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Een fraai versierde Halloween tuin

31 oktober: Halloween in Mensfort en Rapenland

Looproute Halloween 2017

Dit jaar organiseert KroMeRa op dinsdag 31 oktober in
samenwerking bet Basisschool Atalanta weer een enge
Halloweentocht. Natuurlijk kunnen ook kinderen die niet op
Atalanta zitten meedoen. Vanaf 18.30 uur kan om de vijf
minuten worden gestart vanaf het schoolplein van Atalanta
voor een route langs diverse versierde huizen in onze wijk.
We hopen dat er nog meer bij komen! Dus als je aan de
route woont, versier je huis, verras de kinderen met snoep.
Bij de aanmelding wordt meteen de starttijd doorgegeven.
Onderweg ontmoeten de deelnemers enge situaties, met
geluiden en spoken, maar ook met hier en daar een lekkere
versnapering. Voor kleine kinderen is in de basisschool een
tocht uitgezet. De organisatie vraagt ouders met de
kinderen mee te lopen, als het kan ook eng verkleed, net
als de kinderen. We geven hiernaast wel de route aan,
maar waar we de schrikeffecten en enge spoken plaatsen
blijft onbekend. Aan het einde wacht voor alle deelnemers
lekkere chocolademelk en een koekje om bij te komen van
de schrik.

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

Voor vragen over het programma in het jongerencentrum
kun je mailen naar
Jimmy v.d. Schoor
j.vd.schoor@dynamojeugdwerk.nl
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Andere activiteiten deze maand in
01 nov Kienen KBO
8 nov Kienen Eikenhof
15 nov Kienen KBO
19 nov Koffieconcert Da Capo
21 nov Samen eten
22 nov Kienen Eikenhof
24 nov Internationaal ontmoeten
29 nov Sinterklaasbezoek

Mensfort:
De Werf *
Eikenhof *
De Werf *
De Werf *
Emmaüskerk*
Eikenhof *
De Werf *
De Werf *

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

Fietsen
Jeu de Boules

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

Herfstwandeling
Zoals iedereen weet hebben we een groepje dames,
die ieder jaar voor de wijkbewoners een gezellige
morgen of middagbesteding organiseren. Zo ook nu
weer en wel met een herfstwandeling naar Eckartdal.
Ondanks het slechte weer werd toch besloten te gaan.
Er was voor regenkleding gezorgd en wie niet op de
fiets kwam, kon altijd nog met een auto mee. ‘s
Morgens om 10.00 uur werd in de Werf verzameld,
eerst een kopje koffie en om elf uur op weg naar het
Eckartdal. Toen regende dat het goot, dus was maar
goed dat toch velen met de auto waren gekomen. Dus
bij het begin maar meteen de regenjassen aan. Er was
een mooie wandeling uitgezet en hoewel niet iedereen
met schoeisel op regen had gerekend, liep iedereen
zonder mopperen door. Aan het slechte weer was toch
niets te veranderen. Tijdens de wandeling hebben we
ook de dierentuin bezocht en mochten we binnen de
reuzehangoren bekijken. Ook bezochten we het
Mariakapelletje op het terrein. Buiten hadden we ook
nog een klein raadseltje “Wie was die heilige op
sokkel?” Christus was het niet, Antonius ook niet,

van 6 oktober.
totdat iemand ontdekte dat hij een winkelhaak op
de arm had. Jawel hoor, het was St Jozef, de
vroegere
naamgever van dit terrein: het St
Jozefdal. Na de wandeling van anderhalf uur
begonnen de magen te knorren en zijn we naar de
kantine herberg gegaan waar ons een heerlijke
lunch met verse soep stond te wachten. Na afloop
ging het mandje rond voor de prima verzorgde de
lunch. Een woord van dank aan de organiserende
vrijwilligers is zeker op zijn plaats. De foto`s van
deze wandeling zijn te zien op de website van
Leefbaarheid Mensfort.

Bewaarcapsule uit 1894 gevonden bij sloop Bisschop Bekkers College.
Naast het gloednieuwe schoolgebouw van Frits Philips Wilde was destijds mentor van deze klas, brugklas 1c,
lyceum-mavo wordt de laatste hand gelegd aan de en heeft een van zijn oud-leerlingen van deze vondst
sloopwerkzaamheden van het schoolgebouw van op de hoogte gebracht. Deze oud-leerling komt deze
voormalig Lyceum Bisschop Bekkers. Medewerkers week bij haar vroegere mentor de inhoud van de
van het sloopbedrijf vonden een bewaarcapsule capsule bekijken en herinneringen ophalen! De school
afkomstig van een klas uit 1984! Deze capsule is hoopt natuurlijk op meer reacties vanuit deze klas!
gevuld met allerlei spulletjes uit die tijd. Peter de
Reacties per email graag naar hur@fritsphilips.eu .
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Sinterklaas bezoekt ook Mensfort.

