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Nieuwjaarsbijeenkomst Stichting Leefbaarheid Mensfort
Vrijdag 12 januari was het tijd voor de eerste grote
activiteit van de stichting in 2018. Voor de
nieuwjaarsbijeenkomst in De Werf was iedereen die
bij de wijk Mensfort betrokken is door het bestuur
uitgenodigd en velen gaven gehoor aan deze
uitnodiging. Uiteraard waren alle inwoners van de
wijk welkom, want daar draait het om. Blij verrast
was het bestuur dan ook dat we een aantal mensen
mochten treffen waarmee we eerder nog weinig
contacten hadden. Zij konden kennismaken met
elkaar, maar ook met de wijkbewoners die als
vrijwilliger actief zijn binnen onze wijk. Ook velen
die professioneel bij de wijk betrokken zijn, waren
aanwezig, zoals onder anderen medewerkers van
Lumens in de Wijk, van Dynamo Jeugdwerk, van de
woningbouwcoöperaties en van WijEindhoven. De
voorzitter Jan van Peer ging in zijn openingswoord
kort in op de mogelijke gevolgen die de maatregelen
van de gemeente Eindhoven kunnen hebben op het

werk in de wijk. Nog steeds zijn er
onduidelijkheden in hoeverre het werk in onze wijk
door de bezuinigingen bij de gemeente bemoeilijkt
zal worden. Gedurende de avond zagen we veel
bezoekers in geamuseerde gesprekken met elkaar,
waarbij opvallend vaak mensen steeds in een
andere samenstelling met elkaar van gedachten
konden wisselen onder het genot van een hapje en
een drankje. De vrijwilligers van De Werf hadden
het er maar druk mee. Tussendoor werd iedereen
verrast door het optreden van het koor “ ’t Lopend
vuurtje”, een actiekoor dat liedjes met allerlei
maatschappelijke thema’s uitvoerde. Sommige
aanwezigen waren zo druk in gesprek, dat een deel
van dit optreden helaas aan hen voorbijging. Dat de
avond bij velen in de smaak viel was te merken toen
de aangekondigde eindtijd voorbijging. Velen
bleven nog doorgaan met hun gesprekken.

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 Mensfort:
7 febr
Kienen KBO
De Werf
14 febr Kienen Eikenhof
Eikenhof
20 febr Samen eten
Emmauskerk
21 febr Kienen KBO
De Werf
28 febr Kienen Eikenhof
Eikenhof

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

Wijkfeest 2018
Opnieuw is de werkgroep wijkfeest gestart met de dan zou ook de uitvoering op termijn door andere,
voorbereiding van het jaarlijkse wijkfeest. Voor de jongere vrijwilligers kunnen worden opgepakt. Voor
werkgroep is deze start minder vanzelfsprekend als dit jaar zijn aanpassingen nu nog wel mogelijk, maar
in de voorgaande jaren. Steeds nadrukkelijker dringt in grote lijnen zal het wijkfeest nog in dezelfde
zich de vraag op of zij een jaarlijks wijkfeest nog wel vorm georganiseerd worden, vooral omdat tijdig
moeten organiseren, ondanks de positieve reacties gestart moet worden. Maar als er onvoldoende vrijelk jaar na afloop. Wat weinig wijkbewoners weten is willigers beschikbaar zijn is het niet ondenkbaar
dat de organisatie meer dan vier maanden inzet dat dit mogelijk na 20 jaar wel eens het laatste
vraagt van de leden van de werkgroep, iets wat zij al wijkfeest voor Mensfort zou kunnen zijn, want de
jaren met veel plezier doen. Tegenvallend is dan meeste beschikbare vrijwilligers zijn intussen ook
vooral de respons vanuit de wijkbewoners als 20 jaar ouder geworden, Dit jaar zal de Braderie
gevraagd wordt hand- en spandiensten te verlenen Wijkfeest Mensfort worden gehouden op zondag 6
rondom het wijkfeest. Al enkele jaren wordt slechts mei, dus houd deze datum maar al vast vrij en als u
incidenteel gereageerd op verzoeken als vrijwilliger zich op een of andere manier als vrijwilliger wilt
mee te helpen met lichte activiteiten als toezicht of inzetten op voor dit wijkfeest, stuur dan een
als lotenverkoper in de eigen straat. Zit Mensfort berichtje naar braderie.mensfort@mensfort.eu of
nog wel te wachten op een wijkfeest om elkaar te bel naar 2449938 en geef u op als vrijwilliger voor
ontmoeten? Moet mogelijk gekeken worden naar een een taak, vooraf of gedurende de dag, misschien
andere vorm om elkaar te leren kennen die meer tot een deel van de dag. In overleg kijken we dan wat
de verbeelding spreekt? Ook in dat geval zal nodig uw bijdrage kan zijn, zodat u op een prettige wijze
het zijn nodig dat er hulp wordt geboden bij de kunt bijdragen aan het slagen van de dag. Ook als u
organisatie. De werkgroep staat open voor alle ideeën heeft om de dag aan te passen: laat van u
suggesties die tot het beoogde doel leiden, maar ook horen via email of telefoon.
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Coiffure Mensfort,
Het artikel in de Mensfort Info van januari is
helaas aanleiding geweest tot wat misverstanden.
Daardoor zijn er de gekste verhalen gaan rondzingen in de wijk, die niet met de werkelijkheid
overeenkomen. Dat is niet prettig. Wij hebben dan
wel met het oog op de toekomst nu al moeten
besluiten om na 32 jaar in Mensfort te hebben gewoond en gewerkt ergens anders te gaan wonen,
maar dat betekent niet dat de dames- en
herenkapsalon in de Jan Heijnslaan sluit of in
andere handen over gaat. Wij blijven gewoon met
plezier hier ons werk nog jaren voortzetten, alleen
’s avonds trekken we de deur achter ons dicht en
gaan naar onze nieuwe woning waar we ook als we

