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Herinrichting groenstrook
Nadat we in de vorige Mensfort Info al melding
hebben gemaakt van de aanleg van de stroken met
bloemen die in het volgende voorjaar de
biodiversiteit in onze wijk moeten brengen wordt nu
de volgende stap gemaakt. Was het eerste deel nog
een initiatief van enkele wijkbewoners samen met
Lumens in de buurt, dit gedeelte wordt door de
gemeente Eindhoven aangepast. De betonnen ronde
bloembakken die op de groenstrook bij het beeld van
de fietser op de groenstrook op de hoek van de
Jacob Romanstraat en de Barrierweg al vijftig jaar
het beeld bepaalden zijn weggehaald. Ook de
beplanting op deze plaats stond, is ook verwijderd.
Daardoor is het mogelijk deze groene ruimte in
onze wijk opnieuw in te richten. Dat zal zeker een
aanwinst worden voor onze wijk. Ook zal de nieuwe
beplanting er aan bijdragen, dat de groenstrook
overzichtelijker wordt. Dat verhoogt dan ook het

gevoel van veiligheid. Vooral in de avonduren was het
voor wijkbewoners moeilijk over de paden door dit
stukje groen te lopen. Je kon vaak verrast worden
door thuislozen die de bankjes bezetten in
afwachting van het kiezen van een plaats voor de
nacht. Ook kwamen er signalen van wijkbewoners
dat er een jointje gerookt werd of een handeltje
werd gedreven. Gelukkig is dat wel wat minder
geworden nadat er een drankverbod van kracht is
geworden. Nu nog wat meer openheid en wat kleur
en de bijdrage aan de biodiversiteit neemt alleen
maar toe. De fraaie bloemen zullen dan ook vlinders
en bijen aantrekken, maar ook ruimte bieden aan
kevers en rupsen. Die lokken dan op hun beurt weer
de kleine vogels. En dat stelt onze kinderen in de
gelegenheid kennis te maken met de plantjes en de
insecten. Maar eerst nog even de koude winter
overleven!

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

Gym en beweging
Nederlandse les
Crea-club
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
Reparatie café 2e en 4e week
Bibliotheek
Symphonisch Ensemble
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

Vrijdag
9.30 -12.00 u Digitolk
10.00-12.00 u Bibliotheek
13.00-16.30 u Mondharmonica
Ons Genoegen
13.30-15.30 u Digitolk helpdesk
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

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 Mensfort:
6 dec Kienen KBO
De Werf
13 dec Kienen in Eikenhof
Eikenhof
14 dec Kerstfeest voor senioren
Emmaüskerk
18 dec Jaarvergadering S.L.M.
Eikenhof
22 dec Kerststukjes maken
De Werf
22 dec Kinderkerstfeest
Emmaüskerk
27 dec Kienen in Eikenhof
Eikenhof