Naam: …………………………… ………………………………. Leeftijd ……………..jaar
Adres:…………………………………………………………..………… jongen / meisje
Emailadres ouders: …………………………………………………………………..
Knip de kleurplaat uit en lever die in vóór 25 november.
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Op Woensdag 29 november zal
Sinterklaas met enkele Pieten naar De
Werf komen om de kinderen van onze
wijk te ontmoeten. Met de kinderen van
0 tot en met 8 jaar gaan we vanaf 14.30
uur knutselen en zingen voordat de Sint
komt. Om 15.00 uur verwachten we dan
Sinterklaas en de Pieten en hij blijft dan
tot 16.00 uur. Samen met de kinderen,
de ouders en de Zwarte Pieten zal hij er
weer een leuke en gezellige middag van
maken. Om er met de ouders bij te
kunnen zijn hoeven de kinderen alleen de
kleurplaat hiernaast mooi in te kleuren en
in te leveren bij Coiffure Mensfort of in
de brievenbus bij Judas Taddeusplein
27. Als papa of mama dan duidelijk de
naam invullen weet Zwarte Piet ook welke
cadeautjes hij van de Pakjesboot moet
meenemen, want natuurlijk brengt de
Sint ook cadeautjes mee De kleurplaat
moet wel uiterlijk 25 november worden
ingeleverd. (Als broertjes of zusjes ook
willen kleuren dan kunnen ze de
kleurplaat ook vinden op de site
www.leefbaarheidmensfort.nl.
Zoals
iedereen weet vindt Sinterklaas het leuk
als de kinderen die in De Werf zijn een
liedje of een dansje kunnen doen en
natuurlijk leuk meezingen met de
sinterklaasliedjes. We hopen dat veel
kinderen van 0 tot en met 8 jaar naar De
Werf komen om de Sint te ontmoeten.

Kerstbusreis
Ook dit jaar zal
S.L.M. weer een busreis
organiseren naar een kerstmarkt in Duitsland.
Omdat we weten dat veel wijkbewoners de
voorkeur geven aan een dag buiten het weekeinde
en andere, soms door werk gedwongen, liever op
zaterdag gaan, willen we twee keer een bus laten
rijden en wel op donderdag 14 december en op
zaterdag 16 december. Beide dagen zullen we de
kerstmarkt in Dortmund gaan bezoeken. De bus
vertrekt vanaf de Hendrik Staetslaan (bij de
Action) om 8.30 uur en we zijn daar rond 19.30 uur
weer terug. Als we, na onderweg een kopje koffie
te hebben gedronken, in Dortmund zijn aangekomen, is iedereen vrij een bezoek te brengen aan
de kerstmarkt of de stad, als men maar op tijd
terug is bij de bus voor de terugreis. Inschrijven
voor deze busreis kan op maandag 20 november en
dinsdag 21 november tussen 19.00 uur tot 20.00
uur in de hal van Wijkcentrum De Werf. De kosten
bedragen € 15,00 per persoon, waarbij een kopje
koffie met gebak tijdens de
heenreis
is
inbegrepen. Bij inschrijving dient u de kosten
contant te voldoen. Wacht niet te lang met
inschrijven, want als de bus vol is, kunt u die dag
niet meer mee.

Internationale ontmoetingen
Iedere vierde vrijdag van de maand, te beginnen op
27 oktober, wordt er in De Werf vanaf 20.00 uur
onder het genot van een kopje koffie of thee
gepraat over “alledaagse” zaken met de bedoeling
nieuwe Nederlanders te leren zich te uiten in de
Nederlandse taal. Iedereen is hierbij welkom:
Nieuwe Nederlanders om de taal te leren, maar ook
mensen die al jaren in Nederland zijn. Van die
mensen, ongeacht hun leeftijd leren zij onze taal.
Kom dus ook als je tijd hebt voor een gezellig
praatje.
Etensresten en ongedierte
Om overlast van muizen, ratten en vogels te
voorkomen is het raadzaam geen etenswaar als
brood, rijst e.d. in de tuin of op het dak van de
schuurtjes te gooien. Dat lokt vaak dieren aan die we
liever niet in onze huizen zien. Vogels bijvoeren in de
winter is zeker een goed idee, maar doe dat dan in
een vogelhuisje, zodat ander ongedierte er niet bij
kan komen.

