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Halloween 2018
Ook dit jaar organiseert S.L.M. samen met Dynamo
Jeugdwerk en Basisschool Atalanta
weer een
Halloweentocht door de wijk. Dat zal dit jaar zijn op
woensdag 31 oktober. Natuurlijk kunnen daaraan alle
kinderen uit Mensfort meedoen, maar ook uit
Rapenland en Kronehoef, ook als zij op een andere
school zitten. Voor kinderen tot en met groep 4 is
er een Halloweentocht door de basisschool. De start
voor beide tochten zal zijn vanaf het plein van de
Basisschool aan de Barrierweg, waar ook het einde
van de tocht is. De eerste groep zal starten om
18.30 uur en er is een mogelijkheid te starten tot
ongeveer 20.00 uur. De groepen vertrekken met
tussenpozen van ongeveer 10 minuten en de tocht zal
ongeveer een uur duren. Wij hopen, dat er veel
kinderen met hun ouders meelopen, maar dat niet
iedereen om 18.30 uur staat te dringen om te
starten. Kom gerust wat later, want anders leidt dat
tot langere wachttijden op het toch wel gezellige
schoolplein. Voor ouders zal worden gezorgd voor
koffie en thee om het wachten te verzachten. Voor

de kinderen zal gezorgd worden voor gezellige
muziek. Het leukste is het als er voor de
wijktocht groepen worden gevormd van ouders en
kinderen,
eventueel
met
vriendjes
en
vriendinnetjes, zodat kinderen, waarvan de ouders
niet mee kunnen doen, toch mee kunnen lopen in de
groep van vriendjes en vriendinnetjes. Natuurlijk is
het extra leuk als iedereen in Halloweenstijl
verkleed is. Naar aanleiding van opmerkingen na de
tocht vorig jaar is besloten de route wat korter te
maken en de mogelijkheid te bieden dat kinderen
uit één gezin bij elkaar kunnen lopen. Voordat u
kunt starten moeten de kinderen aangemeld
worden bij de ingang van het schoolplein. Zij
krijgen daar een startkaart. Onderweg en na
afloop krijgen zij dan enkele traktaties. Voor de
ouders zal een routekaart worden verzorgd,
terwijl ook de route met pijlen zal worden
aangegeven. Na het inschrijven is het wachten tot
de groep kan vertrekken. We wensen iedereen veel
plezier.

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
09.30-10.30 u
10.00-12.00 u
11.45- 12.45 u
13.00-16.00 u
13.30-17.00 u
18.30-21.30 u
20.00-22.00 u

Gymclub Survival
Buurtbieb Mensfort
Volksdansen
Digitolk inloop
KBO Sjoelen, biljart, rikken
Katholieke EHBO
Volksdansen Vodawiko

Dinsdag
09.30-11.30 u
09.30-10.45 u
12.00-13.15 u
13.00-16.00 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
Daghap, lunch
Digitolk Computerclub
Bridgen Jeanne Hermans
Biljartclub "Ons Genoegen”
Doornakkers Muzikanten
Muziekgroep "Da Capo '85"

Woensdag
09.30-10.30 u
09.30-12.00 u
11..00-13.00 u
13.30-16.30 u
13.00-16.00 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
Donderdag
10.00-12.00 u
10.00-16.00 u
13.00-17.00 u
13.30-16.00 u
13.15 -16.00 u
19.00-21.30 u
19.00-22.00 u
20.00–22.00 u

Vrijdag
10.00-12.00 u BiebMensfort
13.00-14.00 u Ahmadiyya Gemeenschap
13.00-16.30 u Mondharmonica
Ons Genoegen
13.00-16.00 u Digitolk inloop
19.30-22.30 u Kaartclub De Werf
Zaterdag
15.00-17.00 u MCID
Zondag
9.30-12.30 u GMI
12.30-14.30 u Kerkdienst Faith Arena
14.30-18.30 u MCID
15.00-19.00 u Stichting Ohaneze
Zangvereniging Levensvreugd
18.00–21.00 u Dansgroep van Cleef
Digitolk Computerclub
Biljartclub De Werf
Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Reiki
Meditatie
Schildersclub Frans Verbeek

