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Waarderingssubsidie voor BiebMensfort
Voor de bijeenkomst voor de ondertekening van het
buurtcontract in de ruimte van de BiebMensfort
had de gemeente Eindhoven veel vrijwilligers en
professionals uitgenodigd die betrokken zijn bij het
wijkwerk in de wijken Mensfort, Rapenland en
Kronehoef. Nadat wethouder Yashin Torunoglu met
name de bewonersorganisaties in de wijken had
bedankt voor het vele goede werk voor de
leefbaarheid en veiligheid van de wijken, had hij nog
een speciaal woord voor de aanwezige vrijwilligers
van de BiebMensfort. Hij herinnerde aan het
besluit van de gemeenteraad dat ertoe leidde dat
een aantal jaren terug de wijkbibliotheken moesten
worden gesloten. Binnen Mensfort is toen een groep
vrijwilligers opgestaan om het uitlenen van boeken
dicht bij de bewoners mogelijk te maken. Maar
behalve dat heeft de BiebMensfort ook een sociale
functie: Mensen ontmoeten er elkaar en leggen
contacten. De vele vrijwilligers die dit alles mogelijk
maken hebben er voor gezorgd dat er een goede

organisatie is, die de BiebMensfort op een goede
manier kunnen laten functioneren. Er is een grote
voorraad boeken, die regelmatig aangevuld kan
worden met nieuwe titels. De vrijwilligers zorgen er
voor dat dit allemaal mogelijk is. Voor de gemeente
Eindhoven was dat aanleiding om dit jaar een
waarderingssubsidie te geven aan de vrijwilligers
om te laten zien dat het gemeentebestuur het
werk van de BiebMensfort zeer waardeert. Het is
nu aan de vrijwilligers om te bekijken op welke
wijze deze extra subsidie van € 1000,00 ten goede
kan komen aan de vrijwilligers of de bibliotheek.
Opgemerkt werd al dat voor dit geld wel heel veel
nieuwe boeken kunnen worden aangeschaft, Maar
dit geld mag ook aan andere doelen worden
besteed. In overleg met de vrijwilligers zal zeker
worden gekozen voor een goede besteding. Deze
niet verwachte blijk van waardering voor het goede
werk van de vrijwilligers
werd in elk geval
bijzonder op prijs gesteld

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
09.00-10.00 u
10.30-11.30 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
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

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

Gym en beweging (1)
Gym en beween (2)
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
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
Appie Azmani
a,azmani@dynamojeugdwerk.nl
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Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
7 maart
Kienen KBO
De Werf
10 maart Emmaüsconcert
Emmaüskerk
12 maart Modeshow KBO
De Werf
14 maart Informatie schoolkeuze
Atalanta
14 maart Kienen Eikenhof
Eikenhof
20 maart Samen eten
Emmaüskerk
21 maart Kienen KBO
De Werf
23 maart Circus Atalanta
Basisschool
23 maart Internationale ontmoetingen De Werf
24 maart Passieconcert
Emmaüskerk

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
Vrijwilliger worden? Meer informatie daarover? Dat
kan! Meld je aan per mail:informatie@mensfort.eu

