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Braderie Wijkfeest 2018
Een stralende zon en een heerlijke temperatuur
zorgden er dit jaar voor dat het inmiddels
traditionele wijkfeest Mensfort weer een moment
was om elkaar in een gezellige sfeer te ontmoeten.
Veel wijkbewoners, maar ook mensen uit de
omliggende wijken kwamen een kijkje nemen en
ontmoetten er bekenden en maakte een praatje.
Zowel op het Judas Taddeusplein als op de
aanliggende straten was het de hele dag een komen
en gaan van bezoekers. Bij de bijna honderd kramen
werd stilgestaan om de handelswaar, soms nieuwe
artikelen, soms mooie gebruikte spullen, te bekijken
en te kopen. Bij enkele kramen was informatie te
krijgen over uiteenlopende zaken, Erg in trek waren
de kraampjes waar lekkernijen uit de uiteenlopende
culturen werden aangeboden. Regelmatig kwamen we
iemand tegen die iets lekkers had gekocht en daarvan
genoot. In de oplegger van de politie kon iedereen

meedoen met een actuele Mensfort-quiz. Daaraan
werd ook gretig meegedaan. Gezellig was het ook op
het terras. Soms was het zoeken naar een lege plek
om onder genot van een drankje te luisteren naar de
gezellige muziek of het fraaie optreden van een
aantal jongeren uit onze wijk, die het publiek lieten
geniet van een dans, een stukje onvervalste rock of
een uitstekende imitatie van Michael Jackson. Voor
de kinderen was er weer de ballonnenclown en de
schminktafel, die ervoor zorgde dat kinderen er
mooi bij liepen als ze de vele attracties gebruikten.
In de pannakooi vertoonden de jonge balkunstenaars
hun kunsten onder leiding van een freestyle voetballer. Nadat omstreeks 16.30 uur de trekking van
de loterij t.b.v. de Stichting Leefbaarheid in het
openbaar op het podium was verricht, werd de dag
afgesloten. Een dag waarop we met een tevreden
gevoel kunnen terugkijken.

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

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
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

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
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

Gym en beweging (1)
Gym en beweging (2)
Nederlandse les
Crea-club
Eindhoven Doet
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
Reparatie café 2e en 4e week
Bibliotheek
Symphonisch Ensemble
Toneelvereniging Basta
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

De programmaraad is elke
maandag en woensdag aanwezig
van 13.00 uur tot 16.00 uur

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op:
Wijkcentrum de Werf via (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl of werf@lumenswerkt.nl

Voor vragen over het programma in het jongerencentrum kun je mailen naar
Vernon Ridderstaat
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl
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Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Dinsdag
13.00 uur
Donderdag
13.30 uur
Andere
6 juni
6 juni
13 juni
19 juni
20 juni
22 juni
27 juni
27 juni

Bewaar deze bladzijde
Fietsen
Wandelen
Jeu de Boules

Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag
10.00 uur
Koffiedrinken

activiteiten deze maand in Mensfort:
Kienen K.B.O.
De Werf
Iftar
De Werf
Kienen Eikenhof
De Werf
Samen eten
Emmauskerk
Kienen K.B.O.
De Werf
Internationale ontmoeting De Werf
Eikenhof
Kienen Eikenhof
De Werf
Krijg de kleertjes

Uitslag loterij Stichting Leefbaarheid Mensfort
Aan het einde van ons jaarlijkse wijkfeest werden
de prijswinnende lotjes getrokken van de jaarlijkse
loterij t.b.v. de S.L.M. De hoofdprijs, een reischeque ter waarde van €400,00 beschikbaar
gesteld door S.L.M., viel dit jaar op nummer 1419.
Naast de prijzen die S.L.M. voor deze beschikbaar
waren gesteld hebben diverse bedrijven, zowel
binnen als buiten onze wijk, één of meer aardige
prijzen beschikbaar gesteld. Onze dank daarvoor.
De prijzen zijn gevallen op onderstaande
lotnummers. Wat de prijs is kunt u vinden op
www.leefbaarheidmensfort.nl en kunnen tot 31 juli
tijdens de openingstijden worden afgehaald bij
Coiffure Mensfort, Jan Heynslaan 147.
De winnende lotnummers:
0063; 0922; 1569; 2032; 2444; 2841;
0191; 0956; 1710; 2134; 2724; 2901;
0338; 1419; 1936; 2135; 2738; 2902;
0375; 1449; 1941; 2212; 2762; 3036;
0557; 1462; 1948; 2347; 2766; 3133;
0593; 1563; 1992; 2368;

