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Renovatie
Uiteraard zal het u niet ontgaan zijn dat er grote ontkomen. Daardoor was er een relatief groot
activiteit is rondom de flats aan de 1e Lieven de verloop in dit gedeelte van onze wijk en dat leidde
Keylaan. Op dit moment zijn de appartementen aan er toe, dat men zich ook minder betrokken toonde
twee van de zijstraten onder handen genomen om bij de activiteiten in onze wijk. Bij de renovatie
het wooncomfort te verbeteren. Elke woning is waaraan nu begonnen is, zullen de sterflats
voorzien van kunststof kozijnen, voorzien van voorzien worden van een meer eigentijds uiterlijk.
isolerend glas. Ook de gevels zijn gereinigd, zodat de Van het oorspronkelijke uiterlijk zal niet veel
flats er weer als nieuw uitzien.
Ook de meer te zien zijn door de nieuwe gevelbekleding
karakteristieke sterflats op de hoek bij de Dr. en de kunststof kozijnen met isolerend glas. En
Berlagelaan aan de beurt. “Eindelijk!” horen we het is toch een stuk prettiger thuiskomen als je
oprechte Mensforters verzuchten, want jarenlang is woning en de omgeving er fraai uit zien. Dan heb
alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud verricht, je eerder het gevoel dat je thuis komt. Volgens de
wat leidde tot een. Dat leidde er toe dat de flats een planning zal het zeker nog een poosje duren
gedateerde indruk maakten, en dat bij de ingang van voordat het zo ver is en zal zeker voor de
onze wijk. Een aantal bewoners nam het initiatief om bewoners wel enige overlast te verwachten zijn.
hun woning aan de binnenkant aan te passen, zodat De bouwhekken zullen er dan ook nog een poos
het er prettiger wonen zou zijn. Maar nog vaker blijven staan, en de flats zullen één voor één een
zagen we dat de bewoners ervoor kozen elders woon- poosje ingepakt blijven. Maar het voorgestelde
ruimte te zoeken om aan het troosteloze uitzicht te resultaat lijkt de moeite waard.

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
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

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
20.00-22.00 u
20.00-22.30 u

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

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

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
19.30-22.30 u Kaartclub
Zaterdag

op aanvraag geopend

Zondag
18.00–21.00 u Dansgroep van Cleef

Richard Heijdenrijk
Zakelijk leider De Werf

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
Fietsen
Dinsdag
13.00 uur
Wandelen
Donderdag
13.30 uur
Jeu de Boules
Woensdag
20.00 uur
Schaken
Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag 10.00 -12.00 u Open huis Financiën
Elke zondag 10.00 uur
Kerkdienst
Lichtjesroute
Ook dit jaar zullen de ornamenten
van de lichtjesroute vanaf 18
september ’s avonds weer in volle
glorie te bewonderen zijn, ook aan
de 1e Lieven de Keylaan. Prachtig
werk van de vrijwilligers, zeker de
moeite waard om de route te rijden.

Bewaar deze bladzijde
Andere
5 sept
10 sept
12 sept
18 sept
19 sept
26 sept

activiteiten deze maand in Mensfort:
Kienen KBO
De Werf De
Modeshow KBO
Werf
Kienen
Eikenhof
Samen eten
Emmaüskerk
Kienen KBO
De Werf
Kienen
Eikenhof

* Meer informatie elders in deze Mensfort Info

Daghap De Werf special
Op dinsdag 4 september start Lumens
het nieuwe seizoen voor de daghap op een bijzondere
wijze, nl met een barbecue. Op de gewone tijd (van
12.00 tot 13.00 uur ) kan iedereen daarbij
aanschuiven. In verband met de voorbereiding is
aanmelden bij De Werf uiterlijk 3 september dit
keer wel nodig. De kosten bedragen voor deze
speciale daghap iets meer, nl. € 5,00 p.p.
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Fietsen met Mensfort.
Vind je fietsen ook zo leuk en ga je niet omdat je
alleen fietsen zo saai vindt? Sluit je dan aan bij de
groep fietsers uit Mensfort die elke dinsdag bij
goed weer op de fiets stappen. Om 13.00 uur
vertrekt de groep voor een mooie fietstocht van
ongeveer 35 kilometer in de omgeving van Eindhoven
en dan zijn zij terug om 16.30 uur. Zoveel mogelijk
rijden ze over landelijk gelegen weggetjes en
fietspaden. Onderweg wordt een kopje koffie of
thee gedronken, aangeboden door S.L.M. Ook
meefietsen? Dat kan? Aanmelden is niet nodig en het
is ook niet nodig elke week mee te gaan. Zorg voor
een goede fiets en kom om 13.00 uur bij De Werf.