over een aantal jaren stoppen
met de kapsalon kunnen genieten
van een onbezorgde oude dag.
Maar tot dat moment is iedereen Openingstijden:
Maandag:
Gesloten
8.30 - 17.30
nog van harte welkom tijdens de Dinsdag:
Woensdag:
Alleen thuis
8.30 - 17.30
openingstijden
of
om
een Donderdag:
Vrijdag:
8.30 - 17.30
afspraak te maken voor een
Zaterdag:
8.30 – 15.00
behandeling aan huis, precies zoals u dat al jaren van
ons gewend bent. We hopen hiermee de verhalen de
wereld uit te hebben geholpen en wensen iedereen
alsnog een voorspoedig 2018.
Ria en Lenie van Berlo,
Coiffure Mensfort,
Jan Heijnslaan 145

Spreuk van de maand

Wist u dat de redactie graag kopij plaatst die wordt
aangeleverd door bewoners uit onze wijk. Alles wat
de moeite waard is voor een ander kan worden
gestuurd naar mensfort.info@mensfort.eu.

Als je blik strak op het pad gericht is, zie je de
bloemen in de bermen niet.
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Kerstactiviteit Mensfort.
Al met al een gezellig samenzijn, zeker voor herhaling
In onze vorige uitgave was het niet mogelijk een vatbaar. Met dank aan de dames van de werkgroep
verslagje met foto te plaatsen van de kerstactiviteit. en aan Kees die er weer voor had gezorgd dat er
Dankzij een wijkbewoner daarom nu alsnog een
genoeg groen was om de kerststukjes te maken.
verslagje. Het was weer een goedbezochte activiteit
met weer veel mensen die er vorig jaar ook bij waren,
maar ook wijkbewoners die er voor het eerst waren
voelden zich welkom. Alle aanwezigen stortten zich
op het groen en de ballen om een fraai kerststukje
voor zichzelf of een ander te maken. Na anderhalf
uur knutselen waren alle kerststukjes klaar en kon
iedereen aan de lunch beginnen. Ook dit jaar weer
uitstekend verzorgd door de vrijwilligers van de
werkgroep. Nadat de magen gevuld waren konden de
aanwezigen meedoen aan de diverse spelletjes, maar
een aantal deelnemers koos er voor naar huis te gaan.
Eindhoven is open!
De gemeente Eindhoven verzamelt Het gaat hier om allerlei zaken zoals
veel gegevens, feiten en wetens- bijvoorbeeld meldingen over situaties in de
waardigheden en streeft er naar stad tot een overzicht van alle aanbesteom die zoveel mogelijk voor ieder- dingen van de gemeente. Zo zijn er intussen
een die er belang bij kan hebben
zo’n 67 verzamelmappen, waarvan een groot
ter inzage beschikbaar te stellen. De gegevens gedeelte automatisch wordt bijgewerkt. De
kunnen digitaal, via de computer of telefoon gegevens kunnen gemakkelijk worden geprint
ingezien
en
gebruikt
worden
via: of verwerkt in persoonlijke documenten.
data.eindhoven.nl.