Gym en beweging
Crea-club
Eindhoven Doet
Bridgen Slem Hunters
Digitolk Computerclub
KBO kienen 1e en 3e week
Reparatie café 2e en 4e week
Buurtbieb Mensfort
Symphonisch Ensemble
Schaken
Toneelvereniging Basta

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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Andere
3 okt
7 okt
10 okt
15 okt
16 okt
17 okt
24 okt
27 okt
28 okt
31 okt

activiteiten deze maand in
Kienen KBO
Concert “Levensvreugd”
Kienen
Openbare wijkvergadering
Samen eten
Kienen KBO
Kienen
Emmaüsconcert
Koffieconcert Zanglust
Krijg de kleertjes

Bewaar deze bladzijde

Mensfort:
De Werf
De Werf
Eikenhof
Eikenhof
Emmaüskerk
De Werf
Eikenhof
Emmaüskerk
De Werf
De Werf

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
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

* meer informatie elders in deze Mensfort Info

De gehouden enquête van juni!
Voor en tijdens de vakantie hebben wij bij u een
enquêteformulier in de brievenbus gedaan en daarna
hebben wij op vele adressen de strookjes opgehaald.
Het was hartverwarmend om te merken dat u zich,
als wijkbewoners, zo betrokken voelde bij de wijk.
Bij 600 adressen belden wij aan, 400
handtekeningen hebben we opgehaald en ontvangen
in de brievenbus, een teken dat u onze ongerustheid
deelde en ook de BiebMensfort een warm hart
toedraagt. Zoals u weet is de Bieb niet naar het
gangetje verhuisd, maar naar een mooi ingericht
lokaal. We kunnen trots op onze Bieb blijven mede
door uw steun! Wat betreft de vestiging van het
Summa College met een MBO klas in de Werf, dat
gaat gewoon door, daar waren onze argumenten
schijnbaar niet voldoende voor… Dus zit er nu in ons
wijkgebouw een MBO klas, stagiaires van het 1e en

3e leerjaar van de opleiding Sociaal Cultureel Werk.
Zij gaan ook in en voor onze wijk werken/stages
volgen. Naar aanleiding van de resultaten van deze
enquête zijn er contacten geweest met Lumens, de
wethouder en onze gebiedscoördinator, allemaal
extra moeilijk, want om beurten was iedereen met
vakantie. Toch zijn er nog besprekingen geweest over
het hoe en wat om de overlast in onze wijk zoveel
mogelijk te beperken en in goede banen te leiden. Dit
eindresultaat zullen we dan ook als een positief punt
aanvaarden. Wij wilden u dit toch even melden en u
bedanken, omdat u ons allen zo goed gesteund heeft
met het ondertekenen, de gesprekken en de
opmerkingen in antwoord op onze brief.
S.L.M. en Vrijwilligers van de BiebMensfort
Willemien v.d. Heyden en Sjack de Haan

Krijg de kleertjes
Kleding en speelgoed ruilen in De Werf
Woensdag 31 oktober zijn we er weer van 19:30 uur – 21:00 uur . Er is kinderkleding in de
maten 50 tot en met 80. Ook hebben we 2 dozen met kinderspeelgoed. De entree is gratis!
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“Deze dames van Gym en beweging kunnen niet
wachten op een mogelijke beweegtuin in Mensfort!”