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze

Mensfort Info

De vakantie nadert.
In verband met de vakantie zal de Mensfort Info
niet verschijnen in de maand juli. Een gedeelte van
de vrijwilligers die ons wijkblad bezorgen gaat ook
genieten van een welverdiende vakantie. Bovendien
weten we vanuit voorgaande jaren dat het aantal
activiteiten in deze periode aanzienlijk minder is.
Dus ook voor de redactie is het een maandje rust.
We hopen de eerstvolgende Mensfort Info weer
boordevol informatie en nieuwtjes bij u in de bus te
kunnen bezorgen rond 1 augustus. Mocht u voor dit
nummer mededelingen hebben, stuur ze dan vóór 15
juli naar de redactie.

Hartelijk dank voor het beschikbaar stellen van
de prijzen voor de Loterij van 2018
Coiffure Mensfort
Jan Heijnslaan
Glascentrale Swinkels
Willem Rosestraat
Bloemenshop Bragt,
Winkelcentrum Woensel
C ‘est bon
Winkelcentrum Woensel
Etos
Winkelcentrum Woensel
Fitland Eindhoven
Vijfkamplaan
Glowgolf
Vijfkamplaan
Heezemans Carting
Vijfkamplaan
Keurslager Danny Megens Woenselsemarkt
Keurslagerij Jan Damen
Winkelcentrum Woensel
Multimate Bouwmarkt
Bisschop Bekkerslaan
Sunworld
Winkelcentrum Woensel

Vakantiesluiting.
Gedurende de periode van 6 augustus tot 27
augustus is de BiebMensfort alleen open op de
dinsdag. Op 3 juli is de laatste dag voor de vakantie
voor de schaakclub en voor de wandelgroep. Deze
activiteiten zullen weer beginnen op 21 augustus.
Ook de internationale ontmoetingen zullen in de
maanden juli en augustus geen doorgang vinden,
maar in september gaan de bijeenkomsten weer
door. Ook De Werf is gedurende de vakantie
gesloten van 9 juli tot en met 18 augustus. Na
overleg kunnen bijeenkomsten tussen 9 juli en 20
juli wel gewoon doorgaan.
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Fietsen met Mensfort.
Ook in de vakantieperiode wordt er elke dinsdag
gefietst vanaf De Werf. Om 13.00 uur vertrekt de
groep voor een mooie fietstocht van ongeveer 35
kilometer in de omgeving van Eindhoven. Steeds
wordt een andere route gekozen, over landelijk
gelegen weggetjes en fietspaden, steeds naar een
andere pleisterplaats waar gezamenlijk een kopje
koffie of thee wordt gedronken, aangeboden op
kosten van S.L.M. Ook u kunt meefietsen. Wilt u
ook meegaan? Aanmelden is niet nodig en het is ook
niet nodig elke week mee te gaan. Vrijheid blijheid.
Zorg gewoon met een goede fiets om 13.00 uur
klaar te staan bij De Werf.

Fietsen met Mensfort
Schaken in de Werf
De schaakclub is gestart! Op
dinsdagavond schaken we in De
Werf vanaf 20.00 uur tot 22.00 uur.
Een deskundige schaker geeft daarbij aanwijzingen, zodat je dit spel beter kunt
spelen. Met meer mensen is het natuurlijk nog
leuker! Daarom nodigen we iedere belangstellende
uit. Op welk niveau je ook speelt of misschien wilt
je het wel leren… Kom en kijk of het iets voor jou
is! Heb je nog een bord met schaakstukken staan
en gebruik je het toch niet meer… Wij zijn er heel
blij mee! Heb je nog vragen of wil je een schaakspel
beschikbaar stellen? Wij zijn er heel blij mee!
Contact: secretariaat.slm@hotmail.com.