BOODSCHAPPENPAKKET PLUS SUPERMARKT
februari inlevert bij S.L.M (in de brievenbus
stoppen in de Waghemakerstraat 7 of v.
Norenburchstraat 41 of in de spaarbus in de hal van
De Werf) kan het bestuur van S.L.M. deze opplakken
en de pakketten bezorgen bij die wijkbewoners die
financieel moeite hebben het einde van de maand te
halen. Iets extra’s is dan ook zeer welkom. Kent u
nog iemand in uw straat die in aanmerking zou
kunnen komen voor een pakket, geef dan naam,
adres en eventueel een toelichting
door aan het bestuur van S.L.M.
Uiteraard behandelen wij uw
aanmelding vertrouwelijk.

De eerste pakketten zijn bij elkaar gespaard
doordat veel wijkbewoners steeds een paar
zegeltjes hebben ingeleverd. Natuurlijk probeert
iedereen eerst voor zichzelf boodschappen ter
waarde van € 50,00 bij elkaar te sparen. Dat gunnen
we vanzelfsprekend iedereen, want wie kan dat nou
niet gebruiken? Uit ervaring van voorgaande jaren
weten we dat het zo tegen het einde van de actie
niet altijd lukt voldoende zegels bij elkaar te
krijgen. Als iedereen de zegels dan uiterlijk 5
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Hotspot op basisschool Atalanta
Op basisschool Atalanta zijn we altijd in ontwikkeling
om het onderwijsaanbod zo goed mogelijk af te
stemmen op de behoeften van al onze kinderen.
Graag informeren wij u over één van onze nieuwste
ontwikkelingen: de Hotspot.
Een Hotspot is een rijke leeromgeving waarin
kinderen extra geprikkeld worden te leren van en
met elkaar. De kinderen mogen zelf meedenken in
hun eigen leerproces waarbij de focus ligt op:
- Leren leren/executieve functies
- Leren plannen
- Samenwerken
Een Hotspot is een aanvullend programma op het
lesaanbod van het eigen leerjaar.
Activiteiten die plaatsvinden in de Hotspot:
*Activiteiten gericht op samenwerken waarbij
kinderen worden gestimuleerd tot de ontwikkeling
van hun praktisch en creatief denkvermogen.
*Individuele activiteiten zoals thema’s en projecten,
verwerkingsopdrachten, strategische
denkspellen en andere doe activiteiten, die:
- voldoende zelfstandigheid waarborgen,
- kinderen de vrijheid tot keuze geven, waarbij ze
eigen interesses uit kunnen diepen.

Het gezicht van Eindhoven
Eén van de doelstellingen van WijEindhoven is er
voor te zorgen dat iedereen blijft meedoen in de
samenleving. Om te laten zien wat ze daarmee
bedoelen hebben zij gezocht naar iemand die er,
ondanks de eigen beperkingen, in slaagt actief te
blijven participeren. Daarbij kwam één van de
medewerkers uit bij Nelly de Vaan, een
inwoonster van onze wijk Mensfort. Zij blijft
ondanks haar leeftijd en haar lichamelijk
kwaaltjes erg actief. Zo is zij actief binnen de
Zonnebloem Mensfort als bezoekster en
bestuurslid, ze organiseert koffie-uurtjes in
Brunswijk en speelt mondharmonica bij Ons
Genoegen in De Werf. Maar ze deinst er ook niet
voor terug om in haar auto te stappen om
kennissen te bezoeken, dichtbij en verder weg
Dit levert haar de titel op “gezicht van
Eindhoven”. Zo zal zij als voorbeeld staan voor
iedereen die op zoek is naar een zinvolle, actieve
tijdsbesteding
Nelly de Vaan voor zichzelf en voor anderen
Nelly de Vaan

Adverteren in Mensfort Info?
Al vanaf € 15,00 per maand is dat mogelijk.
Informatie: mensfort.info@mensfort.eu

Foto:WijEindhoven
Foto Wij Eindhoven

Fietsen met Mensfort.
Elke dinsdag bij goed weer, ook als het wat kouder
is, 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 een lekker kopje
koffie aangeboden op kosten van S.L.M.