Schaken in de Werf
Na een korte vakantietijd begint
het schaken weer. Vanaf 22
augustus kunt u voortaan op de
woensdagavond van 20.00 uur tot
22.00 uur in De Werf terecht voor een gezellig
potje schaken onder deskundige begeleiding. Kom
en speel mee! Heeft u nog een schaakspel en
gebruikt u dat niet meer? Wij zijn er heel blij mee!

Spreuk van de maand
Geen mens kan duizend dagen achtereen gelukkig zijn,
zoals geen bloem duizend dagen achtereen kan bloeien.

Wandelen met Mensfort
We zijn weer begonnen met wandelen, trots, verdrietig of onzeker maakt. En wij, als
zoals u gewend bent op dinsdagmiddag, buurtbewoners, kunnen ook vertellen wat ons trots
vertrek om 13.00 uur voor de Werf. maakt vertellen over onze familie, Mensfort,
Gewoonlijk zijn we om 16.00 uur weer
Eindhoven wat er te doen is… We hopen dat we al
terug. Tussendoor houden we een koffiepauze. We lopend een band met en begrip voor elkaar krijgen.
lopen niet hard en passen ons aan aan de minst snelle Hopen dat we samen ontdekken dat de verschillen
loper! Samen gezellig pratend lopen, samen wandelen, tussen afkomst niet zo groot zijn als we soms
kom gewoon, probeer het… aanmelden is niet nodig!
denken. We sluiten deze serie van vier wandelingen
Maar… vanaf 25 september, gaan we vier dinsdagen af met een gezellig internationaal feestje in de
(25 september, 2, 9 en 16 oktober) samen met Werf waarvan de datum later bekend gemaakt zal
statushouders* en vluchtelingenwerk op pad, zoals we worden. Wil je meedoen met deze speciale
in de vorige Mensfort Info al aangaven. We wandelen wandelingen?
dan door Mensfort. We vertrekken gewoon om 13.00 Meld je dan aan via: secretariaat.slm@hotmail.com
uur zoals elke week. Op 25 september kunnen we al of bij pvangerwen@vluchtelingenwerk.nl. Of doe
wandelend kennismaken. Er is dan volop ruimte om een briefje met uw gegevens in de brievenbus:
verhalen met elkaar te delen. Dit is voor de Judas Taddeusplein 27.
statushouders een mooi moment om hun verhaal aan * Een statushouder heeft de hele asielprocedure
doorlopen en een verblijfsvergunning voor vijf jaar
ons te vertellen. over hun afkomst en dat wat hen
gekregen.
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Honden uitlaten in onze wijk.
Gelukkig zien we veel hondenbezitters die bij het uit- vrij van hondenpoep. Een pluim voor deze bezitters
laten van hun huisdier de hond netjes aan de lijn van een huisdier. Toch zien we nog steeds hondenhouden en hun behoefte laten doen tussen de poep op de grasveldjes, die bedoeld zijn om de
struiken. Laten loslopen van de hond op het omheinde kinderen de ruimte te geven te spelen. Die komen dan
veld is prima, want ook een hond heeft beweging besmeurd en met een minder prettig geurtje thuis
nodig. Als de hond poept op de stoep of op het Zouden we een beroep mogen doen op die
grasveld worden al vaak de uitwerpselen opgeschept hondeneigenaren zeker op die plaatsen de
en in een vuilnisbak gegooid. Zo houden we onze wijk
uitwerpselen op te ruimen, maar ook op de stoepen?
Krijg de Kleertjes
Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes !
Elke laatste woensdagavond van de maand (behalve tijdens feestdagen of tijdens
de vakantie in de maand augustus) 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 26 september, 31
oktober en 28 november 2018.
Esther, Coördinator Krijg de Kleertjes – De Werf
Mail: krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com
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BiebMensfort