Wandelen met Mensfort
Elke week gaat een groep wijkbewoners samen
wandelen.
Gewoon,
helemaal
zonder
verplichtingen, elke dinsdag om 13.00 uur
vertrekken bij De Werf, drie kwartier
wandelen, samen een kopje koffie drinken en
weer terugwandelen. Natuurlijk wordt daarbij
rekening gehouden met wat iedereen kan.
Ondertussen met elkaar praten over wat
iedereen bezig houdt. S.L.M. zorgt voor de
koffie, u hoeft alleen maar te komen en mee te
wandelen. Loop gezellig ook een keer mee

Openbare wijkvergadering Mensfort
Vraagt u zich nou ook wel eens af waarom de voorleggen en toelichten, is er de mogelijkheid om
Stichting Leefbaarheid Mensfort op zoveel manieren mee te denken en mee te praten over de nieuwe
actief is om de leefbaarheid te verbeteren, maar dat ideeën, zowel van het bestuur als van andere
u een idee heeft waar nog nooit iets mee is gedaan? aanwezigen. Maar ook kunt u dan kennis nemen van de
Een heel begrijpelijke situatie, want het bestuur van activiteiten die de stichting onderneemt. U kunt dan
S.L.M. kan moet het hebben van de ideeën vanuit de het bestuur een advies geven om die activiteit beter
wijk. Omdat die informatie op de tot nu gehouden te laten aansluiten bij de doelstelling: het verbeteren
vergaderingen steeds terugloopt, omdat de vaste van de veiligheid en de leefbaarheid in Mensfort. De
aanwezigen van het algemeen bestuur ouder worden vergaderingen vinden plaats in de Eikenhof, Bleyslaan
of wegvallen, heeft het bestuur besloten om vier 72 en beginnen om 19.30 uur. De eerstvolgende
keer per jaar een vergadering te organiseren waarbij vergadering zal plaatsvinden op maandag 27 augustus.
alle inwoners van Mensfort uitgenodigd worden. Op U komt toch ook? Iedereen is welkom ! Noteert u
deze datum al vast?
deze bijeenkomst kan iedereen zijn of haar idee
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Krijg de Kleertjes
Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes !
Elke laatste woensdagavond van de maand (behalve tijdens feestdagen of tijdens
de vakantie) kunt u kinderkleding ruilen in wijkgebouw De Werf. We zijn
aanwezig van 19:30 uur – 21:00 uur en de entree is gratis! Momenteel hebben we
jongens- en meisjeskleding in de maten 50 tot en met 80. Ook hebben we 2
dozen met kinderspeelgoed staan!
Hoe werkt het?
U sorteert thuis uw schone (!) kinderkleding, die niet
meer gedragen wordt. Deze kleding doet u – op maat
- in een plastic boodschappentas. Bij binnenkomst op
de ruilbeurs geeft u uw tas met kinderkleding af bij
de balie. U ontvangt een nummer. U kunt meteen
kinderkleding en/of speelgoed uitzoeken. Na afloop
levert u uw nummer in en krijgt u uw tas terug. De
kleding die wij niet kunnen gebruiken, krijgt u weer
mee naar huis. Heeft u een volle tas ingebracht? Dan
mag u ook weer een volle tas mee terug nemen.

Tot slot:
U mag maximaal 1 plastic boodschappentas meenemen om te ruilen. U mag ook kleding ruilen voor
speelgoed en andersom. Heeft u meer kleding? Dan
mag u die uiteraard altijd aan ons doneren. Alle
schone (!), bruikbare kleding van maat 50 tot en met
80 is welkom!
Ruildata 2018: Woensdagavond 30 mei, 27 juni, 26
september, 31 oktober en 28 november 2018.
Esther, Coördinator Krijg de Kleertjes – De Werf
Mail: krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com
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BiebMensfort
door Huub van Houtert

