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Een nieuw jaar, een nieuwe kans.
Het jaar 2017 ligt al weer achter ons, voor de een ’n
jaar waarin veel prettige momenten zijn blijven
hangen, voor de ander overheersen enkele mindere
ogenblikken. Als we de reacties horen moeten we
concluderen, dat het over het algemeen genomen
toch een goed jaar is geweest. De Nederlander
voelt zich gelukkiger en de levensstandaard is niet
verder gedaald. Maar als we dichter bij huis gaan
kijken moeten we vaststellen dat onze wijk
Mensfort er ook zeker niet op achteruit is gegaan.
Het gevoel voor veiligheid in de wijk is toegenomen.,
de sfeer in de wijk is iets verbeterd, Door deel te
nemen aan een of meer van de activiteiten in de wijk,
De Energy of De Werf leer je vanzelf andere
wijkbewoners kennen en ontstaan nieuwe contacten.
Dat maakt het leven in Mensfort prettiger, meer
leefbaar. En dat dankzij de inzet van een groot
aantal mensen, zowel professionals als vrijwilligers.
Maar we zijn er nog niet! Er blijven nog veel moge-

lijkheden om de veiligheid, de leefbaarheid en het
woongenot te verbeteren. Ook in het nieuwe jaar is
er nog veel werk aan de winkel. Dat kan al beginnen
in de eigen straat of woongebouw: Samen een
gezellige activiteit organiseren om de mensen in de
eigen straat beter te leren kennen kan worden
ondersteund door een financiële bijdrage vanuit
een waardebon. Maar wie neemt het initiatief? Ook
kan er nog meer gebruik worden gemaakt van De
Werf, De Energy of de activiteiten van S.L.M. of
de Emmaüskerk. Een bijdrage in de vorm van
vrijwilligerswerk maakt het mogelijk nog meer te
betekenen voor onze wijk. Deze overweging willen
we alle lezers, van jong tot oud meegeven bij de
start van 2018. Kom eens kijken wat je zou kunnen
betekenen met jouw capaciteiten en tijd. Samen
kunnen we dan in 2018 van Mensfort een wijk
maken waarin het nog fijner wonen is voor
iedereen, dus ook voor jezelf.

MENSFORT AGENDA
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen??

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
09.00-13.00 u
09.30-10.30 u
10.45-12.00 u
13.00-16.00 u
13.30-17.00 u
18.30-21.30 u
20.00-22.00 u
Dinsdag
09.30-11.30 u
09.30-10.45 u
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

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

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
09.00-11.30 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
3 jan Kienen KBO
10 jan Kienen Eikenhof
12 jan Nieuwjaarsreceptie S.L.M.
16 jan Samen eten
17 jan Kienen KBO
24 jan Kienen Eikenhof
26 jan Internationale ontmoetingen

Mensfort:
De Werf
Eikenhof
De Werf
Emmauskerk
De Werf
Eikenhof
De Werf

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

Fietsen
Koersbal

Bewaar deze bladzijde
Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag
10.00 uur
Koffiedrinken

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze

Mensfort Info

De beste wensen voor 2018
Nog maar net hebben we Halloween, Sinterklaas met
zijn Pieten en de Kerstbusreis naar Dortmund achter
de rug in Mensfort of we staan alweer aan de
vooravond van een nieuw jaar. Daarom wil ik U,
namens het Dagelijks Bestuur van onze Stichting
Leefbaarheid Mensfort, het allerbeste wensen met
een: zalig Kerstfeest en een gelukkig, maar vooral
gezond 2018.In het afgelopen jaar hebben onze
vrijwilligers en leden van de Kadergroep van SLM hun
uiterste best gedaan om de leefbaarheid en het
woongenot in onze wijk te verbeteren. De organisatie
van zoveel evenementen is bedoeld om een stabiele
basis te leggen voor integratie, saamhorigheid en
verbondenheid tussen jong en oud onder de
Mensforters. Vaak nog te weinig met de hulp van wat
extra wijkbewoners; daarom hierbij een dringende
oproep aan die mensen die ons daarbij graag zouden
willen helpen. Het komende jaar willen wij wederom
proberen leuke activiteiten te organiseren om samen
met U, onze wijk nòg gezelliger en leefbaarder te
maken. Mag ik in het nieuwe jaar ook op uw
medewerking rekenen?
De voorzitter.