Gezocht: vrijwilligers voor Halloween
De organisatie van een activiteit
als
de
Halloween-tocht
is
afhankelijk
van
vrijwilligers.
Daarom doen we een dringende
oproep aan alle wijkbewoners om
daarbij te helpen. Dat kan als u
wilt gewoon door in uw huis, tuin
of garage de kinderen te
ontvangen of aan het schrikken
te maken. Wilt u graag dat onze
tocht bij u langs komt en hebt u een snoepje voor de
kinderen? Leuk als dat even wilt laten weten. U
krijgt dan een poster waaraan de kinderen kunnen
zien dat u ze wilt verrassen. Als u uw huis wilt
versieren, dan zal S.L.M. daarbij helpen door middel
van een bijdrage voor de versiering. Maar ook kunt u
helpen door in uw tuin een plaatsje te geven aan één
van de “schrikeffecten”, zoals bijvoorbeeld een
claxon, die u dan zelf bedient. Een aantal
wijkbewoners heeft al hun medewerking toegezegd,
maar als er nog meer bijkomen maakt dat het voor
de kinderen nog leuker. Als u wel wilt meedoen, maar
nog niet weet hoe, dan komt iemand van de
organisatie graag met u kijken wat de mogelijkheden
zijn. U blijft dan gewoon thuis en helpt aan het
slagen van deze activiteit. Maar als u liever op een
andere plaats uw hulp aanbiedt, dan kan dat ook,
bijvoorbeeld door als heks of spook rond te lopen op
de route. Op velerlei manieren kunt u een bijdrage
leveren. Mocht u mogelijkheden zien om in de
voorbereiding deze maand te helpen, of op 31
oktober in de loop van de dag kunt helpen om tenten
op te zetten en in te richten als
spooktent, bent u ook van harte
welkom. De route voor dit jaar
wordt pas vastgesteld na 15
oktober, zodat we die kunnen
aanpassen aan de reacties van
de bewoners. Wilt u het slagen van deze tocht? Bel
dan even naar telefoon 2449938 op één of andere
manier als vrijwilliger bijdragen aan of mail naar
informatie@mensfort.eu

Openbare wijkvergadering
Op maandag 27 augustus had het bestuur van S.L.M.
alle wijkbewoners uitgenodigd voor een eerste
openbare wijkvergadering. Graag wilde het bestuur
iedereen laten meepraten over zaken die gaan over
de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk., zaken
waaraan S.L.M. al 22 jaar werkt. De vraag is alleen of
dat ook de manier is die de bewoners belangrijk
vinden. Mogelijk zijn er ook andere manieren om die
doelen te bereiken. Het was dan ook een
teleurstelling dat de vergadering slechts door één
wijkbewoner werd bezocht, die nog niet eerder als
lid of vrijwilliger een vergadering bijwoonde. Daaruit
zou het bestuur kunnen concluderen dat zij het
samen met een aantal vrijwilligers goed aanpakken en
zo moeten doorgaan. Anderzijds zou de conclusie
kunnen zijn dat er weinig wijkbewoners zijn die zich
druk maken om de leefbaarheid en de veiligheid in
onze woonomgeving. Gelukkig had de eerste
bezoeker enkele suggesties, waarmee het bestuur
iets kan. Dat was dan ook het positieve resultaat van
deze eerste openbare vergadering. Ondanks de
teleurstelling van deze avond zal het bestuur zo’n
algemene wijkvergadering nog een paar keer
herhalen in de hoop meer response te krijgen. De
eerstvolgende openbare wijkvergadering zal worden
gehouden op maandag 15 oktober in de zaal van de
Eikenhof in de Bleyslaan Deze vergadering begint om
19.30 uur. Kom ook uw bijdrage leveren aan de
leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk. Voor
volgend jaar zullen we proberen de vergadering te
plannen vlak na het uitkomen van de Mensfort Info
om te voorkomen dat de datum uit uw geheugen is
geraakt voordat de vergaderdag aanbreekt.
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Fietsen met Mensfort.
Hierboven een impressie van de groep fietsers uit
Mensfort in de omgeving van Eindhoven. Op een mooie
zomerdag vertrokken zij om 13.00 uur bij De Werf,
waar ze om 16.30 uur weer terug waren. Bij goed weer
gaan ze al vijf jaar op pad, gezellig keuvelend onder
het fietsen. Soms is de groep groot, soms wat kleiner,
want iedereen komt alleen als het uitkomt. Het
gemiddelde ligt nu rond de 14 deelnemers. Zoveel
mogelijk rijden ze over landelijk gelegen weggetjes en
fietspaden, elke week naar een ander dorp in de buurt
van Eindhoven. Onderweg wordt een kopje koffie of
thee gedronken, aangeboden door S.L.M. Ook een keer
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 als het droog weer is om 13.00 uur
bij De Werf.