Niets zo veranderlijk als een mens, wordt weleens
gezegd, maar dat geldt evengoed voor het weer. Dit
stukje zit ik te schrijven in Frankrijk waar we de
vorige werk schitterend (zomer)weer hadden maar
waar het vandaag de hele dag regent en
herfstachtig koud is. Het mooie weer is fantastisch
om van alles te ondernemen, er op uit te trekken,
buiten te zijn terwijl zo’n regendag je bijna verplicht
om binnen te blijven. Niet dat dat erg is, want dat
geeft je bij uitstek de gelegenheid om je met een
boekje in een hoekje terug te trekken en lekker te
gaan zitten lezen in een spannende thriller of in een
meeslepende roman! Zelf geef ik de voorkeur aan ‘n
spannende thriller, bijvoorbeeld van een schrijver
die werkelijk huiveringwekkende boeken weet te
schrijven: Bernard Minier. Diverse trouwe klanten
van onze BiebMensfort hebben al boeken van deze
getalenteerde auteur gelezen en zijn daar laaiend
enthousiast over. Nu de mooie vakantieperiode
begint aan te breken, of voor sommigen onder ons al
.

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
aangebroken is, kan onze bibliotheek van onschatbare waarde zijn want u kunt bij ons terecht voor
zowel die spannende thrillers als voor die
meeslepende romans: keuze genoeg! (Houd trouwens
de gewijzigde openingstijden in de gaten!) Een boek
dat noch tot de ene noch tot de andere categorie
behoort is ‘Wij horen vandaag geen biecht’. Onlangs
heb ik dat boek voor onze bibliotheek aangeschaft.
Het is geschreven door ene Pauline Spierings die in
dit boek haar leven als huishoudster in een pastorie
in Eindhoven beschrijft. In de volksmond heette
zo’n huishoudster vaak ‘pastoorsmeid’, een ietwat
oneerbiedige, bijna vulgaire, aanduiding voor ‘n wel
heel bijzonder beroep, laten we eerlijk zijn. Pauline
vertelt vol humor en met veel realiteitszin over al
die jaren in de pastorie en over de voortrekkersrol
als pleitbezorgster die zij zowel nationaal als
internationaal
gespeeld
heeft.
Een
echte
(vakantie)aanrader zou ik willen zeggen! Allez, tot
de volgende keer!
Wijkfeest Braderie Mensfort
Graag wil de werkgroep alle vrijwilligers die zich
hebben ingezet voor het slagen van ons wijkfeest
bedanken. Ieder van hen heeft, afhankelijk van zijn
of haar mogelijkheden, een bijdrage geleverd aan
het slagen van deze dag. Een woord van
ook aan
Fotodank
Wij Eindhoven
de bewoners rondom het braderie-terrein. Ook dit
jaar waren de straten weer (bijna) autovrij. Dat
maakt het plaatsen van de kramen volgens het plan
mogelijk. Fijn dat zo positief wordt gereageerd op
het verzoek één dag niet te parkeren. Een van de
grootste zorgpunten voor de werkgroep is het gemis
van voldoende vrijwilligers. Daardoor moesten we
onze mensen te lang op een post laten staan. Onze
wens is dat we voor komend jaar voor deze dag
zeker een aantal nieuwe mensen er bij krijgen. Alleen
dan kan deze traditie worden doorgezet!

RABO clubkas campagne
Tijdens de feestelijke uitreiking van de cheques van
deze actie bleek dat zoveel leden van de Rabobank op
S.L.M. gestemd hadden, dat we ruim € 200,00 mogen
ontvangen. Hartelijk dank aan allen die hun stem op ons
hebben uitgebracht. Wist u, dat u, als u een rekening
heeft bij deze bank ook stemrecht kunt krijgen als u
zich aanmeldt als lid van de Rabobank? We roepen dan
ook alle wijkbewoners die klant zijn op zich te melden
als lid, zodat zij volgend jaar ook een stem op onze
stichting kunnen uitbrengen, want hoe
meer stemmen des te groter het
bedrag. Aanmelden kost niets en kan
via de site van Rabobank Eindhoven.