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze

Mensfort Info

Wijkfeest 2018
Zondag 6 mei zal het in Mensfort weer een drukte Vanaf 15 maart is het weer mogelijk bij Coiffure
van belang zijn. Om 10.00 uur start de Braderie, waar Mensfort aan de Jan Heynslaan 145 kramen te
ook dit jaar weer plaats is voor talrijke kramen met reserveren tegen betaling van € 35,00 euro als u
nieuwe spullen, maar zeker ook met gebruikte iets wilt verkopen, uiteraard alleen tijden de
voorwerpen. Natuurlijk zullen ook de kramen met openingstijden. Ook per email kunt u uw kraam
lekkere gerechten uit alle windstreken niet reserveren. (mensfort.info@mensfort.eu)
ontbreken. Daarnaast zijn ook informatieve stands De werkgroep is, zoals u in de vorige Mensfort Info
aanwezig. Ook de attracties voor de kinderen zullen al kon lezen, op zoek naar vrijwilligers die willen
niet ontbreken. Vanzelfsprekend is er weer het helpen om alles op deze dag goed te laten verlopen.
inmiddels bekende terras waar je lekker even kunt Als u een aantal uren op deze dag wilt helpen bent u
uitrusten met een lekker drankje en de gezellige van harte welkom, maar we zijn ook nog op zoek
muziek. Op het podium zullen naast de diskjockey ook naar wijkbewoners die willen helpen de loten van
andere optredens mogelijk zijn. Nog lang niet alles is onze loterij te verkopen in de eigen straat of
geregeld, maar de werkgroep is druk bezig. Aan het enkele omliggende straten. Dat kan al een paar
einde van de dag zal om 16.30 uur weer de trekking weken vóór het wijkfeest. Wie een handje wil
van de loterij plaatsvinden waar iedereen weer zo’n helpen kan zich per telefoon (040-2449938) of per
mooie prijs kan winnen. Uiteraard blijven de prijzen mail aanmelden en we zoeken samen met u naar een
voor de winnaars beschikbaar en die kunnen na afloop geschikte manier om iets mee te doen. Vele handen
maken het werk lichter. Doe ook mee!
nog twee maanden de prijzen worden afgehaald.
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Buurtcontract 2018
Alle instanties die actief zijn in onze wijk hebben
afspraken voor het komende jaar vastgelegd in
het buurtcontract voor 2018. Voor dit jaar ligt de
focus op samenleven, samen doen, samen zijn. In
het buurtcontract is dit verder uitgewerkt, zodat
samen gewerkt kan worden aan de leefbaarheid en
veiligheid. Daaraan zal door de professionals en de
vrijwilligers veel worden samengewerkt. Maar ook
als wijkbewoner kunt u daaraan een steentje
bijdragen, afhankelijk van uw capaciteiten en tijd.
Het
nieuwe
buurtcontract
met
veel
contactadressen is intussen in de hele wijk deur
aan deur verspreid.

De voorzitters van de bewonersorganisaties
met het buurtcontract

Theatervoorstelling:
PHILIPRAK
100 jaar geleden was Frits Philips een brugklasser
De spelers van de theatergroep van Frits Philips
lyceum-mavo (Scenefabriek) nemen je op 13, 14 en 15
maart vanaf 20.00 uur mee in een tocht door het
verleden, vanaf het moment dat de naamgever van de
school, Frits Philips , stierf in 2005 naar het moment
van zijn geboorte in 1905; terug uit verteld dus. We
volgen niet alleen Frits, maar ook inwoners van
Eindhoven en vertellers die ons door het verhaal
leiden. De uitvoeringen zijn in TAC b bij het PSVstadion en de toegangskaarten kosten € 7,50, te
verkrijgen bij de school aan de Avignonlaan .
Brood strooien ?
Op enkele bomen, vooral rond de groenstrook in onze
wijk hebben wijkbewoners een briefje gehangen met
het verzoek om geen brood te strooien voor de
vogels. Het is niet zo dat men de dieren dit brood
niet gunt, maar onbedoeld trekt het ook dieren als
muizen en ratten aan. De eerste rat is al
gesignaleerd. Graag doen we een beroep op alle
wijkbewoners geen voedselresten, zoals oud brood,
uit te strooien in de wijk, dus ook niet in de
woonstraten. Daarmee voorkomen we dat ratten
zich ook thuis voelen in Mensfort en daarmee
ziektes kunnen overbrengen.
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Woonoverlast-app maakt melden snel en makkelijk
Inwoners van Eindhoven kunnen Wat is woonoverlast?
met de nieuwe Woonoverlast-app Er zijn verschillende vormen van woonoverlast, die
snel en eenvoudig melding maken variëren in ernst en tijdsduur. Denk aan herrie van
van
steeds
terugkerende de buren, vuil en stank in portieken en gezamenlijke
woonoverlast. Met de app kunnen
ruimtes, fout of hinderlijk geparkeerde voertuigen
zij foto’s, geluidsfragmenten en een exacte locatie en hinderlijk gedrag zoals intimidatie, pesten of
doorgeven. De melding komt automatisch terecht discriminatie. Een goede registratie van deze
bij de gemeente of de woningcorporatie. Zij nemen overlast zorgt ervoor dat gemeente, corporaties en
contact op met de melder over wat er gaat politie effectief en gebiedsgericht op kunnen
gebeuren. Woonoverlast is een complex en divers treden.
probleem. Samen met woningcorporaties, politie, Voorheen kwamen meldingen telefonisch en via de
buurtbemiddeling en welzijnsorganisaties werkt de website (www.eindhoven.nl/woonoverlast) binnen bij
gemeente Eindhoven hard om overlast te voorkomen het ‘Advies- en meldpunt woonoverlast’. Vanaf nu
en bestrijden. De woonoverlast-app is daarbij een kunnen Eindhovenaren daarnaast
nieuw hulpmiddel. Die maakt het melden en gebruiken
maken
van
de
registreren van stelselmatige overlast gemakkelijk laagdrempelige
woonoverlasten biedt gemeente en corporaties meer inzicht in app. Deze is gratis te downloaden
de problematiek.
via de Play Store en App Store.