Biodiversiteit
In de maand oktober zijn in verschillende grasstroken in onze wijk bloembollen en bloemzaden in
de grond gestopt om een bijdrage te geven aan het
verfraaien van onze wijk. Maar zeker zo belangrijk
is dat we ook kleine dieren als bijen en vlinders
terugbrengen, zodat kinderen ook daarvan kunnen
genieten en leren. We hopen er van te genieten.

Inzaaien biodiversiteit
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Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
In de Emmaüskerk bent u elke woensdag- en
vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur van
harte welkom om een kopje koffie te komen
drinken. Loop gezellig eens even binnen voor een
kopje koffie en een praatje.

Fietsen met Mensfort.
Elke dinsdag bij goed weer vertrekt de groep
fietsers vanaf De Werf voor een gezellige
fietstocht van ongeveer 35 km. Iedereen mag
meefietsen. Vertrek om 13.00 uur bij De Werf.
Onderweg krijgen de fietsers gratis een lekker
kopje koffie aangeboden door S.L.M.

Samen eten is pas fijn.
Ons kookteam staat weer
klaar om voor u ook op de
derde dinsdag van deze
maand, dus op dinsdag
21 november een lekkere maaltijd te bereiden. Dan
kunnen we op weer samen genieten van het eten en
daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten
bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte
welkom. Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 19
oktober via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.

Kerststukjes maken
Dit jaar zal de bijeenkomst rond Kerst met een
gezellige middag met o.a. het maken van kerststukjes plaatsvinden op 22 december. Nadere
informatie volgt nog, maar houd deze dag vrij!

Spreuk van de maand
Als je niet kunt wat je zou willen,
moet je willen wat je kunt.

OPEN HUIS FINANCIËN
Voor een kop koffie, ontmoeting, informatie en advies
Is het lastig om je financiën en je administratie goed
bij te houden? Zou je het fijn vinden om hier af en toe
mee geholpen te worden? Kom dan eens langs bij het
Open Huis Financiën! Onder het genot van een kopje
koffie kun je dan met onze vrijwilligers bespreken wat
er nodig is om meer duidelijkheid te verkrijgen in je
financiële situatie. We maken samen de benodigde
overzichten en begeleiden je bij praktische zaken als
het invullen van formulieren, het plegen van
telefoontjes, etc. Veel voorkomende vragen waar we
mensen mee willen helpen::
Hoe breng ik mijn papieren op orde?
Hoe krijg ik inzicht in wat er binnenkomt en wat ik moet
betalen?
Hoe los ik het op als ik een rekening niet kan betalen?
Wat zijn de wettelijke regelingen?
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Heb ik recht op uitkeringen of toeslagen?
Ik snap deze brief niet. Kun je me helpen?
Hoe vul ik dit formulier in?
En indien de vragen ook voor het Open Huis
Financiën te complex worden, begeleiden we je
naar professionele instanties die verder kunnen
helpen.
Tenslotte: onze hulp is geheel kosteloos!
WAAR KUN JE TERECHT?
* elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Klloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober)
* elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A,
* elke vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
in de Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2

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
Met grote regelmaat wordt beweerd dat “lezen goed
voor je is, dat lezen je tot een beter mens maakt”…..!
Dit lijkt op het eerste gezicht ‘n nogal hoogdravende
bewering waarvan je je meteen bij het lezen afvraagt
of dat nu echt wel zo is. Maar tegelijkertijd mag je
stellen dat het belang van lezen zeer zeker niet
onderschat mag en moet worden! En dan moeten we
dat belang in een breed perspectief zien: niet alleen
maar een economisch voordeel (betere schoolprestaties en ruimere kansen op de arbeidsmarkt)
maar ook en vooral een geestelijke verrijking…! Zo las
ik laatst een uitspraak van het schrijversechtpaar (en
kinderboekenambassadeurs)
Monique
en
Hans
Schagen: “Wij geloven echt dat lezen je gelukkiger
maakt. Het is heerlijk om meegesleurd te worden in
een verhaal, je eigen besognes te vergeten. Bovendien
kun je letterlijk in het hoofd van iemand anders
kijken.” In de wetenschap wordt serieus en met grote
belangstelling gekeken naar de effecten van lezen op
ons welbevinden en ook op ons sociaal leven: het
vermogen om je in te leven in anderen om je heen.
Heel interessant. In het vorige nummer had ik het met