Spreuk van de maand
Er is geen lift naar succes,
je zult de trap moeten nemen.
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Gezondheidscentrum Menszorg : FysioCompany Eindhoven
FysioCompany Eindhoven biedt op een laagdrempelige fitness aan om zo ook mensen
manier kwalitatieve fysiotherapie en osteopathie i.o., met laag economische draagwaarbij de mens centraal staat en waar je jezelf
kracht tegemoet te komen en ook
thuis voelt in een gemoedelijke sfeer met ruimte voor te kunnen “bewegen” voor een goede gezondheid. De
een kopje koffie. Sinds 2010 zijn we gevestigd in het praktijk heeft op maandag en donderdag een
gezondheidscentrum MensZorg aan de Barrierweg avondopenstelling en is dan tot 21.00 uur geopend.
met een prachtig geoutilleerde oefenzaal. Om onze Sinds kort kunt u ook op zaterdagochtend terecht. U
kennis te verbreden werken wij samen met andere kunt uw voorkeur hiervoor aangeven bij ons Centraal
praktijken binnen FysioCompany. Ons team van Bureau. De aandachtsgebieden binnen de praktijk in
Fysiocompany bestaat uit vijf fysiotherapeuten, Bart, Eindhoven zijn: Sportgerelateerde klachten Medical
Britt, Tom, Joris en Erna allen geregistreerd in het taping, Osteopathie i.o., Bekkenbodemtherapie, Dry
kwaliteitsregister van het KNGF. Een speerpunt in Needling, Zwangerschap gerelateerde klachten, MS
onze praktijk is de aandacht voor de oudere mens zorg, COPD, revalidatie na knie en heupprothese,
en hun specifieke problematiek, revalidatie na McKenzie therapie en Mulligan Therapie
prothesen (heup, knie en schouder) en algemene Kijk ook eens op onze website www.fysiocompany.nl
conditie verslechtering. Dit is mede een van de Heeft u vragen, bel (040-2445518), mail
redenen dat onze oefenzaal is ingericht met (nfo@fysiocompany.nl) of loop gerust eens binnen.
trainingsgerichte apparatuur en bieden wij “vrije”
Stichting
Leefbaarheid
Mensfort
zoekt
vrijwilligers
voor de uitbreiding van de
kadergroepen. Wijkbewoners die iets willen
betekenen voor de wijk zijn van harte welkom bij
de verschillende vaste activiteiten zoals de kadergroep Wijkfeest of binnen de groep Buurtpreventie, maar ook hulp als incidenteel oproepbare kracht bij de activiteiten als Halloween en
verzorging van bloembakken zijn van harte welkom.

Buurtpreventie Mensfort
Twee keer per week lopen onze vrijwilligers een
rondje door de wijk om te kijken of er situaties zijn
die niet veilig zijn. Gelet wordt op gevaarlijke
situaties, maar ook of er verdachte figuren
rondlopen, mensen die de omgeving verkennen om
later hun slag te slaan. Verder worden buurtbewoners er op gewezen wat zij zelf kunnen doen.

7

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 6 juni en woensdag
20 juni 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!

Grote problemen met je contact
met woonbedrijf, gemeente en
andere (semi) overheden?

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 zit nu in uw wijk. Wij
bieden laagdrempelig computeronderwijs aan.
Steeds
meer
zaken
zoals
belastingen, gemeentezaken,
rekeningen van zorgverzekeraars
en huurproblemen zijn alleen
maar toegankelijk via contact
met een computer. Leer op een
ongedwongen manier omgaan met
computers, smart telefoons of
tablets en Internet. Loop voor
informatie binnen bij De Werf
op maandagmiddag tussen
13.00 uur
en 16.00 uur.
Computer defect of andere
problemen? Kom ook dan naar de
helpdesk in De Werf op
vrijdagmiddag tussen 13.30 uur
en 15.30 uur.

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.
Iftar in De Werf
Op woensdag 6 juni wordt in wijkgebouw De Werf
een Iftar georganiseerd. De Iftar is de maaltijd
die gedurende de vastenmaand ramadan door
moslims wordt genuttigd direct na zonsondergang.
Wijkfeest
Iedereen
kan2017
aan deze Iftar delnemen en De
De glijbaan
Werf
is daarvoor geopend vanaf 20.00 uur.

Kienen
Op de woensdagen 13 juni en 27 juni is er in de
ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de
Bleyslaan 73 een gezellige kienmiddag met leuke
prijzen. De zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang
om 14.00 uur Iedereen is van harte welkom.
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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 en een praatje te maken. Loop
gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en
een gezellige ontmoeting.