Pakketactie PLUS weer een succes voor Mensfort
Dankzij veel wijkbewoners is
deze actie ook dit jaar weer
een succes te noemen. Nadat
we enkele jaren geleden
vanuit Mensfort dit idee
kregen voorgelegd, hebben

gespaard. Dat lukte omdat regelmatig een
stapeltje zegels in de bus lag, soms 5 zegels, soms
meer dan 20. Maar die vele kleine bijdragen
leverden dus al die volle kaarten op. Door het
bestuur van S.L.M zijn die pakketten bezorgd.
Dankzij wijkbewoners wist het bestuur te achterwe weer opgeroepen de zegels die niet door de halen wie dit goed kon gebruiken. Alle ontvangers
klanten zelf gespaard werden omdat zij de kaart niet bleken blij verrast te zijn met het extraatje en
vol konden krijgen om er zelf van te profiteren in te we hopen dat dit een ruggensteuntje is in voor hen
leveren, zodat daarmee aan andere wijkbewoners moeilijke tijden. Graag bedanken wij iedereen die
een pakket kon worden aangeboden. Dat is gelukt, dit jaar heeft bijgedragen aan het slagen van deze
actie. Een mooi resultaat! Volgend jaar weer??
want er zijn dit jaar totaal 21 pakketten bij elkaar
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Internationale ontmoetingen
Iedere vierde vrijdag van de maand, 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 23 maart als je tijd hebt
voor een gezellig praatje. Vooral “Nederlands
lerende” bewoners zijn van harte uitgenodigd.

Informatieavond
basisschoolkeuze
BS Atalanta
Op woensdag 14 maart organiseert Spilcentrum
Mensfort/basisschool Atalanta een informatieavond over de basisschoolkeuze. De avond is bedoeld
voor ouders van kinderen tussen de twee en vier
jaar, die in de wijk (Mensfort, Barrier, Kronehoef en
Rapenland-Zuid) wonen en op zoek zijn naar een
basisschool voor hun kind. De avond vindt plaats op
basisschool Atalanta aan de Barrierweg 1 en start
om 19.45 uur. Tijdens deze avond wordt uitleg
gegeven over het schoolsysteem van basisschool
Atalanta en de samenwerking met diverse partners
binnen het Spilcentrum (o.a. Korein Kinderopvang).
Voor ouders, door ouders.
De ouders van
ouderinitiatief Atalanta zijn ook aanwezig op deze
avond. Zij wisselen graag informatie en ervaringen
uit met andere ouders, die op zoek zijn naar een
goede buurtschool voor hun kind. Daarnaast is er
veel ruimte voor dialoog met ouders uit de wijk over
de keuze van een basisschool en over de
gezamenlijke aanmelding van ouders om zo een
gemengde buurtschool te vormen. Meer informatie
over het Spilcentrum en over de informatieavond
vindt u op www.bs-atalanta.nl, Enthousiast
geworden na deze informatieavond? Maak
vrijblijvend een afspraak met directeur Rebecca
Gelens voor een rondleiding en informatie over
basisschool Atalanta/Spilcentrum Mensfort. Kom
Foto Wij Eindhoven
langs om sfeer te proeven en laat je informeren
over de kwaliteiten van de buurtschool. Bel 0408489221 of mail: atalanta@skpo.nl

Spreuk van de maand
De wereld is als een spiegel.
Kijk je boos, dan kijkt hij boos terug.
Glimlach je, dan glimlacht hij terug.
Fietsen met Mensfort.
Ook nu het weer iets minder is kun je tijdens een
tochtje op de fiets genieten van de natuur.
Daarom vertrekt de groep fietsers elke dinsdag
weer om 13.00 uur vanaf De Werf. Ook u kunt
meefietsen. Aanmelden is niet nodig en het is ook
niet nodig elke week mee te gaan. Vrijheid
blijheid. Kleed je warm aan en fiets ook eens mee.
Onderweg krijgen de fietsers een lekker kopje
koffie aangeboden op kosten van S.L.M.