u

over

de

aantallen bezoekers aan onze
BiebMensfort, dat het mooi zou zijn als die
aantallen fors (nóg forser dan nu ’t geval is…)
zouden stijgen en er dus nóg meer boeken mee
naar huis genomen én gelezen zouden worden.
Overigens geldt dit niet alleen voor onze
bibliotheek, nee het is een algemene tendens. Als
we even teruggaan in de tijd: in 1983 werden er in
ons land 174 miljoen boeken mee naar huis
genomen terwijl dat er in 2016 68 miljoen waren.
Bibliotheken kampen met een forse krimp van
zowel het aantal leden als van het aantal
uitleningen van gedrukte boeken. In het aantal
uitleningen van e-boeken zit daarentegen een
forse groei!! Bij dit laatste kun je strikt genomen
stellen: het maakt in wezen niet uit of het een
gedrukt boek of een e-boek is, áls er maar gelezen
wordt! Het is dan alleen zo ‘jammer’ dat onze
BiebMensfort alleen maar gedrukte exemplaren
heeft. Is dat trouwens wel zo jammer??? Allez,
tot de volgende keer!

Van de wijkagent
De politie wil u waarschuwen
voor het gebruik van slagroompatronen. De patronen
zijn bedoeld voor slagroomspuiten, maar het is de laatste tijd een rage onder
de jeugd om het lachgas uit de patronen te inhaleren.
Wie het gas inhaleert, krijgt een roes van enkele
minuten. De manier waarop je je omgeving waarneemt en geluiden worden vervormd en sommige
gebruikers worden zeer lacherig en verliezen de
coördinatie over hun lichaam. Echter zit er veel
risico aan het gebruik van deze patronen, zeker als
dit veelvuldig wordt gebruikt. Bij langdurig gebruik

bij verkoudheid kan hersenbeschadiging optreden, kan het trommelvlies worden
beschadigd, door het inademen van lachgas kan
zuurstoftekort optreden, waardoor je zou kunnen
stikken, bij zuurstoftekort in de hersenen kunnen
concentratiestoornissen en hoofdpijn optreden,
wat je merkt aan tintelende tenen en vingers,
door onoplettendheid ben je nog urenlang een
gevaar voor het verkeer. Als je het gas direct uit
de patroon inademt kunnen je longen bevriezen.
Een verzoek aan de ouders: informeer uw kinderen
over de gevaren.
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Daghap
in de Werf

Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.00 uur serveren
we 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.

Kienen
Op woensdag 1 november en woensdag
15 november KIENEN 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!

Kienen
Op woensdag 8 november en
woensdag 22 november is er in de
ontmoetingsruimte van de Eikenhof
aan de Bleyslaan 73 een gezellige
kienmiddag. De zaal is open vanaf
13.00 uur Aanvang om 14.00 uur
Iedereen is van harte welkom.

Kleuters van BS Atalanta bij de
dieren van het bejaardentehuis

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.

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.
Emmaüsconcert 28 oktober

In het kader van de Emmausconcerten wordt op
zaterdag 28 oktober weer een concert
georganiseerd in de Emmaüskerk aan de Barrierweg.
Dit keer treedt het duo Chris van de Kuilen (piano)
en Cameron Miller (saxofoon) op. Zij vormen al jaren
metWijkfeest
veel succes2017
een duo. Een leuke middag voor jong
De
glijbaan
en oud door een zeer getalenteerd muzikaal duo.