Samen eten is pas fijn.
Ons kookteam staat weer klaar om voor u ook op de
derde dinsdag van deze maand, dus op dinsdag 19
juni 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 17 juuni via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.

“Trappen en Snappen”

De Vrienden van St. Petrus
organiseren op zondag 1
juli een fietstocht tussen de
Petruskerk en de kerk Sint-Antonius Abt te Acht.
Maar er is meer, tijdens de fietstocht dient u
allerlei herkenningspunten in de stad en natuur te
ontdekken en puzzels op te lossen. Alleen op die
manier bent u in staat het geheim van de
speurtocht te ontsluiten. Beide kerken zullen
zondagmiddag tussen 14.00 uur en 16.00 uur
geopend zijn voor een hapje en een drankje voor de
sportieve deelnemers. Reserveer dus alvast 1
juli voor een middagje "trappen en snappen". Leuk
voor het hele gezin! Hou onze website
(www.vriendensintpetrus.nl) in de gaten voor nadere
informatie over deze activiteit. Via de website kunt
u zich vanaf 1 juni ook aanmelden.

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
Italiaanse lunch
Een groep enthousiaste vrijwilligers van S.L.M.
organiseerde op 20 april een gezellige Italiaanse
lunch in De Werf. De deelnemers mochten volgens
een recept alles zelf bereiden en daarna samen
ervan genieten. Iedereen ging voldaan naar huis.

Vogels voeren?
Regelmatig zien we brood en broodjes op de
grasveldjes in onze wijk, vooral tussen de flats.
Bewoners denken daarmee de vogels te voeren, maar
die kunnen voldoende voedsel vinden in deze tijd van
het jaar. Dat blijkt ook wel, want het blijft enkele
dagen liggen. Wat men niet beseft is dat dit voedsel
ander ongedierte als muizen en ratten aantrekt. Die
zoeken dan een holletje in de buurt en er komen er
snel meer. Het is niet gemakkelijk om er dan weer
vanaf te komen. Voorkomen is beter dan genezen,
dus een oproep aan iedereen: Gooi overtollig en
bedorven etenswaar in de groencontainer en niet op
het grasveld.

Gasten van de Italiaanse lunch
bereiden zelf hun maaltijd.
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Overlast? Samen pakken we het aan!
De politie en stadstoezicht hebben
besloten om de overlast van dranken/of drugsgebruik in de wijk aan te
pakken. Hebt u last van drank- of
drugsgebruik, van drugsdealen of ziet u
een verdachte situatie? Meld het dan!
Waar kunt u dan terecht?
Voor incidenten of verdachte situaties
neemt u contact op met de politie via
tel. 0900-8844. Bij spoedeisende zaken
belt u 112. Meldingen over openbare ruimte doet u via
14040 of de buitenbeter app. Woonoverlast kan
worden gemeld via de woonoverlast app. Op de site
www.eindhoven.nl/meldingopenbareruimte kunt u alle
niet spoed eisende zaken melden. Vul altijd alle
belangrijke gegevens correct in!

Show us some Energy Moves
Dames en heren, jongens en
meisjes, 6 juli is het weer tijd
voor Energy Moves XL, de disco
voor de jeugd van Mensfort van 10 jaar tot 14 jaar.
Ook dit jaar kunnen jullie, zo vlak voor het begin van
de vakantie, weer een groot spektakel verwachten.
We verklappen nog niet wat we gaan doen, maar één
hint: Neem je zwemkleding mee! Net als vorig jaar
zal dit evenement plaatsvinden op het verharde
voetbalveldje tegenover het Jongerencentrum De
Energy. We beginnen om 20.00 uur en om 22.00 uur
stopt de muziek. We hopen dat het heel gezellig en
druk wordt. Net zoals vorig jaar zal de omgeving
zeker mee kunnen genieten. We hopen dat iedereen
daarvoor voor één keer begrip op kan brengen. Voor
meer informatie: Bel Appie Azmani 06-11 32 27 60.
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Trots op groep 8