Nieuwjaarsreceptie S.L.M. 12 januari

In de Mensfort Info
van december stond de
uitnodiging
voor de
nieuwjaarsbijeenkomst
van de Stichting Leefbaarheid Mensfort. Door samenloop van
omstandigheden stond er helaas een verkeerde
datum vermeld. De bijeenkomst zal plaatsvinden op
vrijdag 12 januari 2018 vanaf 20.00 uur in De
Werf en dus niet op 5 januari. 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 in de wijk tegenkomt.
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Sinterklaas was in Mensfort
Ook dit jaar weer kwam de Sint met twee Zwarte
Pieten naar De Werf. Daar zaten meer dan 20
kinderen die de kleurplaat uit de Mensfort Info mooi
gekleurd hadden ingeleverd, vol verwachting te
wachten. Vooraf hadden zij een mooi hoofddeksel
geknutseld en getekend om in de stemming te komen.
In het grote boek had de Sint van alle kinderen een
paar aardige wetenswaardigheden, die aan de
kinderen werden verteld als ze één voor één bij zijn
stoel op het podium mochten komen. Tussendoor
werd gedanst met de Zwarte Pieten en gezongen,
ook samen met de ouders. Voordat de Sint
verderging naar andere kinderen deelde hij aan alle
kinderen een leuk cadeau uit. Alle kinderen waren
blij met hun geschenkje en de lekkernijen. Het was
een gezellige middag. Meer foto’s van deze middag
zijn te zien op www.leefbaarheidmensfort.nl.

Coiffure Mensfort,
Na 32 jaar in Mensfort te hebben gewoond zijn
wij genoodzaakt onze woning boven de kapsalon
binnenkort te verlaten. Wij hebben er al die
jaren met veel plezier gewoond en zijn nu toe aan
iets anders. We gaan dan wel verhuizen, maar
onze kapsalon Coiffure Mensfort blijft nog
gewoon bestaan op dezelfde plaats in Mensfort,
in elk geval totdat wij onze pensioengerechtigde
leeftijd hebben bereikt. Dat gaat nog wel een
aantal jaren duren. Als dank aan onze vaste
klanten, maar ook voor nieuwe klanten willen we al
vragen: Knip dit bericht uit en breng het mee als
u onze kapsalon bezoekt. Tegen inlevering van dit
artikel uit de Mensfort Info ontvangt u op de
behandeling een korting van € 2,50. Wij hopen u
binnenkort te kunnen begroeten in onze kapsalon.

Internationale ontmoetingen
Sinds oktober wordt iedere vierde vrijdag van de
maand, te beginnen 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. De eerste bijeenkomsten waren
erg succesvol. Een aantal mensen met een andere
moedertaal dan het Nederlands dat op de oproep
afkwam is goed, maar ook een aantal bewoners van
onze wijk, geboren en getogen in Nederland, van
uiteenlopende leeftijden had gehoor gegeven aan
de oproep. Een hoopvolle start van dit mooie
initiatief.
Iedereen
was
welkom:
Nieuwe
Nederlanders raakten in een gezellig gesprek met
mensen die in ons land opgroeiden. Misschien wilt u,
als lezer van deze Mensfort Info ook eens een
kijkje komen nemen en gezellig meepraten. Een
kopje koffie of thee staat voor u klaar. Kom dus
ook als je tijd hebt voor een gezellig praatje op 26
januari naar De Werf en doe mee.

Ria en Lenie van Berlo,
Coiffure Mensfort,
Jan Heijnslaan 147.
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Buurtpreventie
Opnieuw is aangetoond dat buurtpreventie een bijdrage kan
leveren aan de veiligheid in onze wijk. Tijdens het rondje op
een maandagavond constateerden de surveillanten dat er op
twee plaatsen in de wijk een stuk trottoir was opgebroken
en de tegels onverlicht en zonder afzetting waren
opgestapeld. In het donker zou iemand er zo tegenaan
kunnen lopen of in het losse zand kunnen vallen. Daarvan is
melding gemaakt en de volgende dag al was er actie:
Medewerkers van de gemeente kwamen de tegels keurig
leggen op de plaats waar een gat was.