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

door Huub van Houtert

De vakantieperiode is wat betreft de nieuwsgaring
van oudsher een rustige en in veel gevallen weinig
zeggende periode, ook wel komkommertijd
genoemd. De nieuwsmedia - televisie, kranten lijken moeite te hebben met het verstrekken van
echt nieuws, nieuws dat er toe doet, een enkele
goede uitzondering daar gelaten natuurlijk.
Eigenlijk lijkt dit ook het geval te zijn met onze
BiebMensfort…! Kon ik u in het stukje in het
augustusnummer 7 (hoera, voorpaginanieuws!)
vertellen dat er hard gewerkt zou gaan worden aan
de verhuizing van onze bibliotheek naar een andere
ruimte: lokaal 4 in wijkgebouw ‘De Werf’, op dit
moment kan ik u niet veel meer vertellen dan dat er
nog altijd hard gewerkt wordt. Er is echter nog
weinig concreet nieuws te vertellen over die op
handen zijnde verhuizing. Nou betekent weinig
concreet nieuws natuurlijk niét dat er helemáál
geen nieuws zou zijn.Terwijl ik dit stukje zit te
schrijven is het zo goed als zeker dat er over
enkele dagen een overleg zal plaatsvinden tussen
Najaars-modeshow
KBO-afdeling Judas Taddeus nodigt u
van harte uit voor onze najaars- en
wintermodeshow van eigentijdse
seniorenmode in maat 38 t/m 54 van Hoffmans
Mode. Die wordt gehouden in De Werf op
maandagmiddag 10 september. Aanvang: 13.45 uur.
Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.
Een kopje koffie of thee staat voor iedere
bezoeker klaar. Doe ook mee met de gratis loterij.
Graag advies? Wij helpen u altijd met het maken
van de juiste keuze.