Op zoek naar leuke, originele spullen?

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

6

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl

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
Momenteel worden we helemaal ondergedompeld in
de wereld van de Olympische Winterspelen aan de
ene kant en het grote feest dat carnaval heet aan
de andere kant. Afgelopen vrijdag hebben we in
groten getalen naar de grandioze opening van de
winterspelen zitten kijken en velen onder ons
waarschijnlijk met dubbele gevoelens. Gevoelens van
“allemachtig, wat ’n schitterend spektakel“ enerzijds
en gevoelens van “allemachtig, wat ’n verspilling”
anderzijds. Het was ontegenzeglijk ’n staaltje van
hoogstaande
techniek
en
fantasie
maar
tegelijkertijd een feest met een heel hoog
prijskaartje. Zo hoorde ik iemand zeggen: “Daar
kunnen heel wat kindermondjes van gevuld worden…!”
Maar goed, laten we het positief houden en van de
sportieve kant bekijken. Dat laatste is iets wat wij,
Nederlanders, aan dit prille begin van de spelen
gemakkelijk kunnen zeggen want de medailles vliegen
ons, ’n tikkeltje gechargeerd, bij wijze van spreken
al om de oren. Onze schaatsdames goud, zilver en
brons op de 3000 meter, onze schaatsheer goud op
de 5000 meter, onze shorttracker 1500 meter
zilver en er zullen er ongetwijfeld nog meer volgen.
We kunnen ons geluk niet op met zulke stuk voor
stuk (letterlijk) schitterende beloningen. Trouwens,

over beloning gesproken: op donderdag 8 februari
werden wij als BiebMensfort óók op een
schitterende manier beloond door de Gemeente
Eindhoven. Tijdens de bijeenkomst voor de
ondertekening van het bekende buurtcontract, in
ons bibliotheeklokaal in Energy, werden Els Sloot,
Ad Verduin en ondergetekende op een bepaald
moment door wethouder Yasin Torunoglu naar voren
geroepen! Wat is hier aan de hand, wat gaat er nu
gebeuren: een complete surprise voor ons alle drie!!!
Geen van drieën hadden we namelijk ook maar enig
idee dat er ‘iets’ te gebeuren stond behalve die
ondertekening. De wethouder riep ons naar voren
om ons een cheque van maar liefst € 1000,00 te
overhandigen als dank voor het vele en bovenal
goede werk dat alle vrijwilligers van BiebMensfort
in de voorbije jaren hebben verzet!. Een net zo
onverwachte als fantastische beloning, te
vergelijken met een gouden medaille tijdens de
Olympische Winterspelen. Natuurlijk hebben we
die cheque met veel dankbaarheid in ontvangst
genomen met de toezegging dat we die hoofdprijs
heel goed zullen gaan besteden voor onze
bibliotheek! Af en toe een schouderklopje doet
goed, nietwaar? Allez, tot de volgende keer!

Doe gezellig mee met Senioren Gymclub de Werf
Je weet dat bewegen helpt om je fit te voelen als je
ouder wordt. Toch blijkt het vaak moeilijk om elke dag
voldoende te bewegen en wat vaker uit je stoel te
komen. Al 9 jaar sporten wij onder begeleiding in
wijkgebouw de Werf. Vanaf maart zijn er 2 groepen met
plaats voor nieuwe deelnemers. Groep 1 sport van 09:00
uur tot 10:00 uur en groep 2 van 10:30 uur tot 11:30 uur,
telkens daarna 30 minuten koffie/thee drinken. Vanaf
woensdag 7 maart kunt u twee keer gratis meedoen om
te ervaren hoe fijn het is om in groepsverband te
bewegen. Voor meer informatie bel naar 06-12055140

Doe ook mee !
Wil je een dagje de handen
uit de mouwen steken voor een stichting, vereniging,
of zorginstelling? Doe dan op 9 en 10 maart 2018
mee met NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Je maakt kennis met vrijwilligerswerk en
helpt een organisatie een klus te klaren. En het is nog
gezellig ook! Ook in Mensfort gaat het Oranjefonds helpen. We zoeken nog enkele vrijwilligers
voor het opknappen van de entreehal van De Werf
om de uitstraling en gastvrijheid te vergroten.
Meld je ook aan bij vrijwdewerf@lumenswerkt.nl
of telefonisch 040-2431154
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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 maart en
woensdag 21 maart 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.