Het programma bestaat uit klassieke en moderne
muziek. Kom ook luisteren naar dit bijzondere duo!
Het concert begint om 16:00 uur. De toegang is
gratis. Er is een deurcollecte. Inloop met koffie
om 15:30 uur, Aanvang concert om 16:00 uur.
Vanaf ongeveer 17:00 uur is er gelegenheid voor
ontmoeting en een drankje. Van harte welkom!
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Elektrische fietsinfodagen voor 50–plussers
Voor de derde keer organiseert de gemeente plezier van fietsende 50–plussers in de gemeente
Eindhoven in samenwerking met de ouderenbonden Eindhoven.
en SOAB adviseurs de elektrische fietsinfodagen U krijgt : een gezellige en leerzame presentatie met
voor 50–plussers en wel op woensdag 1 en donderdag veel tips , de mogelijkheid om diverse elektrische
2 november van 10.00 uur tot 15.30 uur op Sportpark fietsen uit te proberen, een check op uw bandenOp Noord, bij het Ottenbad.
spanning en de zithouding op uw fiets, een
Heeft u al een elektrische fiets maar wilt u uw fietsvaardigheidstest op een oefenparcours, een
fietsvaardigheid
met uw
elektrische
fiets reactie- en balanstest met beweegoefeningen, een
vergroten? Of de kans dat u met de fiets ten val korte gezamenlijke fietstocht, gratis koffie/thee en
komt of van de weg af raakt verkleinen? Of heeft u een verzorgde lunch.
nog geen elektrische fiets, maar overweegt u er één Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan op :
aan te schaffen? Kom dan zeker naar één van deze www.e-biketraining.nl (klik op de startpagina op de
elektrische fietsdagen. De dag is bedoeld voor 50- tekst ‘naar aanmelding’). Of schrijf een briefje naar
plussers uit de gemeente Eindhoven. Met deze SOAB Adviseurs voor Woning en Leefomgeving,
elektrische fietsinfodagen wil de gemeente een Postbus 2210, 4800 CE, Breda. U krijgt dan een
bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en het
bevestiging met de juiste plaats en de tijd.
Een avondje buurtpreventie.
In mijn agenda staat voor vanavond
een rondje buurtpreventie. Met een
collega vertrek ik vanaf De Werf na
een lekker kopje koffie. In één van de zijstraten
zien we enkele groenbakken bij een garage staan,
een ideale opstap om via het dak van de aanbouw
bij het slaapkamerraam te komen. Even de
bewoner gewaarschuwd! Enkele straten verder
staat een vuilcontainer de deur van een flatje open
te houden. Iedereen kan zo binnenlopen. We bellen
even aan om daarop te wijzen. Een mevrouw die
enkele straten verder staat te wachten op een
vriendin, roept ons toe: ”Jullie doen goed werk”.
Fijn om dat te horen. Wil je dat ook horen? Meld
je aan om ook mee te lopen met de buurtpreventie!

Koffieconcert Da Capo ‘85
Op 19 november zal in De Werf een koffieconcert
worden georganiseerd door Accordeon- en
snarenorkest Da Capo ’85 onder leiding van Ton
Scheepers. Medewerking wordt verleend door
muzikaal trio Mousai. De zaal is open vanaf 10.30 uur,
het concert begint om 11.00 uur. Uiteraard is
iedereen van harte welkom. Noteer deze datum
daarom nu al vast in de agenda!
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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 Annie Gruijters..

Hallo, even voorstellen, mijn naam is
Annie Gruijters. Ik ben getrouwd met
Jan en heb 2 zonen, 2 schoondochters
en 4 kleinkinderen. En ben vrijwilliger in
de wijk Mensfort. Zelf woon ik in
Jagershoef maar kom al jaren in jullie
wijk doordat mijn vriendin hier woont.
Door haar ben ik dan ook bij het wijkgebeuren betrokken geraakt. Met een
klein groepje organiseren we een paar

keer per jaar een leuke dag voor 55- plussers,
zoals o.a. de seniorendag, wandelingen, en
kerstviering. Als ik tijd heb ga ik op dinsdag middag
graag mee fietsen, gezond en gezellig.
Iedere woensdagmiddag ben ik in de Werf om een
kaartje te leggen bij de bridgeclub De
Slemhunters. Daar is nog plaats voor enkele nieuwe
leden. Verder doe ik nog aan zwemmen en wandelen.
Genoeg informatie zo. Ik geef de pen door aan
Hanneke Boelens.

Kleindieren tentoonstelling OKE Eindhoven.
Deze tentoonstelling wordt gehouden in De Werf.
Op 10 – 11 – en 12 november aanstaande. Hierbij
zullen vele konijnenrassen te zien zijn. Van de
grootste Vlaamse reuzen welke wel 10 kilo kunnen
wegen tot de kleinste dwergkonijntjes welke slechts
1150 gram wegen. Dit alles in diverse kleuren en
variaties. Zowel de langharige Angora, als de kort-

harige Rex. Ook diverse caviarassen zullen aanwezig
zijn. De openingstijden voor publiek zijn:
Vrijdagavond 10 november 20.00 uur tot 22.00 uur,
Zaterdag 11 november van 11.00 uur tot 22.00 uur..
Zondag 12 november van 11.00 uur tot 16.30 uur.
Wij wensen u allen veel kijkplezier bij deze
kleindierenshow.