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

Halloween spooktocht
Op 31 oktober liepen ongeveer 175 kinderen met
hun ouders de Halloween spooktocht door Mensfort
en Rapenland. Zij kwamen op hun tocht door straten
en gangetjes veel spoken tegen, ze schrokken van
enge geluiden maar kwamen ook veel lieve heksen
met lekkere snoepjes tegen. Het aantal versierde
tuinen was aanmerkelijk groter dan voorgaande
jaren. Soms eenvoudig versierd met lampjes,
slingers en spinnen, maar ook werd een spookfilm
vertoond op het raam: een echt spookhuis. Even
verder was in de tuin een doodskist ingegraven.
Ook in Wijkcentrum De Raap en Jongerencentrum
De Energy
kwamen de spoken dicht bij. De
spooktenten op het grasveld waren voor sommige
kinderen te eng. Maar goed dat voor de jongere
kinderen in de basisschool een spooktocht was
uitgezet, waar ook nog eens 75 kinderen aan het schrikken werden gemaakt. Na afloop was er voor alle
kinderen lekkere chocolademelk en een koek. Die hadden de kinderen wel verdiend na de lange wandeling.
Dankzij de vele vrijwilligers en wijkbewoners werd het een mooie avond voor de kinderen. We hopen dat we
bij de volgende Halloweentocht een beroep kunnen doen op nog meer vrijwilligers die de spookposten
bezetten en op andere wijkbewoners die hun huis en tuin aankleden in Halloweenstijl. Dit jaar was het in elk
geval een mooie avond, ondanks de regen.
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Kerstactiviteit 2017
De actieve vrijwilligers uit Mensfort organiseren ook
dit jaar weer een Kerstactiviteit voor inwoners van
de wijk Mensfort van 60 jaar en ouder. Deze dag
wordt georganiseerd in De Werf op vrijdag 22
december en begint om 10.30 uur met het maken van
kerststukjes. Daarna volgt een kerstlunch om 12.30
uur, waarna de dag vervolgd wordt met een muzikale
verrassing voordat de dag om 16.00 uur wordt
afgesloten. Wilt u de hele activiteit meemaken, dan
bedragen de kosten € 6,00. Voor het alleen maken
van de kerststukjes zijn de kosten € 3,00 en ook

voor alleen de kerstlunch zijn de kosten € 3,00.
Aanmelden voor deze activiteit kan vóór 10
december door een enveloppe met een briefje met
naam, adres en telefoonnummer en het bedrag voor
de eigen bijdrage in de bus te stoppen bij M. v.
Hemert, Judas Taddeusplein 8 of bij M.Thijssen,
Seb. v. Noyenstraat 14. Inschrijvingen zonder eigen
bijdrage zijn niet geldig! Voor meer informatie belt
u 8431918 of 2441497. Let op: er zijn maar 40
plaatsen en VOL=VOL.

Nieuwjaarsreceptie S.L.M.
De Stichting Leefbaarheid Mensfort nodigt alle
bewoners van de wijk Mensfort uit voor de
nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 12 januari 2018
vanaf 20.00 uur in De Werf. Met u willen we het
nieuwe jaar inluiden onder het genot van een hapje en
een drankje, samen met de partners waarmee wij
werken aan het behouden en verbeteren van de
leefbaarheid in onze wijk. De bijeenkomst heeft een
open karakter, zodat iedereen op een ongedwongen
wijze kan kennismaken met veel professionele
krachten en vrijwilligers die in onze wijk actief zijn,
maar vooral ook met andere wijkbewoners. Een
belangrijk gegeven voor de leefbaarheid van de wijk
is namelijk dat mensen elkaar kennen. Dat schept een
goede sfeer in de wijk. Het is dan ook eenvoudiger
om contacten te leggen als je elkaar tegenkomt.

Kerstbusreis
Zoals u al in de vorige Mensfort Info hebt kunnen
lezen organiseert S.L.M. ook dit jaar weer een
busreis naar een kerstmarkt, nu naar Dortmund.
Zowel op donderdag 14 als op zaterdag 16
december vertrekt om 8.30 uur een bus voor een
dagtocht. Inmiddels heeft de inschrijving al
plaatsgevonden, maar als u dat gemist hebt en u
wilt wel mee, informeer dan even bij H. v.d.
Vondervoort (040-2449938), want er zijn na de
inschrijving nog enkele plaatsen beschikbaar. Als u
snel bent kunt u misschien toch nog mee. De kosten
bedragen € 15,00.