Ideeën om de Mensfort Info nog
beter te maken? Mail ons!

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.

Kienen
Op de woensdagen 14 maart en
28 maart 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.

Modeshow KBO
De KBO afdeling Judas Taddeus organiseert op In De Werf wordt iedereen welkom
maandag 12 maart een show met voorjaars- en geheten met een gratis lekker kopje
zomermode door Hoffmans Mode. Getoond wordt ei- koffie of thee vanaf 13.45 uur. VerWijkfeest 2017
gentijdse seniorenmode (maat 38 t/m 54) en er der maakt iedereen kans op een prijsje uit de gratis
De glijbaan
wordt advies gegeven en uw vragen beantwoord.
loterij. Breng gerust je buren en kennissen mee.
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Open huis Financiën
Vind jij die financiële administratie ook zo lastig?
Ben je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken
je je recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die
formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of
verwijzen je naar professionele instanties die
verder kunnen helpen. 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. Wegestraat

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 maart 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
maart via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.
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 en een praatje te maken. Loop gezellig eens
even binnen voor een kopje koffie en een gezellige
ontmoeting.

Wilt u ook adverteren in deze Mensfort Info?
Dat kan al vanaf € 15,00 per maand.
Ook éénmalig adverteren is mogelijk.
Informeer naar mogelijkheden bij
mensfort.info@mensfort.eu
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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 Marjet Thijssen..

Beste buurtbewoners,
Ik zal me even voorstellen, mijn naam is
Marjet Thijssen, getrouwd met Ad, heb
2 zonen, 2 schoondochters en 6 kleinkinderen. Wij zijn van december 1970,
met veel plezier, woonachtig in onze wijk
Mensfort. Ik heb jarenlang in de horeca
gewerkt en ben met m`n 61ste daarmee
gestopt. Ben toen vrijwilliger geworden, verzorg
samen met Kees, Marijke en Annie de kerst-

vieringen, wandeltochtjes en vaak ook een lenteactiviteit. Verder ben ik actief in de buurtpreventie.
We hebben daar `n leuk groepje vrijwilligers die in
onze straten surveilleren. Dit gebeurt op
verschillende dagen. Als ik in de gelegenheid ben
fiets ik graag op dinsdagmiddag met de fietsclub
mee. Heerlijk om te doen en ook nog gezellig. Ik hoop
nog lang van deze activiteiten te mogen genieten en
geef de pen door aan Rinus Quick.
De Witte Raaf zoekt..

De Witte Raaf brengt al
dertig jaar 55+ers en
minder mobiele mensen
in Eindhoven van A naar B. De Witte Raaf haalt
senioren uit hun isolement en zorgt ervoor dat zij zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. De Witte Raaf
wordt grotendeels gerund door vrijwilligers. Het
bestuur zoekt per april een secretaris en een algemeen
bestuurslid. Het bestuur van De Witte Raaf is
eindverantwoordelijk voor de activiteiten, de financiën,
het beleid en het werkgeverschap. De bestuursleden
zijn maatschappelijk betrokken, hebben ervaring en
affiniteit met bestuurswerk, hebben een relevant
netwerk en beschikken over de noodzakelijke tijd.
Daarnaast heeft de secretaris een bijzondere taak bij
de
bestuursvergaderingen.
Een
uitgebreidere
profielschets kan u op verzoek worden toegestuurd.
Ook is De Witte Raaf nog op zoek naar vrijwilligers die
zich als chauffeur of bijrijder willen inzetten.
Interesse? Bel met Jos van der Loo, coördinator 0402511611.

Buurtpreventie
Bij de buurtpreventie in onze wijk wordt
het door het aantal surveillanten steeds
moeilijker een sluitend schema op te stellen om elke week
een aantal keren te kunnen lopen. Daar omvraag informatie
of meldt u aan als deelnemer per tel: 084-869 30 76 of

per mail: buurtpreventie@mensfort.eu.