Kennismaken met het Frits Philipslyceum-mavo.
Zit je in groep 8 van de basisschool en wil je straks avond met mini-lessen
naar de mavo, de havo of het vwo? Dan kun je meeplaats, deze keer in
doen met de 'Frits Junior groep 8'. Je mag dan zes ons mooie nieuwe schoolgebouw!!Deze avond is
keer meekijken bij ons op school. Zo weet je al een bedoeld voor groep 7 en 8 leerlingen en hun ouders.
beetje wat je te wachten staat in de brugklas van Exacte tijden staan op onze website en daar kan
het Frits Philips. Ook zoeken we slimme robotbou- men zich vanaf medio oktober voor deze avond
wers (jongens en meisjes), die met Lego Mindstorms aanmelden, zie
Robots aan de slag willen. Misschien weet je wel dat http://www.fritsphilips.eu/info-avond-met-minilessen
het wedstrijdteam van onze school meedoet met Op vrijdagavond 26 januari en zaterdag 27 januari
internationale wedstrijden.
staan onze schooldeuren open voor belangstellenden.
Op dinsdag 21 november vindt onze jaarlijkse informatie-

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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Basisschool Atalanta zoekt huiswerkbegeleiders

Dag van de daloog
Vrijdag 3 november in het Parktheater
‘Erbij horen én jezelf zijn’ is het thema
van de Dag van de Dialoog. We doen de
Dag van de Dialoog in Eindhoven al sinds 2008.
Steeds weer blijkt hoe aangenaam en zinvol
(verbindend!) het gesprek is, als het nu eens niet een
debat of discussie, maar een dialoog is. We gunnen
iedereen in Eindhoven in ieder geval (minstens) een
keer per jaar deze ervaring! Ons geheim zijn de 4
stappen in het gesprek (Kennismaken, ervaring delen,
dromen en doen), de dialooghouding van allen
(oprechte interesse in de ander) en de opgeleide
gespreks-begeleider ! Iedereen is meer dan van
harte welkom! Meer informatie en aanmelding via
www.eindhovenindialoog.nl.

In de Mensfort Info van oktober stond
onderstaande oproep maar met een. verkeerd
telefoonnummer erbij. Wij doen graag de oproep
opnieuw en nu met het juiste nummer.
Voor de kinderen van groep 6 en 7 zijn wij op zoek
naar enthousiastelingen die de huiswerkklas willen
begeleiden. Voor groep 8 is de begeleiding al
opgezet. Lijkt het je leuk, interessant en boeiend
om kinderen te helpen en heb je ongeveer 1,5 uur
per week de tijd dan zou je zomaar op Atalanta
kunnen passen. Voor verdere informatie kun je
bellen en/of een
afspraak maken met
Rebecca Gelens :
040-8489221.

Een bezoekje van de kleuters van Atalanta aan het bejaardentehuis
Op dinsdagmiddag liepen de kleuters en peuters met
twee klassen naar het bejaardentehuis naast de
Sint Petrus kerk. Alle kinderen waren erg
enthousiast en groetten vriendelijk naar de ouderen
en kregen hierop een vriendelijke groet terug.
Samen met de begeleiders liepen wij naar de dieren.
Hierdoor werden de leerlingen nog enthousiaster.
Zij kregen toestemming om de dieren te aaien, maar
de dieren voeren mocht absoluut niet! Een paar
leerlingen waren een beetje bang van de dieren.

Nadat zij wij gerustgesteld waren genoten zij ook
van de dag. Er waren veel dieren die de aandacht van
de leerlingen trokken zoals: chihuahua’s, konijnen,
eenden en ezels. Sommige kinderen mochten de
dieren zelfs vasthouden. Aan het einde van de dag
kregen alle leerlingen iets te eten en drinken en
daarna zijn we samen terug gelopen naar school. Een
mooie ervaring om op terug te kijken is het zeker.
Wij danken alle begeleiders voor de leuke dag voor
de kinderen, zoals te zien is op de foto op blz. 8.
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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
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

2133194
2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon

De bloembakken zijn weer winterklaar,

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van december aanleveren
uiterlijk
op
15
november
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

Vriendelijk verzoek aan de omwonenden om
bij droog weer even wat water te geven.

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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