Storing in de daghap.
Door omstandigheden is het enkele weken niet
gelukt op de dinsdag die heerlijke daghap te
serveren. Enkele mensen hadden de mededeling
daarover niet meegekregen en standen daardoor
tevergeefs aan de deur. Maar we kunnen u gerust
stellen: Elke dinsdag wordt de daghap weer voor u
gereed gemaakt en kunt u tussen 12.00 uur en 13.00
uur aanschuiven. We wensen u smakelijk eten !!!!
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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
Op het moment van het schrijven van dit stukje is
de maand januari alweer zo’n anderhalve week oud en
hebben we de periode van het handjes geven met de
beste wensen voor het nieuwe jaar, van de
nieuwjaarsrecepties en meer van dat soort tradities
wel zo’n beetje achter ons liggen. Hoewel,
uitgerekend vanavond is er de nieuwjaarsreceptie
van de SLM in De Werf…! We zijn zachtjesaan al zo
gewend aan het nieuwe jaar dat we ons bij het
opschrijven van een datum niet meer vergissen door
’17 te schrijven i.p.v. ’18, Met ons allen kijken we
weer vol verwachting en vol goede hoop vooruit naar
wat 2018 ons te bieden zal hebben. En het is goed
om vooruit te kijken, om plannen te maken, om
plezier te hebben aan en van de dingen die dit
gloednieuwe jaar op ons pad komen. We moeten, net
als Mick Jagger en Peter Tosh in hun prachtige lied
“Don’t look back” bezingen, vooral niet terugkijken
naar wat er allemaal aan ellendige dingen in het
vorige jaar (en zelfs dáár voor) gebeurd is. Beter is
het om de blik op de toekomst te richten en
daarnaast - vanzelfsprekend - een plekje open te

houden voor de mooie herinneringen. Zo bewaren wij
natuurlijk heel mooie herinneringen aan de dag
waarop we BiebMensfort het levenslicht lieten zien
(alweer bijna 4 jaar geleden….) maar kijken we ook
en vooral naar de toekomst! Wat gaat er in 2018
gebeuren: met welke nieuwe boeken wordt ons
bestand uitgebreid, krijgen we vanwege die
uitbreiding meer kastruimte toegewezen door de
beheerder van Energy (iets waar we al heel lang
voor ijveren en om vragen), gaan er meer mensen de
weg naar ons lokaal in Energy weten te vinden,
kunnen we weer ’n leuk hebbedingetje bedenken om
onze klanten mee te verrassen??? Naast deze
vraagtekens hebben we natuurlijk óók een uiterst
opvallend en belangrijk uitroepteken: onze
vrijwilligers
staan
weer
met
heel
veel
enthousiasme voor u klaar in 2018!!! Op de
dinsdagochtend, de woensdagavond en de
vrijdagochtend kunt u weer bij ons terecht om
enkele mooie romans, thrillers, waargebeurde
verhalen mee naar huis te nemen! Allez, tot de
volgende keer!
Wist u dat…….
- wij nog op zoek zijn naar vrijwilligers die als
invaller de Mensfort Info een keer per maand in
enkele straten willen rondbrengen als de vaste
bezorger ziek of verhinderd is?
- dit een half uurtje van uw tijd vraagt?
- u zich kunt aanmelden via het mailadres?

Foutje in Mensfort Info januari
In het stukje van de Biebmensfort in het vorige
nummer heeft het ‘zetduiveltje’ zijn werk gedaan:
in de overgang van de linker- naar de rechterkolom
is een stuk van de zin weggevallen: na ‘oftewel een’
(links onderaan) ‘landelijk totaal van om en nabij de
drieënhalf miljoen ton’!(papier). Onze excuases !
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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 7 februari en
woensdag 21 februari 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!

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.

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.

Kienen
Op de woensdagen 14 februari en
28 februari 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.

Na jaren als vrijwilliger in De Werf te hebben gewerkt nam Hilly
afscheid van ons buurtgebouw. Zij was er altijd op donderdag, de
vaste dag van de Jeu De Boulesclub en de koersbal. Als dank voor de
goede verzorging en de prettige wijze waarop deze groep door haar
Wijkfeest 2017
bediend werd
kreeg zij een bloemetje aangeboden door de
De glijbaan
deelnemers van deze activiteiten.
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Rikken
Elke vrijdag wordt er gerikt in
De Werf. Aanvang 20.00 uur,
einde omstreeks 22.30 uur.
Iedereen is welkom om aan dit
kaartspel mee te doen en er zijn
elke avond leuke geldprijzen te
winnen. Voor meer informatie:
tel. 2510952.

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
20 februari 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 18
februari via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.