Internationale ontmoetingen

Taalcafé

Op 24 augustus zijn wij bij elkaar geweest en toen
waren er alleen Nederlandse mensen die wilden meewerken, maar er waren helemaal geen mensen die

Fietsen met Mensfort

Nederlands wilden leren. Daarom hebben wij toen

Spreuk van de maand

helaas moeten besluiten om de Internationale
Ontmoetingen in het Taalcafé te stoppen. Maar… van

Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul
je soms eerst oude dingen los moeten laten.

dinsdag 25 september t/m 16 oktober organiseren
wij, de wandelgroep Mensfort en Vluchtelingenwerk,
zoals hierboven aangegeven, vier wandelingen in

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Mensfort. Elke dinsdag heeft een ander thema. Wil
je dus toch je Nederlands oefenen. Kom op
dinsdagmiddag 12.45 uur naar de Werf en wandel en
praat mee. Leer elkaar kennen. Misschien wordt er
dan

toch

besloten

om

de

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

Internationale

Ontmoetingen/Taalcafé opnieuw op te starten.
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www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl

BiebMensfort
door Huub van Houtert

Hingen er tot voor kort nog erg donkere wolken boven
BiebMensfort, De Werf en Energy, nu is er
zachtjesaan sprake van brede opklaringen! In
voorgaande afleveringen van Mensfort Info ben ik al
uitvoerig op de ontstane situatie ingegaan zonder nog
echte duidelijkheid te kunnen verschaffen. Nu is dan
eindelijk het moment daar dat ik dat wél kan: de
verhuizing van BiebMensfort van het lokaal in Energy
naar Lokaal 4 in De Werf is een feit! U herinnert zich
ongetwijfeld dat er in de achter ons liggende periode
stevig actie is gevoerd tegen de voorgenomen plannen
van Lumens, plannen die niet alléén met BiebMensfort
te maken hadden. De acties hadden evenzeer
betrekking op het voornemen om van het lokaal waarin
onze bibliotheek sinds 2014 was ondergebracht een
lesruimte van het Summacollege te gaan maken. Niet
iedereen was daar even gelukkig mee, om het maar even
heel eufemistisch uit te drukken. Welnu, dat
voornemen is er nog steeds, beter gezegd: het is
omgezet in een definitief besluit. Er komt inderdaad
een lesruimte van Summa, afdeling Sociaal Cultureel

Openingstijden BiebMensfort:
Maandagochtend 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
Werk. Wat dit precies inhoudt en gaat betekenen
voor onze wijk ga ik op deze plaats niet uit de
doeken doen; u kunt hierover binnenkort meer lezen
in de plaatselijke pers. Wij van BiebMensfort
kunnen u zeggen dat we heel gelukkig zijn met de
oplossingen die voor ons gevonden zijn. De
verhuizing is, dankzij de enorme inzet van onze
vrijwilligers, intussen al lang en breed achter de rug
en we hebben onze eerste klanten al mogen
begroeten in ons nieuwe onderkomen: Lokaal 4! Er is
veel veranderd t.o.v. de vorige situatie maar dat
alles kunt u met eigen ogen komen bezien: u bent
meer dan hartelijk welkom! Een van de
veranderingen is een gewijzigde openingstijd: we
zijn er voortaan niet meer op de dinsdag- maar op
de maandagmorgen!!! Heel belangrijk. Hangen we nu
de vlag al uit? Nee, daar wachten we nog even mee;
we doen dat bij de officiële, maar tegelijkertijd
informele, (her)opening, ergens in oktober, waarbij
we u allen hopen te ontmoeten. U hoort van ons.
Allez, tot de volgende keer!