alle betrokkenen om te inventariseren wat er tot nu
toe gedaan is en wat er in de heel nabije toekomst
allemaal gedaan moet gaan worden.
Wij van
BiebMensfort hebben intussen al een lange lijst van
‘dingen die te doen zijn’ opgesteld die er niet om liegt!
Ook niet onbelangrijk om te vermelden is dat Vernon
al een mooie perspectieftekening van de inrichting van
lokaal 4 gemaakt heeft. Als het wordt zoals die
tekening laat zien, dan wordt het een heel mooie en
praktische ruimte waarin wij als BiebMensfort erg
goed uit de voeten zullen kunnen!! Maar, ik weet net
zo goed als u: papier (met daarop dat fraaie ontwerp)
is geduldig en we zullen niet alleen maar geduldig
mogen zijn, we moeten daadkrachtig met alle
belanghebbenden aan de gang! Ook en vooral omdat op
dit moment de start van het nieuwe schooljaar
2018/2019 aardig dichtbij begint te komen en in de
loop van dat schooljaar zal er met onze huidige locatie
‘iets’ gaan gebeuren…!! Wij houden de goede moed erin
en u op de hoogte van de ontwikkelingen! Allez, tot de
volgende keer!
Wijziging ‘inloop’ WIJeindhoven
De inloop in wijkgebouw De Werf.
door WIJeindhoven is gestopt, maar elke dinsdag van
10:00 –12:00 uur kunnen bewoners van Mensfort die
vragen hebben voor de generalisten terecht
in
Foto Wij Eindhoven
Rapenland op de Thorvaldsenlaan 49 (t.o. de ingang van
de parkeer-garage van de PLUS). Ook kunnen alle
bewoners van heel Woensel Zuidwest met hun vragen
terecht in het wijkgebouw op de Nieuwe Fellenoord 7
op: -Maandag- & vrijdagochtend van 10:00-13:00 uur
-Dinsdag-, woensdag- & donderdagmiddag van
13:00-16:00 uur. U kunt hier met al uw vragen
terecht.
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Burendag 22 september 2018
Op 22 september wordt dit jaar in heel Nederland Het kan lastig zijn een begin te
burendag georganiseerd op meer dan 1000 maken als je niemand in je buurt
plaatsen. Burendag is in het leven geroepen om het kent. De drempel die mensen over
contact tussen buurtgenoten te bevorderen en moeten kan soms erg hoog zijn.
ervoor te zorgen dat buurten socialer en veiliger
Dit jaar probeert het Oranjeworden. In 2017 deden zo’n 1 miljoen mensen mee fonds in een aantal buurten die drempel weg te nemen
aan duizenden activiteiten in heel het land. Denk door de organisatie van Burendag uit handen te nemen,
hierbij aan het aanleggen van een buurtmoestuin, met het idee die rol in de toekomst in meer buurten in
samenkomen onder genot van kopje koffie, het te nemen. Buren kunnen via www.burendag.nl een
opknappen van de straat, het organiseren van een aanvraag bij het Oranje Fonds indienen voor een
culturele middag of een sport- en speldag., want financiële bijdrage van maximaal 400 euro voor hun
mensen wonen prettiger in een buurt waar ze activiteiten. Wilt u iets organiseren? Meld u dan snel
elkaar kennen en regelmatig echt contact hebben aan voor een bijdrage of voor hulp bij de organisatie.
én het is bevorderlijk voor de veiligheid.
Beweeg mee tijdens de Nationale Sportweek!
Tijdens de Nationale Sportweek vragen we aandacht Heb je altijd al eens een sport willen uitproberen? Dan
voor sport en bewegen. Van 15 tot en met 29 is dit je kans! Er zijn tal van sporten te beleven van
september 2018 zetten duizenden clubs, bonden, karate en american football tot frisbee en nog veel
gemeenten en andere organisaties hun deuren open. meer. Op www.nationalesportweek.nl vind je het
Een perfecte kans om gemakkelijk nieuwe sporten uit sportaanbod. De Nationale Sportweek is voor alle
te proberen en samen sportplezier te beleven. Doe je leeftijden en wordt al 15 jaar georganiseerd. Reden
ook mee? Sportaanbieders in Eindhoven openen ook voor een groot sportfeest! Daarom is deze editie van
hun deuren en verwelkomen jou bij de club.
de NSW langer, groter en leuker dan ooit!
Jongerencoaching Go4it!
In mei van dit jaar heeft Stad & Co het project
‘Go4it! Jongerencoaching’ overgedragen aan Dynamo
Jeugdwerk. Met een (door)startbijeenkomst met alle
coaches in juni werd een frisse start gemaakt met dit
project. Go4it! heeft als doel jongeren van 13 t/m 27
jaar, die een steuntje in de rug nodig hebben te
koppelen aan persoonlijke coaches en hiermee het
toekomstperspectief van deze
jongeren te verbeteren.

Het programma is vooral
succesvol door de samenwerking tussen professionals in het
sociale domein die de jongeren
doorverwijzen, de jongeren die deelnemen, de
vrijwillige coaches, de verbindend leider en
studenten: iedereen pakt hierin zijn rol. Dynamo
Jeugdwerk van Go4it! sluit precies aan bij de missie
en visie van Lumens: Inspireren Leren Werken, die ten
grondslag ligt aan de werkwijze die Dynamo Jeugdwerk.

7daagse Buchrnhornen
Hét Voet- en Beweegcenter Buchrnhornen aan de Dr.
Cuyperslaan organiseert van 17 tot 22 sept een leuke
week die in het teken staat van lekker bewegen en
gezelligheid. Zeker ook voor bewoners van onze wijk
interessant. Wat er te doen is? Kijk hiervoor op de
website www.buchrnhornen.nl en klik op 7daagse !
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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
Vanaf 5 september bent u weer elke
eerste en derde woensdag van de maand
van harte welkom bij de kienmiddagen
van de KBO Mensfort in De Werf. Aanvang 14.00 u.
Deze maand dus op 5 en 19 september. Ook nietleden van de KBO 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 ? Kijk dan op
buurtruimte040, een platform
waar alle activiteiten en ruimten te
vinden zijn. 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 biedt in Mensfort laagdrempelig computeronderwijs aan.
Steeds vaker is contact met
belastingen, gemeenten, verhuurders, zorgverzekeraars alleen nog
maar mogelijk met een computer.
Op een ongedwongen manier leren
wij u om te gaan met computers,
smarttelefoons of tablets en
internet, zodat u zelf die
contacten kunt onderhouden. 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 19.30 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 8 augustus en 22 augustus 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.