10

Emmaüsconcert met viool en piano op 10 maart
Een aantal keren per jaar vinden in de Emmaüskerk eerste violist aan de Philharmonie
in Eindhoven concerten plaats. Mooie muziek, Zuid-Nederland verbonden en
gespeeld door getalenteerde musici. Vooraf kunt u speelt
daarnaast
graag
genieten van een kopje koffie en na afloop is er kamermuziek. Rob is actief in
opnieuw gelegenheid voor ontmoeting onder het diverse ensembles en duo’s en is
genot van een drankje. Het komende Emmaüsconcert vaste pianist bij de Eindhovense
is op zaterdagmiddag 10 maart. Dit keer zal Oratorium Vereniging. Samen
optreden David Ernst, viool, begeleid door Rob van
vormen ze een bevlogen duo.
Heck op de vleugel. Zij zullen u alvast een beetje in We zien u graag op 10 maart in de. Emmaüskerk in
voorjaarsstemming brengen met een deel uit de Eindhoven, Jan van der Wegestraat 2.
‘Voorjaarssonate’ van Beethoven. Het concert biedt Aanvang concert 16:00 uur. Inloop met koffie om
nog meer melodieuze muziek van onder andere 15:30 uur. Na afloop ontmoeting met drankje. De
Schumann, Schubert en De Falla. David is al jaren als toegang is gratis; er is een deurcollecte.
Passieconcert in de
De week voor Pasen wordt ook
wel de Passietijd genoemd. Dan
staan we stil bij het lijden van
Christus voorafgaand aan zijn
opstanding met Pasen. Zaterdag
24 maart is er in de Emmaüskerk
aan de Jan van der Wegestraat een bijzonder
Passieconcert van 16.00 uur tot 17.30 uur. De
prijswinnende Japanse soprane ATSUKO KUDO
zingt dan passieliederen, samen met andere
schitterende liederen uit verschillende landen.

Emmaüskerk op zaterdag 24 maart
Hierbij wordt Atsuko begeleid door de
vooraanstaande jonge Japanse pianist TSUYOSHI
NODA.Atsuko getuigt met haar zang en haar
levensverhaal van Gods liefde. De afgelopen 18 jaar
reisde zij over de hele wereld. Het is bijzonder om
haar nu in Eindhoven te kunnen horen. Dit concert
wordt georganiseerd samen met de Japanse kerk in
Zuid Nederland. Na afloop is er ruimte voor
ontmoeting en een drankje. De toegang is gratis; er
is een deurcollecte.
Iedereen is van harte welkom!

Wij bestaan uit onze keuzes
Als burger van deze stad horen wij te weten welke De sociale basis is een van deze veranderingen van de
veranderingen er plaats vinden en hoe wij daarmee laatste jaren: oog hebben voor anderen, delen met
op een juiste manier moeten omgaan. Een belang- anderen, communiceren met anderen, nieuwsgierig
rijke conclusie in het onlangs getekende buurtcon- zijn naar elkaar en er voor elkaar zijn. Een van de
tract is: samen opvoeden en samen leven. Wat belangrijkste uitdagingen van Wijeindhoven is het
betekent dit voor ons? Wij voelen ons met z’n allen versterken van de sociale basis, zodat de volgende
verantwoordelijk voor onze buurt en spelen een generatie elkaar versterkt in plaats van elkaar in de
belangrijke rol in de ontwikkeling hiervan. weg zit. Hierbij moeten we handelen vanuit de liefde
Belangrijk hierbij is het opvoeden van de volgende en stoppen met handelen vanuit de angst, want een
generatie. Als iedereen hiervoor zijn of haar stap zetten vanuit de liefde brengt kansen met zich
verantwoordelijkheden neemt zal de volgende mee voor iedereen. Twijfel niet als jij een talent of
generatie het een stuk gemakkelijker hebben. Een een vaardigheid hebt om die in te willen zetten voor
wijze man heeft gezegd: ‘Mensen bestaan uit hun een ander. Geef dat aan ons door dan zullen wij
keuzes’. Mensen hebben altijd twee keuzes, samen bekijken wie van onze buurtbewoners van uw
namelijk handelend vanuit angst of liefde.
aanbod gebruik willen maken.
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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:Vernon Ridderstaat
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,
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl
e.overink@eindhoven.nl

2431154
084-869 30 76

06-12324551
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
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van april aanleveren
uiterlijk
op
15
maart
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.

Kinderen ontwikkelen zich
op B.S. Atalanta

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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