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?
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 9.30-10.30 uur
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Kloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober)
- elke donderdag van 10-12 uur
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A
- elke vrijdag van 10-12 uur
in de Emmaüskerk, J.v.d. Weegestraat 2

Alpha cursus
Heb je vragen over het leven of over het
christelijk geloof? Als je samen met anderen op
zoek wil naar de zin van het leven, dan is Alpha
misschien echt iets voor jou! Via deze cursus
ontdek je in circa 10 bijeenkomsten wat het
christelijk
geloof
inhoudt.
Tijdens
elke
bijeenkomst, die altijd begint met een
gemeenschappelijke maaltijd, staat een ander
onderwerp centraal. Dit wordt eerst ingeleid met
een verhaal, waarna je in kleine groepen hierover
doorpraat.
Deze Alpha cursus wordt in Eindhoven
georganiseerd in een samenwerkingsverband
tussen vijf kerken, waaronder de Emmaüskerk en
de Rooms-Katholieke kerk. De cursus wordt
wekelijks
verzorgd
op
10
opeenvolgende
dinsdagavonden en begint op dinsdag 30 januari
a.s.
om
19
uur
in
de
Adventskerk
(Camphuysenstraat 4, 5615 Eindhoven). Elke
cursusavond duurt ca. 2,5 uur. De cursus is gratis,
maar het is mogelijk om een vrijwillige bijdrage te
geven voor de maaltijden en het cursusboekje.
Meer informatie is te verkrijgen tijdens de
informatieavond op dinsdag 23 januari van 20.0021.30 uur, eveneens in de Adventskerk. Informatie
is daarnaast te vinden op de website www.alphacursus.nl of door contact op te nemen met Jan
Willem
Leibbrandt
(T
040-2517944;
E
jwleibbrandt@hotmail.com). Op de website of bij
Jan Willem kun je je ook aanmelden.
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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 Ben van Nuenen..

Beste Mensforters.

behulp van een mobiele lift, rolstoelen klaar-

Hallo mijn naam is Ben van Nuenen.
Ook geboren in Nuenen, woon al 55 jaar
in Woensel. Met mijn gezin ben ik in 1975
tot 2010 in Mensfort komen wonen, naast
de geweldige buren, Harrie en Charlotte.
Wij hebben met veel plezier 35 jaar in
Mensfort gewoond. Nu woon ik sinds
2010 in de Molenbuurt. (nabij Park Hilaria, Kermis)
Ik doe nog altijd met plezier vrijwilligerswerk
voor mijn oude wijk. Ik sta meestal achter de
kraam, om tweedehandse leuke spulletjes te
verkopen voor de wijk. Ik doe ook nog wekelijks
vrijwilligerswerk in het zwembad, in Nuenen.
O.a. Invalide mensen in en uit het bad halen, met

zetten, enz., enz. Als hobby ga ik graag fietsen,
zwemmen, en ik spaar aparte euro munten. Ook
probeer ik mij wat te verdiepen in de Media wereld.
Mijn lieve spontane vrouw is helaas in Augustus 2014
overleden, een pijnlijk verlies na 52 jaar getrouwd te
zijn geweest. Zij heeft ook jaren vrijwilligerswerk
gedaan voor Mensfort, en in Nuenen. Ik heb zo goed
mogelijk de draad weer opgepakt, met behulp van
mijn dochter, en ook van verschillende bewoners van
Mensfort, en ook van mijn huidige buren en
bewoners. Ik probeer het vrijwilligerswerk nog
zolang mogelijk te doen. Zolang mijn gezondheid het
toelaat. Ik geef de pen voor de volgende maand door
aan Marjet Thijssen.

Buurtpreventie Mensfort
In de afgelopen maand kwam er een
melding van een alerte wijkbewoner,
dat iemand binnen wilde komen omdat
er problemen waren met de verwarming in de
straat. Gelukkig had deze buurtbewoner door dat
het een babbeltruc was en waarschuwde de politie.
Graag willen we alle wijkbewoners waarschuwen: Als
je het niet vertrouwt, laat mensen dan niet binnen!