De nieuwe BiebMensfort

Foto Wij Eindhoven

Concert Seniorenkoor “Levensvreugd”
Het Seniorenkoor “Levensvreugd” zal op zondag 7
oktober haar jaarlijks algemeen concert verzorgen
in buurthuis De Werf, zodat iedereen kan horen
dat zij een leuke nummers goed vertolken. Het
concert, waarvoor we hierbij alle wijkbewoners
uitnodigen, begint om 14.00 uur en is gratis
toegankelijk. De zaal is deze dag open om 13.30 uur.

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, dat elke week met
veel plezier repeteert in De Werf. Deze keer mag
iedereen meegenieten van hun repertoire.
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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 16
september
via
een
emailtje
aan
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.

Schaken
Voor de vakanties schaakten we in de Werf op de
dinsdagavond maar vanaf 22 augustus op de woensdagavond (20.00 t.m. 22.00 uur). Ook U bent van
harte welkom om mee te schaken. Op welk niveau u
ook speelt, kom en kijk of het iets voor u is ! Als er
meer schakers zijn kunnen we op meer schaken.
Gezelligheid komt wel op de eerste plaats maar
winnen is natuurlijk leuk en daar hoort verliezen
dan ook automatisch bij. Al doende leert men… Niet
iedereen komt elke week schaken maar gewoonlijk
zijn er 4 à 5 personen aanwezig. Borden hebben we
nu voldoende maar als de groep groeit hebben we
er wel meer nodig, dus wij houden ons, nog steeds
aanbevolen voor een spel als u dat toch niet meer
gebruikt. Door een wijkbewoner is aan onze
eerdere oproep gehoor gegeven, waarvoor wij hem
hartelijk danken voor het extra spel. Helaas ontbrak in het vorige bericht een
contactadres daarom nu: mail
(secretariaat.slm@hotmail.com) of
bel met 040-785 00 05 en wij
komen het spel graag
bij u
ophalen.

Vraag en aanbod
Regelmatig wordt het bestuur van S.L.M. gevraagd of
zij iemand in onze wijk kennen die wijkbewoners af en
toe kunnen helpen. Ook geven soms anderen aan dat
ze wel eens wat voor een ander willen doen, zonder
dat daar veel voor betaald hoeft te worden. Om
iedereen te laten weten wie hulp vraagt of aanbiedt
(bijvoorbeeld een keer de tuin doen, helpen
boodschappen doen, de hond uitlaten of een avondje
oppassen) zou dat een rubriek kunnen zijn in dit blad.
Stuur een mailtje naar de redactie en wij maken dat
bekend (zonder naam of adres) en brengen zo mensen
bij elkaar, die dan samen afspraken kunnen maken.
Koffieconcert Da Capo ‘85
Accordeon- en Snarenorkest Da Capo '85 geeft op
zondag
11
november
a.s.
haar
jaarlijkse
koffieconcert in De Werf. Aanvang 11.00 uur De
toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met het secretariaat Da Capo ‘85 ,
tel 2810602. Iedereen is welkom om te genieten van
de muziek van dit orkest. Kom dus gerust even binnen
en geniet van de gezellige muziek op deze zondag.
Noteer de datum nu al vast in uw agenda.
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Openingstijden wijkcentrum De Werf
Maandag
08.30 - 17.00 uur 19.00 - 22.30 uur
Dinsdag
08.30 - 17.00 uur 19.00 - 22.30 uur
Woensdag 08.30 - 17.00 uur 19.00 - 22.30 uur
Donderdag 08.30 - 17.00 uur
19.00 - 22.30 uur
Vrijdag
12.30 - 16.30 uur
19.00 - 22.30 uur
Zaterdag en Zondag alleen op aanvraag

Kienen
Elke eerste en derde woensdag van de
maand bent u van harte welkom bij de
kienmiddagen van de KBO Mensfort in
De Werf. Aanvang 14.00 u.
Deze maand dus op 3 en 17 september. Ook nietleden van de KBO zijn van harte welkom !