Cursus DigiD bij stichting
Digitolk of de Bibliotheek
Eindhoven
Waarom DigiD?
Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van
een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel
gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
laten zien. Zo weet de overheid wie u bent.
Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te
loggen met uw DigiD. Als u bv. digitaal aangifte doet
of u wilt via de SVB (Sociale Verzekeringsbank) uw
AOW gegevens inzien, uw ziektekosten inzien bij de
zorgverzekeraar, dan hebt u een DigiD nodig.
In samenwerking met de Bibliotheek Eindhoven gaat
stichting Digitolk gezamenlijk de cursus: Werken
met de elektronische overheid geven.
Deze cursus behandelt het aanvragen en werken
met DigiD en het raadplegen van Mijn Overheid,
Sociale Verzekeringsbank, Werk.nl, Gemeente
Eindhoven en Mijn Toeslagen. Bij stichting Digitolk
zijn er 4 bijeenkomsten van 2 uur.
Waar en Wanneer? Stichting Digitolk Woensel
Wijkcentrum de Werf, van der Werffstraat 14,
Vanaf 4 september: elke dinsdag van 14 tot 16 uur
Cursusprijs: €18,- (inclusief het cursusboek)
Aanmelden kan U kunt zich de website
(www.digitolk.nl) onder het kopje Contact/ formulier
of Mobiel: 06-10704573
Ook in de bibliotheek wordt deze cursus gegeven.
Voor de data en aanmelding in de bibliotheek bij
het punt: Regelen, Telefoon: 040 2604260 of via
mail: klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl

Samen eten is pas fijn.
Op dinsdag 18 september, de derde dinsdag van
deze maand, heeft het kookteam van de
Emmaüskerk weer een lekkere maaltijd bereid. Dan
kunnen we op weer samen genieten van het eten en
daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten
bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte
welkom. Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 19
augustus via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.
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 uur tot 10.30 uur
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Kloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober)
- elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A
- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat

Koffieconcert Zanglust 28 oktober
Op zondag 28 oktober geeft het koor Zanglust
weer haar jaarlijkse koffieconcert in De Werf.
Het concert begint om 12.00 uur en zal duren
tot 14.30. Iedereen is van harte welkom om te
genieten van de muzikale klanken van dit koor.
Noteer dit nu al vast in uw agenda !
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Carte Blanche verlaat Mensfort
We gaan. We gaan verhuizen. Na 11 jaar
verlaten we de Jan Heynslaan. Met pijn in
ons hart omdat we er in al die jaren een thuis
hebben gecreëerd, maar vooral ook met hoop en
nieuwe verwachtingen! Een nieuw nest om te kunnen
zijn wie je bent. Een nest om te ontmoeten en
samen te werken. Een nest om de vleugels te
spreiden, maar bovenal een nest voor onze acteurs,
theatermakers en beeldend kunstenaars om thuis te
komen en te kunnen broeden. In het stadsdeel
Tongelre, op het voormalige Storkterrein Sectie C
aan de Daalakkersweg, een broeinest voor kunst,
cultuur, eten en drinken, heeft Carte Blanche heeft
een plek gevonden in hal 10 08. De komende periode
wordt er hard gewerkt om de hal gebruiksklaar te
maken, zodat we in oktober daar kunnen starten
met de activiteiten. Intussen wordt er druk
gewerkt en gerepeteerd in De Graanschuur, het
voormalige M.E.C in de Genneper Parken.

SPortief Ontmoeten Op Noord
(SPOON)
Diverse sportaanbieders op Sportpark Eindhoven
Noord hebben hun krachten gebundeld om samen
een nieuw, aangepast en gevarieerd aanbod aan
sporten voor 60-plussers aan te kunnen bieden.
De activiteiten van SPOON gaan op 14 september
van start en zullen in het eerste jaar georganiseerd
worden op vrijdag van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Natuurlijk is er gelegenheid voor een kopje koffie
of thee. Op de eerste 3 vrijdagen (14, 21 en 28
september) kun je gratis kennis maken met de
verschillende activiteiten. Daarna kun je telkens
voor een periode van 8 weken voor een bepaalde
activiteit inschrijven. Kijk voor het aanbod en de
kosten op de website www.spooneindhoven.nl.
Bij voldoende belangstelling voor andere sporten
zal SPOON deze ook gaan aanbieden. Ook andere
tijdstippen zijn bespreekbaar. Aanmelden kan via
de website, via een telefoontje naar 0628274338
of een email naar info@spooneindhoven.nll.

