Algemeen Klachtennummer
Gemeente Eindhoven
RK Parochie St. Petrus’ Stoel
Emmaüskerk
Jan Dorr
Redactieadres Mensfort Info
Bankrekening S.L.M.

Bij overlijden:

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
g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

0900-8844
06-52740942
06-52740944

gemeente@eindhoven.nl

14040

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

269 75 61

j.dorr@upcmail.nl,
v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@mensfort.eu
t.n.v. Penningmeester S.L.M.

Acheron uitvaarten

Mensfort op zijn mooist.

2133194
2449938
NL27rabo0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van oktober aanleveren
uiterlijk
op
15
september
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
Bloembaskets rond het Judas Taddeusplein
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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