Loop eens binnen voor een lekker kopje koffie !

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.

Kienen
Op de woensdagen 12 en 26 oktober 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.

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.
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.
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Sinterklaas in De Werf
Op woensdag 28 november zal Sinterklaas tussen 14.00
uur en 15.30 uur naar De Werf komen. Hij wil daar graag
de kinderen van onze wijk bezoeken. Ouders van
kinderen tot en met 8 jaar kunnen deze tijd al vast
noteren als zij met hun kinderen willen komen. In de vol-

gende Mensfort Info komt meer informatie en dan
zal er voor de kinderen een kleurplaat worden
opgenomen. Door deze in te kleuren en in te leveren
bij S.L.M. weten we wie er komt en dan weten de
Zwarte Pieten ook voor wie ze een cadeautje
moeten meenemen. Dat wordt een gezellige middag.

Lichtritueel op de kerkhoven met Allerzielen
De traditie van Allerzielen bestaat al erg lang in onze de Boschdijk zullen
kerk, het extra verzorgen van de graven en het op 2 november in de
bezoeken van de grafzegeningen op de verschillende avond tot 21.00 uur geopend zijn. Fakkels en lampen
kerkhoven in onze parochie zijn al vele jaren een goede
zullen de hoofdpaden verlichten. Na de
avondviering van 19.00 uur in onze kerk gaan we in
processie samen naar de graven op het
aangrenzende kerkhof om de uitgereikte kaarsjes
bij onze dierbaren te plaatsen. Op de begraafplaats aan de Boschdijk, waar overigens ’s avonds
geen viering is, kunt u toch ook een kaarsje krijgen,
ontstoken met een vlammetje van de paaskaars
tijdens de viering in de Petruskerk. Dat mag u
brandend achterlaten op het graf of bij de
urnenplaats van uw geliefde overledene, meenemen
of achterlaten bij de algemene herdenkingsplaats.
‘s Middags om 15.00 uur is er een gebedsdienst met
grafzegening op beide kerkhoven Aansluitend bent
gewoonte. Sinds een aantal jaren wordt hier een nieuwe u uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om
traditie aan toegevoegd, het bezoeken van de kerkhoven samen even na te praten. Bij extreem slecht weer
in het donker, met een door ons aangeboden lichtritueel. wordt de avondopenstelling geannuleerd. Wij hopen
De kerkhoven van onze parochie aan de Kloosterdreef en op uw begrip hiervoor.
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Praktijk voor voedings- en dieetadvisering
Wist u dat er in Gezondheids- Vegetarische voeding;
centrum Menszorg ook een diëtist Lactose intolerantie en eventuele andere vragen
gevestigd is? Onder de naam van
over voeding.
‘Diëtistenpraktijk Karin Wijnen’ werkt diëtist Alette Voor kinderen werken we met het programma Kik
van de Staaij in deze praktijk. U kunt in de praktijk for Kids, waarbij we op spelenderwijs kijken naar
terecht voor voedings- en dieetadviezen voor onder voeding, beweging en andere aspecten die hiervan
andere: Gezonde voeding en leefstijl voor kinderen en op invloed zijn. We staan voor een advies dat bij u
volwassenen; Gewichtsproblemen (overgewicht en past en persoonlijke coaching tijdens het bereiken
ondergewicht); Voeding tijdens zwangerschap; van uw doelen! Kijk voor meer
Diabetes Mellitus; Hypertensie (te hoge bloeddruk); informatie eens op onze website
Hypercholesterolemie (te hoog cholesterolgehalte); www.dietistkarin.nl
COPD; Maag- en darmklachten (o.a. obstipatie (trage of neem contact op via
stoelgang) / maagzuur / prikkelbare darmsyndroom en alette@dietistkarin.nl of
andere maag- en darmklachten); FODMAP- arme dieet per telefoon 06-17496778.
bij Prikkelbare Darm Syndroom; IJzertekort;
Open huis Financiën
Vind jij die financiële administratie ook zo lastig? Ben - elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken je je
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Kloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober)
recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die
formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of - elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
verwijzen je naar professionele instanties die verder
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A
kunnen helpen. Onze hulp is geheel kosteloos!
- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
WAAR KUN JE TERECHT?
in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2
Emmaüsconcert – Vertelconcert met cello en piano
Op zaterdagmiddag 27 oktober is er weer een
Emmaüsconcert. Dit keer is het een ‘vertelconcert’
met als thema: Russische componisten onder Stalin.
Het verhaal van de wrange geschiedenis van onderdrukking van onder andere de Russische componist
Sjostakovitsj wordt gecombineerd met het prachtige
spel van celliste Lidy Blijdorp. Zij treedt in dit concert
op samen met pianist Tobias Borsboom en verteller
Rens van Hoogdalem. Lidy Blijdorp wordt geprezen om
haar‘ adembenemende muzikaliteit en vertelkracht’.
Zij is afgestudeerd aan het Conser-vatorium in Parijs
met de hoogste onderscheiding.
Het concert wordt gegeven van 16:00 uur tot 17:00
uur in de Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2,
Eindhoven. Vanaf 15:30 uur is er inloop met koffie of
thee. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting met