BOODSCHAPPENPAKKET PLUS SUPERMARKT
Zoals we vorige maand al
hebben aangekondigd zullen
we ook dit jaar weer
proberen
een
aantal
bewoners in onze wijk te
verrassen met een pakket
boodschappen ter waarde van € 50,00. Dit pakket
kan bij supermarkt PLUS bij elkaar worden
gespaard door de spaarzegels te plakken op de
spaarkaart. Uit ervaring van voorgaande jaren
weten we dat veel wijkbewoners de zegels wel
sparen maar er niet voldoende hebben om de kaart
vol te krijgen. Als de overgebleven zegels voor 5
februari 2018 worden ingeleverd in de spaarbus in
de hal van De Werf of bij de bestuursleden van

SLM kunnen we daarmee toch kaarten vol krijgen en
daarmee anderen blij maken die financieel moeite
hebben het einde van de maand te halen. Iets extra’s
is dan ook zeer welkom. Als u dus zegels over heeft
kunt u die ook in de brievenbus stoppen in de
Waghemakerstraat 7 of v. Norenburchstraat 41.
Daar mag u ook een briefje in de bus stoppen als u
iemand in uw straat kent die in aanmerking zou kunnen
komen voor een pakket. Geef dan naam, adres en
eventueel een toelichting door aan het bestuur.
Uiteraard behandelen wij uw aanmelding
vertrouwelijk.
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Samen groeien...
Een belangrijk begrip voor basisschool Atalanta: school veel aandacht wordt besteed aan op respect
“Samen groeien...”. Zichtbaar op bijgaande foto in voor elkaar, verantwoordelijkheid dragen voor
zorgcentrum Kronehoef. Op dinsdagmiddag 21 jezelf, de ander en de omgeving, kwam dit nu
november hebben de kinderen van groep 4 van volledig tot bloei. Vragen als: “Mevrouw, kan ik u
basisschool Atalanta een bezoek gebracht aan Vitalis misschien helpen?” toverde direct een glimlach op
Kronehoef. Hier hebben zij samen met bewoners het gezicht van bewoners van Vitalis Kronehoef en
bloemstukken gemaakt. Best spannend als je het de maakte de middag waardevol voor jong en oud. Na
kinderen van groep 4 vraagt, want hoe gedraag je je het harde werk was het tijd voor een lekkere
eigenlijk in een zorgcentrum voor ouderen? Waar
beker ranja met een koekje erbij onder het genot
van een gezellig praatje. Ook kregen enkele
kinderen nog de kans het bloemstuk mee naar de
kamer van een bewoner te brengen, waar zij nog
eens extra werden verwend. De sfeer van de
middag kenmerkt zich door de opmerking van een
van de bewoners: “Nu zijn jullie even een soort van
mijn kleinkinderen”.
Een geslaagde middag voor beide partijen met ook
in de klas van groep 4 een mooi bloemstuk als
aandenken aan de gezellige middag.
Winter in Mensfort
Begin december mochten we er al even aan proeven.
Het winterse weer bracht ons in enkele uren een dik
pak sneeuw. Kinderen genoten er van en speelden
lekker in de sneeuw, maar ouderen vonden het maar
gevaarlijk. Als je toch al niet zo goed ter been bent is
het lastig. Dit keer was de sneeuw ook weer snel
verdwenen, maar we lopen de kans dat het een
volgende keer langer duurt. Daarom een oproep aan
iedereen in de wijk; Maak je stoep vrij van sneeuw
(als je kunt). Dat komt de veiligheid ten goede. Het
zou ook fijn zijn als je dat kunt doen voor die buren
die het zelf niet kunnen. Dan kan iedereen die de
straat op moet veilig lopen zonder uit te glijden.

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
De dromen van vandaag zijn het materiaal
van de wereld van morgen.
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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
Vandaag is het zo’n dag waarop je ’t liefst binnen
blijft en er bij voorkeur niet uit gaat om naar een
afspraak te moeten of een boodschap te gaan
doen, omdat het buiten koud en nat is en de wind
z’n best doet om je van je fiets te blazen. In
plaats daarvan lekker genieten van een mooi boek.
Het gekke is dat je, ook al is dat boek nóg zo mooi,
al lezende onwillekeurig af en toe met je
gedachten heel even afdwaalt naar iets anders. Zo
kwam het al lezende in een geweldig mooi boek
(debuut)
van
de
Noorse
talentvolle
thrillerschrijver Inger Johnsrud (hebben we in
onze BiebMensfort…!) in me op dat wij met ons
allen elk jaar opnieuw toch wel erg grote
hoeveelheden papier verbruiken, papier dat nodig is
voor vele doeleinden. Te denken valt hierbij aan
(inderdaad…) boeken, maar natuurlijk ook aan heel
veel andere zaken: kranten, karton, schrijfpapier,
vele soorten wenskaarten, wc-papier enz. Het
schijnt dat we op jaarbasis gemiddeld per persoon
zo’n 195 kilo papier verbruiken oftewel een

Adverteren in Mensfort Info?