Haloween in BS Atalanta
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BOODSCHAPPENPAKKET PLUS SUPERMARKT
Ook dit jaar wil S.L.M.
inhaken op de spaaractie
van de PLUS Supermarkt.
Wie boodschappen doet bij
de
PLUS
ontvangt
spaarzegels en kan daarmee
een
boodschappenpakket
bij elkaar sparen. Bij de
kassa horen we regelmatig dat klanten geen zegels
willen sparen. Ook leert de ervaring dat mensen niet
voldoende spaarzegels ontvangen om een kaart vol
te krijgen. Wij willen alle inwoners van onze wijk
vragen de zegels aan te nemen en de zegels die men
zelf niet nodig heeft inleveren bij Stichting
Leefbaarheid Mensfort. Als we al die zegels bij
elkaar voegen kunnen we daarmee kaarten vol
sparen en de daarbij behorende pakketten uitdelen
aan wijkbewoners die het om een of andere reden
moeilijk hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
We roepen dan ook iedereen op die spaarzegels
ontvangt en deze zelf niet wil sparen of kan

gebruiken in te leveren in de speciale actie-bus in De
Werf of in de brievenbus van de redactie v.
Norenburchstraat41 of bij De Waghemakerstaat 7.
S.L.M. zal er dan voor zorgen dat de pakketten bij de
juiste mensen wordt afgeleverd. Omdat ook het
bestuur van S.L.M. niet altijd weet wie er in onze wijk
echt elke cent moet omdraaien doen wij een beroep
op de lezers van ons wijkblad. Als u in uw directe
omgeving een adres weet, waarvan u weet dat een
extra pakket boodschappen erg welkom is Geeft u dit
dan door via een briefje in de bus bij de redactie of
via mensfort.info@mensfort.eu met naam en adres
van de betreffende wijkbewoners. Uiteraard zal alle
informatie uiterst discreet worden behandeld en
alleen voor deze actie worden gebruikt. Vorig jaar
konden we met deze actie 22 gezinnen blij maken met
een pakket. Als ook u meedoet kunnen we ook dit jaar
weer veel gezinnen die het verrassen met een mooi
pakket.

GLOW bij Frits Philips lyceum-mavo, Eindhoven
Vanaf 17 november is ook in Eindhoven Noord een
bijzonder lichtobject te zien. Op die dag wordt de
buitenverlichting van het Frits Philips lyceum-mavo
actief. De school voor mavo tot gymnasium is eind
augustus van dit jaar geopend en is vooral overdag
een eyecatcher voor degenen die er langs rijden. Aan
het einde van de GLOW week hebben PHILIPS en
het Frits Philips daar de buitenarmaturen
ingeschakeld, die de gevel op een bij GLOW
passende wijze zullen verlichten. Eindhoven krijgt
daarmee ook in avonduren een object dat de
opbrengst laat zien van samenwerking tussen school,
gemeente en bedrijfsleven in de Brainport regio.

Het Frits Philips lyceum-mavo werkte bij de
ontwikkeling van het gebouw intensief samen met
PHILIPS Lighting om de nieuwste technieken op het
gebied van licht in en rondom de school te gebruiken.
De school bespaart hiermee aanzienlijk op de kosten
voor verlichting en profiteert ook van de kwaliteit
van onder andere dynamische verlichting in de
laboratoria. De gevelverlichting is door PHILIPS
ontwikkeld om tegen zeer lage kosten gebouwen te
verlichten. Niet alleen levert dit voor de passanten
een mooi gezicht op, het betekent ook een goede
terreinverlichting die de veiligheid ten goede komt.
Voor nieuwsgierigen: dagelijks aan het begin van de
schemering gaat de verlichting aan op Avignonlaan 1.