een drankje. De toegang is gratis; er is een
deurcollecte. Mocht u interesse hebben in nog meer
Russische muziek: op 27 oktober ‘s avonds geeft de
Philharmonie Zuidnederland een concert in het
Muziekcentrum
met
eenzelfde
thema:
Sjostakovitsj versus Stalin.

Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan onze redactie!
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Wandelen met Mensfort
Vanaf 21 augustus wandelen we weer op de dinsdagmiddag. De groep is al gegroeid tot zo’n zes “vaste”
wandelaars. We hebben de natuur van de prille lente
naar de hete zomer zien veranderen en nu is de
herfst aan de beurt. Soms lopen we dezelfde route en
merken dan de verschillen op. We hebben de
prachtige rododendrons gezien en nu zijn dus de
paddenstoelen aan de beurt. We zijn in het Henri
Een kleine pauze voor de wandelaars!
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Dunantpark en bij de Karpendonkse plassen
geweest, uitgeprobeerd hoe lang we daarover lopen
en waar we het beste een lekker kopje koffie of
thee konden drinken Samen bespreken we welke
route we lopen. In het Henri Dunant park
bewonderden we de prachtige. beweegtuin van de
ANWB. En enkele van onze wandelaars hadden nog
energie genoeg om een stukje te fietsen. Zo’n
beweegtuintje zou in onze wijk ook niet misstaan en
best leuk zijn. Een andere week zijn we naar de
Karpendonkse plassen gelopen, weer een heel ander
facet van onze omgeving. Heerlijk rustig was het
daar. We hebben tot nog toe geen regen gehad…
even afkloppen natuurlijk, want nu gaan we de
herfst in. Kom en wandel de volgende week ook
mee… en u weet aan- of afmelden is niet nodig, al
merk ik dat de “vaste” wandelaars wel vertellen als
ze de volgende keer niet mee kunnen!

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.

v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@mensfort.eu
t.n.v. Penningmeester S.L.M.
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staat er zeker wel één dat u wilt lezen.
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