Bedankt !
Als bewoner van Mensfort vindt u elke maand weer deze
Mensfort Info in de brievenbus. Daarnaast ontvangen
veel geïnteresseerden de digitale versie per email.
Dankzij de vele vrijwillige bezorgers wordt dit
gerealiseerd. Daarom wil het bestuur van S.L.M. alle
bezorgers hartelijk danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. We hopen nog lang op hen te mogen rekenen.

Advertenties in ons wijkblad zorgen voor
naamsbekendheid van grote en kleine bedrijven.
Wat dat kost? Dat valt wel mee!
Al vanaf € 15,00 per maand kan uw bedrijf nog
bekender worden.
Informatie: mensfort.info@ziggo.nl

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Jan Heynslaan 133,
5622 KL Eindhoven
Tel. 06-11775155

papier per jaar….! Het overgrote deel daarvan
wordt in ons eigen land (vooral in Gelderland)
geproduceerd en de rest komt uit het buitenland.
Dat had die slimme Chinees Ts’ai Lun (ook wel Cai
Lun) in ca. 105 na Christus natuurlijk nooit kunnen
denken toen hij het papier uitvond. Hij maakte dat
papier van een combinatie van textielvezels en
vezels van de schors van de bekende moerbeiboom
(ja, die van de zijderupsvlinders). Natuurlijk kennen
we van ver vóór die tijd het ‘papier’ dat van de
papyrusplant was gemaakt, zoals de Babyloniërs en
de Grieken dat al lang voor onze jaartelling deden.
Wel, in deze periode, de decembermaand, gooien we
er met ons allen nog ’n schepje bovenop door het
versturen van kerst- en nieuwjaarskaarten: zo’n 100
miljoen stuks?! Och, laten we dat maar blijven doen.
PostNL maar vooral de ontvangers zijn er héél blij
mee! Vanaf deze plaats wens ik u namens onze
vrijwilligers een goede Kerstmis, een mooie jaarwisseling en een gelukkig 2018 toe!
Allez, tot de volgende keer!

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl
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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 wordt er gekiend in De
Werf op
woensdag 3 januari en
woensdag 17 januari 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!

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.

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.

Kienen
Op de woensdagen 10 januari en
24 januari n en is er in de
ontmoetings-ruimte
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.

Personeel en vrijwilligers
De Werf

Digitolk Helpdesk
Elke vrijdag zijn de mensen van Digitolk aanwezig in advies wat te doen en als u de computer meebrengt
De Werf van 13.30 uur tot 15.30 uur om te bekijken kan die misschien gerepareerd worden. Maak er
watWijkfeest
er aan uw2017
digitale apparatuur (computer, Ipad gebruik van! Deze hulp is gratis behalve als er nieuwe
Demankeert
glijbaan als die niet goed meer werkt. U krijgt
etc)
onderdelen nodig zijn
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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.

Samen eten is pas fijn.
Ons kookteam staat weer
klaar om voor u ook op de
derde dinsdag van deze
maand, dus op dinsdag
16 januari 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 14
oktober via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.

Werkzaamheden gasleiding
Komende periode zal er in een gedeelte van onze
wijk flink gewerkt worden om de ondergrondse
gasleidingen te vernieuwen. Regelmatig zal hier en
daar het trottoir worden opengebroken. Natuurlijk
zal er wat overlast zijn, maar voor de veiligheid van
het gasnet is die vervanging noodzakelijk

Kerstreis Dortmund
Na eerst een stuk te hebben gereden kregen we
koffie en een lekker stuk appelgebak. Daarna
ging de reis naar de uiteindelijke bestemming
Dortmund. Hier werden we hartelijk ontvangen
met een informatiepakket over de markt. Na
een klein stukje lopen kwamen we op de
kerstmarkt terecht met de 300+ kramen en de
grootste kerstboom van Duitsland. Het was een
mooie kerstmarkt die goed verspreid over het
centrum lag met mooie versieringen. De kerstkraampjes hadden mooie spullen en werden goed
afgewisseld met eet- en drinkkramen. Verder is
Dortmund een uitstekende en gezellige stad om
inkopen te doen.
We bedanken de organisatie voor een goed
georganiseerde reis waar we veel plezier aan
hebben beleefd en kijken weer uit naar de
volgende kerstreis.
Francien, Suzanne, Ineke en Linda
De redactie ontving deze foto’s van deelnemers.
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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 Jan van den Oever.