Bloembakken in de wijk
Ter verfraaiing van de wijk zijn afgelopen maand de van de pleinverkoop. Zo kan het er in onze wijk toch
bloembakken weer voorzien van de winterbeplanting. weer een beetje beter uit komen zien. Maar u mag
S.L.M. verzorgt dit grotendeels vanuit de opbrengst in droge tijden er best wat water bij gieten.
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Halloween op Atalanta
Voor één avond was de school een spookgebouw, wie geschrokken en hebben ze stoere verhalen overdurfde mocht naar binnen. Op 31 oktober heeft de gehouden van deze spannende avond. Gelukkig bleek
school speciaal voor de jonge kinderen een de volgende dag dat alles weer rustig en veilig was en
spooktocht uitgezet door de school. De gangen en de konden de kinderen, met kleine slaperinge oogjes, in
hal waren met de hulp van ouders helemaal versierd de klas napraten over deze fantastische avond.
in het thema. Als je de skeletten volgde kon je de
juiste route lopen en het gebouw weer veilig
verlaten. In alle hoeken en gaten was iets spannends
te zien en te beleven. Het was best eng om de
bekende juffen en meester als spook, dolende
prinses, heks, dracula of chirurg te zien. Het team
liet de rol van leerkracht voor 1 avond vallen en ging
helemaal op in haar rol. De kinderen van de school,
Korein en de wijk hebben ervan genoten. De oudere
kinderen hebben meegelopen met de tocht in de
wijk. Dankzij de goede organisatie van de werkgroep
Halloween in Atalanta
en de vrijwilligers zijn de kinderen regelmatig flink
Buurtpreventie Mensfort
Twee keer per week ziet u misschien
een tweetal vrijwilligers ergens door
onze wijk lopen om te zorgen voor uw
veilige leefomgeving. Inmiddels is aangetoond dat dit effect heeft. Wel zoeken we nog
meer vrijwilligers om toch zeker twee dagen in de
week een uurtje rond te kunnen lopen om diverse
situaties te melden, die de veiligheid in gevaar
kunnen brengen. Misschien een mogelijkheid voor u
om mee te doen. Informatie krijgt u via email
buurtpreventie@mensfort.eu of 084-8693076.

Fietsen met Mensfort.
Elke dinsdag bij goed weer vertrekt de groep
fietsers vanaf De Werf voor een gezellige
fietstocht van ongeveer 35 km. Nu het wat kouder
wordt is het toch lekker fietsen bij open weer, dus
gaan we gewoon door. 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.

Spreuk van de maand
Het leven is een droom, maar dromen is geen leven

Informatie van WIJ Eindhoven!
Zoals jullie van ons gewend zijn hebben wij van WIJ en Digitolk bij elkaar in de ruimte achterin de gang
Eindhoven elke dinsdagmiddag van 13.00 uur tot tegenover de wc’s. Dat is wat lastig te vinden maar
15.00 uur spreekuur in De Werf. (fijn voor ons, we het wordt te koud in de hal naast de deur. We
kunnen dan vooraf aansluiten bij de altijd gezellige hebben wegwijzers besteld, totdat die er zijn kun
en lekkere lunch om 12.00 uur!) Ook Digitolk heeft je gerust aan de bar vragen waar we zitten. Tot
spreekuur op dezelfde tijd. Bij hen kunnen ziens in de Werf op dinsdagmiddag van 13.00 uur
formulieren ingevuld worden, moeilijke brieven
tot 15.00 uur!
besproken worden en zaken die digitaal moeten
worden
aangevraagd
per
computer
afgehandeld worden. Vanaf nu zitten WIJEindhoven
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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

Het zal de trouwe lezers (en eventuele gelegenheidslezers vanzelfsprekend ook) van het
Eindhovens Dagblad niet ontgaan zijn dat deze krant
onlangs een 12 pagina’s tellende bijlage aan ‘De Bieb’
(daar is dat woord weer…) heeft gewijd. Bedoelde
bijlage stond boordevol goede adviezen, tips,
aansporingen om toch vooral veel te (gaan) lezen om
daarmee jezelf te ontwikkelen, kennis en inspiratie
op te doen, je te laten verrassen maar ook en vooral
om te ontspannen. Stuk voor stuk heel legitieme
redenen om te gaan lezen, daar valt geen speld
tussen te krijgen. Beperkt deze propagandabijlage
zich echter uitsluitend tot het opsommen van allerlei
goede redenen om te gaan lezen? Nee, natuurlijk
niet want, zo wordt gezegd, gaan lezen is één ding
maar het bezoeken van dé bibliotheek in de Witte
Dame is een tweede, zo mogelijk nog belangrijker,
ding! Mocht u nou denken dat ik die propaganda nog
eens dunnetjes over wil doen in ons wijkblad óf dat
ik er de draak mee wil steken, dan hebt u het in
beide gevallen mis, zij het dat degene die het eerste
denkt het méér mis heeft dan wie het tweede ver-