Praktijk voor kinderfysiotherapie
Wist u dat in het gezondheidscentrum Menszorg ‘kinderfysiotherapie Eindhoven Noord’
al sinds 2010 is gevestigd? Kinderfysiotherapie is een specialisatie van de fysiotherapie
die gericht is op kinderen van 0 tot en met 17 jaar. Kinderfysiotherapeuten zijn
specialisten in de ontwikkeling van het bewegen van het kind en de ontwikkeling van de
groeiende tiener.
Het behandelen van een kind vindt spelenderwijs scheve rug of een slappe houding en natuurlijk
plaats en op een manier die aansluit bij de belevings- sportblessures bij kinderen. Daarnaast is onze praktijk
wereld.
De ouders worden betrokken in de gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met
behandeling: we geven tips en adviezen aan de ouders problemen in de sensorische informatie verwerking,
zodat ze thuis in het dagelijks leven oefeningen het begeleiden van veel te vroeg geboren baby’s en in
kunnen aanbieden en het kind
zo optimaal het behandelen van kinderen met plas- en
gestimuleerd wordt. Als ouder is het soms moeilijk poepproblemen. We bieden het fitkids programma aan
een afwijkende ontwikkeling te herkennen, maar waar kinderen vanaf 6 jaar een jaar onder begeleiding
signalen kunnen zijn: voor baby’s: een voorkeurs- kunnen sporten.
houding van het hoofd, een aangeboren afwijking, niet Ons team bestaat uit 7 ervaren kindergaan omrollen, kruipen of komen tot lopen. Peuters en fysiotherapeuten die allen een passie hebben voor het
kleuters die wat angstig zijn om te bewegen, kinderen vak en het kind en de ouders centraal stellen.
die anders lopen, bijv. op de tenen of met de voeten Kijkt u voor meer informatie ook eens op onze website:
naar binnen gedraaid. Schoolkinderen die moeite www. Kinderfysio.eu of belt u ons op nr: 040-2440131.
hebben met leesbaar schrijven of meedoen met de U mag natuurlijk ook bij ons langs komen wanneer u een
gymles. Tieners met een houdingsafwijking zoals een vraag heeft over uw kind.
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Bowlingclub "The Oldtimers" zoekt nieuwe leden!
Of je nou groot bent of klein, man of vrouw,
iedereen kan leren bowlen. Het gaat namelijk niet
om kracht of uithoudingsvermogen, maar om
techniek. Onze gezellige bowlingclub speelt vanaf
september t/m mei iedere dinsdagmiddag van
13:30 uur tot 15:00 uur in de Megabowling aan de
Vijfkamplaan 6a in Eindhoven. Na afloop is er nog
een mogelijkheid om na te praten onder het genot
van een drankje. Lijkt het jou leuk om te bowlen bij
onze club? En ben je 55+? Zowel beginners als
gevorderde spelers zijn van harte welkom! Kom
gerust een keer vrijblijvend langs om kennis te
maken en mee te spelen op dinsdagmiddag. Wij zijn
er vanaf 13:00 uur. Goed om te weten: De
contributie bedraagt € 90,00 per speeljaar en
€ 2,00 per speelmiddag. Heeft u geen eigen bal of
schoenen? Geen nood, deze krijgt u gratis in bruikleen. Direct opgeven? Dat kan bij de wedstrijdleider Ad van Falier, tel: 0622 015 771 of
falier@chello.nl.
Meer informatie: www.bowlingoldtimers.nl
De Witte Raaf verhuisd.
Per 1 juli jl is De Witte Raaf
verhuisd naar De Sleutel 1, in
Eindhoven. Het - telefoonnummer is ongewijzigd
2511611. Ook niet veranderd is de website
www.witteraafeindhoven.nl. Zij zijn nog steeds op
zoek naar chauffeurs. Interesse in zinvol
vrijwilligerswerk? Meld je dan aan op 040-2511611.
Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef
dan uw emailadres door aan onze redactie!