De kinderen van groep 8 hebben bij de IEP
eindtoets een heel mooie prestatie geleverd. Het
resultaat was positief en boven de norm van de
onderwijsinspectie. De groep heeft gemiddeld op
een begin HAVO niveau gescoord. Atalanta scoort al
meer dan drie jaar ruim boven de inspectie norm.
De school maakte enkele jaren geleden een bewuste
keuze voor de IEP als eindtoets. IEP meet op een
eerlijke en motiverende manier de vaardigheden van
kinderen. De prestaties van leerlingen worden
vergeleken met een onafhankelijke meetlat op het
gebied van rekenen, taal en lezen. De oefeningen
beginnen gemakkelijk en worden gaandeweg steeds
moeilijker. De structuur van de IEP is anders dan bij
de Centrale Eindtoets van Cito. Kinderen krijgen
behalve meerkeuze vragen ook open vragen.
Daardoor kunnen ze hun talent veel beter kwijt.
Wij zijn trots dat het onderwijs dat wij bieden
goed aansluit bij de behoefte van de kinderen. Een
dikke proficiat aan alle kinderen van groep 8.

Een groen 2018 met Operatie Steenbreek
Tegel eruit, plant erin. Dat is het motto van
Operatie Steenbreek. Er zijn volop mogelijkheden
om aan de slag te gaan, alleen of samen. Iedereen
kan in eigen tuin aan de slag om tegels te verwijderen en er planten in te zetten. Helemaal niet
moeilijk. Wil je weten hoe het werkt? Op de site
www.operatiesteenbreek.nl staat veel informatie
van Operatie Steenbreek.
Advies of hulp nodig? Vraag iemand om je te helpen.
Soms hebben mensen planten over die te veel ruimte vragen. Een ambassadeur van Operatie Steenbreek helpt je graag mee een nieuwe plek te zoeken.
Heb je tegels verwijderd? Een enkele tegel kan in
de kliko. Heb je veel tegels, gebruik ze dan voor het
bouwen van een muurtje. Kijk voor inspiratie eens in
de Raiffeisenstraat 3a in het centrum of Chaussonstraat 30 in Genderdal. Beide plekken zijn intussen
begroeid. Vanaf eind februari 2018 kun je de cursus
‘Help, ik heb een tuin’ volgen bij de Volksuniversiteit

Eindhoven..
Als je samen met je buren of buurtgenoten aan de slag
gaat, kun je hulp krijgen van hoveniers en groenbedrijven die ambassadeur zijn van Operatie Steenbreek.
Ze kunnen helpen met het weghalen van geel zand, het
brengen van zwarte aarde, het uitlenen van kruiwagens
en het bezorgen van planten. Kijk voor ambassadeurs op
www.040Goedbezig.nl bij het onderwerp ‘nieuws’. Als je
een woning huurt van een woningcorporatie kan deze de
huurders eventueel ondersteunen.

Open dag begraafplaats 2 juni 2018
Met de slogan “Tussen Kunst en Kist” wordt
tijdens de week van de begraafplaatsen de
diversiteit van de verschillende manieren van
begraven, maar ook de verscheidenheid aan
grafornamenten op begraafplaatsen benadrukt.
Ook de begraafplaats achter de St. Petruskerk
aan de Kloosterdreef zal op zaterdag 2 juni van
10.00 tot 16.00 uur geopend zijn. Tijdens de open
dag zijn er verschillende standjes van o.a. een
uitvaartverzorger, een steenhouwer en een
fotograaf die herdenkingsfoto’s maakt. Met een
bezoek aan onze open dag op zaterdag 2 juni
weet u wat mogelijk is. De toegang is gratis.

Internationale ontmoetingen
Ook deze maand vindt weer een avond plaats in het
kader van de internationale ontmoetingen. Onder
het genot van een kopje koffie of thee wordt er op
vrijdag 22 juni in De Werf vanaf 20.00 uur heel
ongedwongen 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. Ken
je iemand die de Nederlandse taal beter wil leren,
nodig die dan uit voor deze avond. Wil je dat eens
meemaken? Kom dan ook en praat gewoon mee.
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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,

2133194

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
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Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van augustus aanleveren
uiterlijk op 15 juli via 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 zonder opgaaf van redenen te weigeren indien
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Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden
in overleg met de redactie.
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en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven
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