onderstelt…! Dat heeft, u voelt de bui al hangen,
alles te maken met het verleden, waarin die
aansporende
en
(lees)enthousiast
makende
Openbare Bibliotheek zo nodig ons (en vele andere)
wijkfiliaal moest sluiten en zodoende de trouwe en
enthousiaste lezers in de kou liet staan. Maar, we
moeten geen oude koeien uit de sloot halen; nee, we
moeten ons gelukkig prijzen met het feit dat we nu
onze eigen BiebMensfort hebben, weliswaar
ontstaan met uitstekende hulp en medewerking van
die Openbare Bibliotheek maar die verder helemaal
draaiende wordt gehouden door onze vrijwilligers.
Helemaal bovenaan de eerste bladzijde van die
bijlage staat in het linkervakje de vraag “BIEB jij
al?” en dat is natuurlijk een schitterende, ons als
vrijwilligers op het lijf geschreven vraag!! Zonder
ook maar met één woord geringschattend over de
bibliotheek in de Witte Dame te willen reppen zou ik
u tóch willen vragen om die uitnodigende vraag met
een volmondig “Ja, vooral in BiebMensfort” te
beantwoorden! Allez, tot de volgende keer!

Een greep uit de nieuwste aanwinsten (toppers) van onze BiebMensfort:
‘Oorsprong’ van Dan Brown,
‘De heilige Rita’ van Tommy Wieringa,
‘Hoor nu mijn stem’ van Franca Treur,
‘Het eeuwige vuur’ van Ken Follett,
‘Kolja’ van Arthur Japin,
’De buurjongen’ van Jan Siebelink
‘Schemering’ van Bernard Minier

Rommel op straat.
Ergert u zich ook zo aan het afval dat op straat
wordt achtergelaten door anderen? Met name
rondom de bankjes bij de groenstroken blijft wel
wat afval achter als jongeren of thuislozen daar
wat gegeten en of gedronken hebben. Soms is dan
de afvalbak overvol, maar niet altijd wordt de
moeite genomen het afval daarin te deponeren.

Natuurlijk kunt u dan zelf die rommel op gaan
ruimen, maar dat hoeft niet noodzakelijk. Als de
plaats en de overlast worden gemeld bij de gemeente
via de Buitenbeterapp , als het kan met een foto erbij,
of telefoon 14040 zal daar zeker actie op worden
ondernomen. Daarmee blijft de omgeving schoon. Als
niemand iets meldt, blijft het gewoon liggen!
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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
Deze maand is er in De Werf alleen op
woensdag 6 december SINTERKLAASKIENEN door de 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!
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.

Digitolk Helpdesk
Elke vrijdag zijn de mensen van
Digitolk aanwezig in De Werf van
13.30 uur tot 15.30 uur om te
bekijken wat er aan uw digitale
apparatuur (computer, Ipad etc)
mankeert als die niet goed meer
werkt. U krijgt advies wat te doen
en als u de computer meebrengt kan
die misschien gerepareerd worden.
Maak er gebruik van! Deze hulp is
gratis behalve als er nieuwe
onderdelen nodig zijn.

Kienen
Op woensdag 13 december en
woensdag 27 december 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.