Wat zijn uw spulletjes waard?
Ook dit jaar hebben de Vrienden
van Sint Petrus een aantal experts van het bekende
TV-programma “Tussen Kunst en Kitsch”, bereid
gevonden om mee te werken aan een taxatiemiddag in
de Petruskerk. Als u spullen heeft waarvan u graag wilt
weten waar het vandaan komt of wat de waarde is,
kom dan zaterdag 15 september naar de Petruskerk
aan de Kloosterdreef. Hier zullen de experts, Jan
Beekhuizen, Willem de Winter, Martijn Akkerman,
Joseph Estié en Jaap Polak vaststellen of de
emotionele waarde groter is dan de daadwerkelijke
waarde. Zij willen hun kennis en kunde graag met ons
delen. De kaartverkoop is gestart op 20 augustus via
de website www.vriendensintpetrus.nl of bij de
pastorie van de Petruskerk aan de Kloosterdreef
Wespenoverlast
Ook dit jaar kunnen we in de periode augustus/
september weer veel overlast ondervinden van
wespen als we buiten iets eten of drinken. Deze op
zich nuttige dieren, die muggen en vliegen vangen om
de larven te voeren, gaan zich na het broedseizoen
belonen met zoetigheden als vlees, limonade en
ijsjes, die wij buiten gebruiken. Kijk dus uit, dat er
geen wesp op zit. Gebruik als het kan afgedekte
kinderbekers en laat geen voedselafval slingeren.
Kruidenplantjes of kruidnagel op een schoteltje
houdt ze wel op afstand. Ook een wespenval met
Radler of limonade lokt de wespen weg van je
tuintafel als je die verderop in de tuin zet. Als je dan
toch nog een wesp ziet, blijf dan kalm. Alleen als ze
zich bedreigd voelen gaan ze steken. En let op: bij
één doodgeslagen wesp komen er vaak meerdere op
de begrafenis. Die komen af op de uitgescheiden
alarmstof van de dode wesp!

Uniek Sporten dag
29 september organiseert Uniek Sporten Zuid- ren. Er zijn clinics, informatiestandjes en demo’s
Brabant de Uniek Sporten dag op het 18 van diverse sporten. Ben jij op zoek naar een
septemberplein in Eindhoven van 13.00 - 16.00 uur. geschikte sport of beweegvorm? Kom dan naar de
Tijdens deze dag zal de Unieke sporter centraal Uniek Sporten dag en ontdek wat jou beweegt Op
staan. Deze komen minstens 25 sportaanbieders www.unieksportenbrabant.nl vind je nog veel meer
hun aanbod voor het Aangepast Sporten presente- informatie !
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Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz

Buurthuis De Werf,
Beheerder: Richard Heijdenrijk,

www.leefbaarheidmensfort.nl
informatie@mensfort.eu
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Buurtpreventie Mensfort

buurtpreventie@mensfort.eu

Jongerencentrum De Energy
Beheerder:Vernon Ridderstaat

van der Werffstraat 14,
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl

Gebiedscoördinator Mensfort Erika Overink

e.overink@eindhoven.nl

Wijkagent (waarnemend)
Hafid Haddou

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
hafid.haddou@politie.nl

Janneke Lopata

j.lopata@lumenswerkt.nl

WIJEindhoven

Trudy el Boujaddaini

Jongerenwerk Gijs v. Dijsseldonk

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

Klachtennummer Gemeente Eindhoven

gemeente@eindhoven.nl

RK Parochie St. Petrus’ Stoel

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

Emmaüskerk Jacqueline Lanting

info@emmauskerkeindhoven.nl

Website S.L.M.

Redactieadres Mensfort Info
Bankrekening S.L.M.
Bij overlijden:

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@mensfort.eu
t.n.v. Penningmeester S.L.M.
Acheron uitvaarten

2431154
084-8693076
06-12324551
2385029
0900-8844
06-52740942
06-11325392
06-52740944
14040
269 75 61
0638062395
2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Ook dit jaar is het Judas Taddeusplein dank zij
S.L.M. weer voorzien van fraaie bloembakken.

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van oktober aanleveren
uiterlijk op 15 september schriftelijk op het
redactieadres of via mensfort.info@mensfort.eu
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
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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