Er is mij gevraagd of ik eens in de pen wil
klimmen om mijzelf eens voor te stellen.
Ik ben Jan van den Oever, al 44 jaar
getrouwd met Liesbeth. We hebben een
zoon met 2 schatten van kleinkinderen.
We hebben 28 jaar in Mensfort door
gebracht, maar nu wonen we alweer 18
jaar in Strijp. Mijn hobby’s zijn strips
en munten verzamelen en lekker er op uit te
trekken. Zelf kom ik al meer dan 35 jaar kaarten

op vrijdagavond in De Werf. In die beginperiode was
ik de jongste van de club en na zovele jaren later
ben ik dat nog steeds. Wel mezelf opgewerkt tot
jury en penningmeester. Wat ik jammer vindt is dat
er zo weinig mensen uit Mensfort komen kaarten.
Maar dat kan alsnog. We hebben plaats voor zeker
zes nieuwe leden. Kom langs op vrijdagavond en
speel mee. De pen geef ik voor volgende maand
door aan Ben van Nuenen.

Beelden van de kerstmarkt

Wist u dat……
.. het erg gezellig was bij de kerstmiddag in De Werf?
.. daarvan nog geen foto’s beschikbaar zijn voor deze Info?
.. de Info daarvoor te vroeg naar de drukker moest?
.. onze actieve vrijwilligers het weer goed geregeld hadden?
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Vuurwerktips.
Enkele tips om huisdieren met
minder angst en stress door de
jaarwisseling te loodsen:
* Laat uw dier zo vroeg mogelijk wennen aan
vuurwerk.
* Laat de hond op oudjaarsavond voor 22.00 uur
aangelijnd uit.
* Houd ramen en deuren zo veel mogelijk dicht.
* Geef de huisdieren zo laat mogelijk eten.
* Gedraag je zo normaal mogelijk, troost de
huisdieren niet extra.
* Straf het dier niet bij een angstige reactie.

Activiteiten door bewoners in Mensfort
Stichting Leefbaarheid Mensfort wil initiatieven van
wijkbewoners graag ondersteunen. Als iemand het
initiatief neemt om de bewoners van een bepaalde
straat, buurt of gebouw met elkaar in contact te
brengen kan daarvoor een financiële bijdrage vanuit
het Waardebonnensysteem
worden toegekend.
Afhankelijk van het idee en het te organiseren
evenement wordt bepaald welk bedrag reëel is om
bij te dragen aan het samen werken aan
leefbaarheid in de straat of flat. Wilt u het
initiatief nemen en hebt u een idee, neem dan eens
contact op met het dagelijks bestuur van S.L.M.
Afgelopen jaar is van deze subsidie in de vorm van
het waardebonnensysteem gebruik gemaakt voor een
aantal leuke en serieuze activiteiten. Er zijn best
veel mogelijkheden. Ook voor uw straat of flat!!
Benut deze mogelijkheid
van de gemeentelijke
subsidie
via
de
Regiegroep Mensfort en
neem het initiatief.

Mensfort Info: ook voor U !
Dit wijkblad wil graag alle wetenswaardigheden
voor de bewoners van Mensfort opnemen. Als u een
bericht, een verhaal, een foto of een gedicht wilt
plaatsen, dat kan. Stuur het in naar de redactie.

Het is dinsdagochtend, bijna
10 uur en mevrouw Hasan
zoekt haar spullen bij elkaar.
Haar taalcoach, mevrouw
De Vries, een vrijwilliger, zal zo bij haar aanbellen.
Meedoen in de Wijken biedt taalondersteuning aan
nieuwkomers in Eindhoven die hun Nederlands willen
verbeteren en daardoor (beter) kunnen deelnemen
aan de samenleving. De verbetering van de taalvaardigheid is daartoe het middel. De taalondersteuning wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven. Er wordt gewerkt vanuit het
participatiedoel van de deelnemer, Het contact
tussen de deelnemer en de taalcoach is wekelijks (2
aaneengesloten uren) voor een periode van 6
maanden.
Vanwege de grote taalvraag, zijn we op zoek naar

Meedoen in de wijken
taalcoaches die onze deelnemers 1-op-1 of in
groepsverband willen begeleiden. Wat we zoeken in
een taalcoach is inlevingsvermogen, geduld en
affiniteit met de doelgroep en een goede
beheersing van de Nederlandse taal. Spreekt
‘Meedoen in de Wijken’ jou aan en past taalcoachzijn bij je, laat dan je gegevens achter door het
aanmeldingsformulier
op
onze
website
http://www.meedoenindewijken.nl/taalcoaches/ in
te vullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact
met je op. Voor eventuele vragen en nadere
informatie kun je bellen met Anne Marie Jansen,
coördinator taal via nummer 040-2443311
(maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen
10.00- 16.00 uur).
Voor meer informatie bezoek onze website
www.meedoenindewijken.nl.

11

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

Winters plaatje in Mensfort

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