De Witte Raaf zoekt……
De Witte Raaf is een niet meer weg
te denken organisatie in Eindhoven die een
belangrijke bijdrage levert aan de mobiliteit van
ouderen die niet of moeilijk gebruik kunnen maken
van het openbare vervoer. De Witte Raaf is op zoek
naar vrijwillige chauffeurs en bijrijders. Hebt u nog
tijd over en wilt u een bijdrage leveren aan onze
organisatie meldt u dan aan op telefoon 040-2511611.
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Wegens succes hernomen: Het Proces (Kafka)
Op 22 en 23 februari om 20.30 uur en op 25 februari om regels, wetten en verwachtingen,
15.00 uur is in Theater Carte Blanche, Jan Heynslaan 4, verstrikt in eigen drijfveren, angstige
Eindhoven de voorstelling te zien van “Het Proces”, een co- gedachten en bizarre waanvoorstellingen.
productie van Theatergroep Attika en Carte Blanche, een Misschien is het allemaal lachwekkende onzin. De
voorstelling geïmproviseerd op de roman “Het Proces” verhalen van Kafka worden veelal gekenmerkt door
van Frans Kafka. Iemand moet hem belasterd hebben een unheimische sfeer waarin de verantwoordelijkheid
want zonder dat Josef K. iets kwaads gedaan heeft, van het individu in een onmogelijk en absurdistische
wordt hij op een ochtend gearresteerd. In een poging omgeving een grote rol speelt. Zo ook in Het Proces,
zijn onschuld te bewijzen, komt hij terecht in een vertolkt door acteurs van Carte Blanche,
nachtmerrie waarin recht en rede lijken plaats te maken Theatergroep Attika en Tejatergroep Gemert.
voor macht en logica van een kille ambtenarij. Zijn we niet Entree: €12,50. Meer informatie: www.carteblanche.nu
allemaal een Josef K.? Ons voortslepend in een web van
Reserveren: reserveren@carteblanche.nu
orde, zoals het een goede
penningmeester betaamt. Bovendien
verricht
hij
alle
bijkomende
werkzaamheden, zoals zorgen voor
de prijzen voor het kienen (iedere
eerste en derde woensdag van de
maand), attenties bij het paaskienen
en het sinterklaaskienen. Verder
regelt hij de zaken rondom de
kerst-inn, enz.

Vrijwilligerspenning voor Tiny Hermens.
Tijdens de gezellige Nieuwjaarsreceptie
van afd. Judas Taddeus van seniorenvereniging KBO werden wij verrast door
een bezoekje van Wethouder Mary-Ann
Schreurs, die aan onze penningmeester de
vrijwilligerspenning kwam overhandigen.
Tiny werd en wordt gewaardeerd om zijn
lange periode van penningmeesterschap.
Hij heeft altijd zijn zaakjes goed op

Geef een glimlach cadeau.
In het kader van de landelijke actie ‘Geef een glimlach
cadeau’
geeft
schoonheidsspecialiste
Nancy
Kortman van Pedicure & Wellness Nancy, gevestigd in
de Jan Heynslaan 42 in Mensfort,
vijf gratis
verwenmomenten weg aan vrouwen die aan kanker
lijden. Die verwenmomenten vinden plaats in de maand
februari 2018 en zijn bedoeld voor vrouwen met kanker
waarvan de laatste medische behandeling niet langer
dan zes maanden geleden is.
Even niet ziek
Het initiatief komt van de stichting Look Good Feel
Better, die vrouwen met kanker helpt bij hun uiterlijke verzorging middels tips en adviezen. Deze
verwenmomenten laten een zieke eventjes vergeten dat
zij ziek zijn. Het is ontspannen en genieten van de
liefdevolle aanraking van een schoonheids-specialist.
Niet medische aanraking
“Mensen worden tijdens behandeling vaak alleen nog
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maar als patiënt aangeraakt, vaak gewoon omdat het
moet. Infuus hier, onderzoek daar. Op een nietmedische manier aangeraakt worden is dan dus heel
fijn, dan voelen ze zich weer mens.” Een geval van
kleine moeite, groot plezier vindt ze het. Nu nog vijf
mensen vinden die aan kanker lijden en dat mogen ook
best mannen zijn! Woon je in een ander gebied of ken
je iemand met kanker die zo’n behandeling zou willen?
Kijk op de website www.geefeenglimlachcadeau,.nl, vul
je postcode in en je ziet welke specialiste er in de
buurt zit die meedoet.
Bij Pedicure & Wellness Nancy kun je, je direct
opgeven via ambulantpedicureeindhoven@gmail.com.
De actie start op wereldkankerdag, 4 februari dus
zorg dat je voor die tijd een mailtje stuurt!
Tips en adviezen voor je uiterlijk als je te maken hebt
met kanker, vind je op de website van Look Good Feel
Better.

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

De koersbaldeelnemers beginnen 2018 met een
toast op het nieuwe jaar
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1e Lieven de Keylaan 88

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