Wijkfeest 2017
De glijbaan
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Kinderkerstfeest
Op vrijdag 22 december is er van 17.00-18.00 uur
het kinderkerstfeest “Op (be)zoek” in de
Emmaüskerk. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn hartelijk welkom, samen met
hun vaders, moeders, opa’s, oma’s, vriendjes en
vriendinnetjes. Na afloop is er soep en brood.

Kerstnachtdienst
Ook dit jaar is er weer een sfeervolle
kerstnachtdienst in de Emmaüskerk. Een goede
gelegenheid om het kerstfeest te vieren in een
kerk, ook als u daar al een tijdje niet meer bent
geweest. Aan de hand van het thema ‘Vrede op
Aarde’ wordt het verhaal van de geboorte van
Jezus Christus verteld. Samen met het koor ‘Best
gemutst’ worden er veel bekende kerstliederen
gezongen. Iedereen, jong en oud, man en vrouw,
gelovig en niet (meer) gelovig is heel hartelijk
welkom bij deze kerstnachtdienst op zondagavond
24 december van 21.30-22.30 uur. Ook bent u van
harte uitgenodigd om na de dienst nog gezellig een
glaasje glühwein of warme chocolademelk te blijven
drinken.

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.

Uitnodiging Kerstviering voor senioren
Op 14 December a.s. zal er een kerstviering voor Lukt het niet om te mailen, dan kunt u Karin bellen
senioren (70+) plaatsvinden in de Emmaüskerk. op nummer 06 57 31 32 32 . Mocht u vervoer nodig
Wij nodigen u, als inwoner van de wijk Mensfort hebben, dan kunt u dat melden als u zich opgeeft.
graag voor deze viering uit! Het belooft een
gevarieerde middag te worden met als afsluiting
Kerstviering Senioren
een eenvoudig buffet. In verband met het eten
Datum: 14 December 2017
vragen wij u om u voor 26 november aan te melden
Welkom/Aanvang: 15:30 uur
bij Karin Berghuis, door het sturen van een mail
Einde viering: rond 19:00 uur
naar karin.berghuis@planet.nl onder vermelding van
Plaats: Emmaüskerk
uw naam en adres.

Welkom op de Open Avond én/of Open Dag bij
Frits Philips lyceum-mavo.
Op vrijdagavond 26 januari en zaterdag 27 januari
staan onze schooldeuren open voor belangstellenden.
Er is dan gelegenheid om kennis te maken met onze
school en sfeer te komen proeven!
Bezoek onze website voor meer informatie en exacte
tijden, zie: http://www.fritsphilips.eu/open-dag.

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.
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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 Hanneke Boelens.

Hallo, mijn naam is Hanneke Boelens. Ik
ben getrouwd met Theo en heb 2 zonen.
Wij wonen al bijna 38 jaar met veel
plezier in Mensfort. Al bijna twintig jaar
ben ik overblijfmoeder bij Atalanta. Ook
loop ik mee met de buurtpreventie. Als
we lopen zien wij dat nog steeds veel
mensen de hondenpoep niet opruimen.

Daarom moeten wij heel goed opletten er niet in te
stappen. Hondenbezitters ruim aub de poep op. Ook
kunnen wij nog vrijwilligers gebruiken bij de
buurtpreventie. In de pastorie van de Petruskerk
poets ik elke donderdagmorgen. Ik zoek nog een
poetsmaatje. Ik geef de pen door aan Jan van den
Oever.

Wist u dat….
 vrijwilligers van Stichting Leefbaarheid Mensfort zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid
en de veiligheid van de wijk waarin we samen wonen?
 zij daarbij best wat hulp kunnen gebruiken van iedereen die in onze wijk woont?
 ook u zich daarvoor kunt aanmelden om iets te doen wat u leuk vindt?
 adverteren in Mensfort Info al mogelijk is vanaf € 15,00 per maand?
 ook een eenmanszaak of zzp’er hierdoor in Mensfort meer naamsbekendheid kan krijgen?
Stichting “Vier het leven” neemt ouderen geheel verzorgd mee uit naar het
theater, tot op zéér hoge leeftijd. Want: samen uit, samen genieten! Met
ruim 100 Brabantse ouderen gaan we 18 december in Cultureel Centrum De
Pas in Heesch genieten van de prachtige kerstvoorstelling "Midden in de
Winternacht”, verzorgd door Stichting Vivendi, Een gezellig kerstfeest bij
kaarslicht, waarin de kerstliedjes 'De Herdertjes lagen bij nachte' en
'Er is een kindeke...' zeker niet ontbreken!
Wilt u graag meer weten? Bel dan ons landelijk nummer: 035-5245156
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Kerstpakkettenactie in Mensfort
Op zaterdag 23 december is er een “knallende
decemberactie” van de organisatie M25. In
Mensfort zullen dan kerstpakketten worden uitgedeeld aan mensen die zo’n steuntje in de rug goed
kunnen gebruiken. Die dag vragen de kerstmannen
en kerstvrouwen van M25 aan voorbijgangers op
straat of ze mensen kennen bij wie een kerstpakket
extra welkom zou zijn. Bijvoorbeeld omdat ze alleen
zijn, of omdat ze de (financiële) eindjes maar
moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Heeft u/heb jij
nu al suggesties bij wie M25 langs zou kunnen gaan,
neem
dan
even
contact
op
met
info@m25eindhoven.nl . Op dit mailadres kunt u
ook terecht als u de
kerstpakkettenactie
zou willen sponsoren.
Deze actie staat los van
de
spaaractie van
PLUS-zegels van S.L.M.

Wil jij ook op latere leeftijd nog actief en sociaal
bezig zijn? Denk eens aan bowlen! Bowlen is een
sport voor iedereen en zeer laagdrempelig. Bowlen is
voor iedereen leuk om te doen. Het komt bij bowlen
namelijk niet aan op kracht of uithoudingsvermogen,
maar op techniek. Daarom maakt het niet uit of
iemand groot of klein, jong of oud is. Bovendien
kunnen vrouwen en mannen tegen elkaar spelen.
Bowlingclub The Oldtimers is in 1983 opgericht en
de leden spelen gezellig op dinsdagmiddag van 13:45
uur tot 15.15 uur in de Megabowling aan de
Vijfkamplaan, dus niet zo ver van Mensfort. Iemand
die minder goed bowlt speelt in de onderlinge compe-

titie met een handicap, zodat ook zij een kans
hebben. Maar naast het bowlen gaat het ook om de
gezelligheid. Na afloop nog wat na kletsen met een
drankje aan de bar of gezellig aan de tafel is nooit
weg. Lijkt het jou leuk om te bowlen bij onze club?
Dan ben je van harte welkom! De bowlingbal en de
bowlingschoenen worden door het bowlingcentrum
gratis ter beschikking gesteld. Kom gezellig langs op
een dinsdagmiddag, vanaf ca. 13:00 uur zijn wij
aanwezig. Opgeven kan via: Ad van Falier
(wedstrijdleider), tel. 06 22 015 771 of e-mail
falier@chello.nl. Meer informatie? Kijk op
www.bowlingoldtimers.nl

Kerstmarkt in Woensel West
Op zondag 17 december zal van 13.00 uur tot 18.00 Naast de markt en de terrassen zijn de winkels van
uur een leuke kerstmarkt worden gehouden in de Westside Stories geopend, zijn er diverse
wijk Woensel West. De kraampjes zijn opgesteld in kinderattracties en er wordt gezorgd voor live
de Edisonstraat, vanaf de Torricellistraat tot aan muziek.
Bezoekers kunnen genieten van gratis
het Celciusplein.
oliebollen.
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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
2133194

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

Acheron uitvaarten

2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Verhuisd
…..

Deze bijenkasten die vorig jaar nog bij Carte
Blanche stonden, staan nu bij de Groote Beek.

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