Jaargang 22 nr. 11

December 2018

Halloween
Ook dit jaar was er in onze wijk weer een geweldige ontvangst nemen. Spontaan hadden bewoners in veel
Halloweentocht georganiseerd door S.L.M, Dynamo straten aangeboden mee te werken, zodat door straten
en Basisschool Atalanta. Op 31 oktober, de dag dat gangetjes en garagepleinen een mooie route kon worden
Halloween wereldwijd gevierd wordt, verzamelden gevolgd. De bewoners in de van der Hartstraat hadden
zich zo’n 250 kinderen met ouders op het de hele straat spookachtig versierd, compleet met enge
schoolplein om te beginnen aan de tocht. Voor de filmbeelden. Het jongerencentrum De Energy was voor
jonge kinderen was een spannende tocht uitgezet enkele kinderen zo eng dat zij er omheen liepen. Maar
door de gangen en lokalen van de basisschool, voor ook het heksenhuis, de claxon, de verzameling spoken,
de oudere kinderen onder begeleiding van ouders bewegende poppen, de kettingzaag, een grote spin en
ging het door de straten van Mensfort. In veel een horrortent maakten de kinderen aan het schrikken.
straten hadden wijkbewoners hun tuinen en huizen Rondlopende heksen en spoken die uit de gangetjes
eng versierd en konden de kinderen een snoepje in
tevoorschijn kwamen maakten alles compleet.

Enkele sfeerimpressies

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
13.00-15.30 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

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op met Wijkcentrum de Werf
via (040) - 243 11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl of r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
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Richard Heijdenrijk
Zakelijk leider De Werf

Bewaar deze bladzijde
Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
5 dec Kienen KBO
De Werf
12 dec Kienen
Eikenhof
13 dec Busreis Kerstmarkt
Düsseldorf
15 dec Busreis Kerstmarkt
Düsseldorf
19 dec Kienen KBO
De Werf
21 dec Kerstactiviteit
De Werf
22 dec Kerstpleinverkoop
Taddeusplein

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
13.00 uur
Koersbal
Woensdag
20.00 uur
Schaken
Woensdag
20.00 uur
Spelinstuif

* meer informatie elders in deze Mensfort Info

Busreis Kerstmarkt 2018
Ook dit jaar organiseert S.L.M. weer een busreis
naar een kerstmarkt en wel naar Düsseldorf. Om alle
wijkbewoners de kans te geven mee te gaan is er op
donderdag 13 december een reis, maar ook op
zaterdag 15 december. Beide dagen vertrekken we
om 8.30 uur bij de Action met een luxe bus van
Kupers, drinken we onderweg een kopje koffie en
wordt u de hele dag de vrijheid gegeven om de
kerstmarkt en de stad te bezoeken. We zijn ’s
avonds weer om ongeveer 19.30 uur terug op het
vertrekpunt. De eigen bijdrage voor deze reis is
vastgesteld op € 15,00 per persoon. Inschrijven kan
dit jaar tot uiterlijk 7 december per email:
kerstbusreis@mensfort.eu, per telefoon (2449938
of 2438297), of bij inschrijving in De Werf op 6
december van 19.30 uur tot 20.30 uur. De
inschrijving is definitief als de eigen bijdrage is
ontvangen. Deze kan worden betaald op de rekening
van SLM (NL27RABO0150070985) of contant bij
de penningmeester. Bij inschrijving vermeldt u van
alle deelnemers die u opgeeft naam, adres en een
mobiel nummer waarop zij tijdens de reis bereikbaar
zijn. Wij willen erop wijzen, dat de aanmeldingen op
volgorde van binnenkomst zullen worden genoteerd,
en als de bus vol is, kunt u niet meer inschrijven.

Kerstactiviteit 2018
Op 21 december organiseert de actieve vrijwilligersgroep weer de jaarlijkse kerstactiviteit in de Werf.
Om 10.30 uur starten we met een lekker kopje koffie
of thee. Daarna gaan we aan de slag met het maken van
kerststukjes, wat elk jaar weer tot fraaie kunstwerken
leidt. Rond 12.00 uur wordt er gezorgd voor een
heerlijke lunch en het middagprogramma, dat duurt tot
14.30 uur bestaat uit een optreden van een gezellig
muzikaal zangduo. Als u daarbij wilt zijn levert u het
inschrijfformulier vóór 7 december met de eigen
bijdrage in op de adressen die vermeld staan. De
inschrijfformulieren kunt u afhalen bij De Werf.

Lekker klauteren
In het speeltuintje aan de
Willem van Kesselstraat is een
nieuw, kleurig klimtoestel
geplaatst. Lekker spelen voor
de jongere wijkbewonertjes !
n
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Kers tplei nverk oop
Op zaterdag 15 december, de zaterdag voor Kerst,
houdt S.L.M. als het weer wil meewerken, weer een
pleinverkoop op het Judas Taddeusplein. Dit keer zal
de pleinverkoop in een gezellige kerstsfeer
plaatsvinden. Voor een klein bedrag kunt u naast
gebruikte artikelen, waaronder ook kerstartikelen,
ook een lekker glaasje glühwein gebruiken. Als u thuis
nog
kleine
kerstspullen
zoals
kerstlichtjes,
kerstversiering en dergelijke hebt die u toch niet
meer gebruikt, dan kunt u die donderdag 13 december
tussen 18.00 en 19.00 uur afgeven in de S.L.M.-garage
aan de Waghemakerstraat (t.o. de sportschool). Deze
zullen dan tijdens de kerstpleinverkoop worden
aangeboden. De opbrengst zal weer ten goede komen
aan de bloembakken in onze wijk. De verkoop zal
plaatsvinden van 10.30 uur tot 14.00 uur, dus kom
gewoon even kijken of er iets voor u bij is.

“Spelinstuif” voor iedereen: van 18 tot 88 jaar
Op de woensdagavond
is het schaken en wij
hoorden
dat
er
mensen zijn die niet
kunnen schaken maar
wel graag een ander
bordspel spelen. Daarom gaan we vanaf 12 december,
ook op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur, in
ons wijkcentrum de Werf, het spelen van
gezelschapsspelen organiseren.
Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de
deelnemers. We beginnen in december omdat dit het
koude, donkere seizoen is en deze tijd leuk is om
samen iets te ondernemen.
Wij hebben zelf ruim 10 spellen zoals Scrabble,
Rummy Kub, Kolonisten van Catan, dammen,
Stratego, enz… Maar… wilt u uw eigen spel spelen
maar met meer personen, breng dit dan mee… en
speel gezellig samen. We hopen je op 12 december
om 20.00 uur te ontmoeten om samen een spelletje
te spelen! We spelen voor de gezelligheid en voor
geld spelen is en blijft verboden.
Tot dan Ria en Willemien
Schaken
Elke woensdag van 20.00 uur tot ongeveer 22.00
wordt er in De Werf geschaakt door een aantal
enthousiaste schakers. Iedereen is van harte
welkom om mee te 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…
Mocht u nog een schaakbord
hebben dat u niet gebruikt, dan
houden wij ons aanbevolen
Heropening BiebMensfort
Na een verhuizing binnen De Werf is de
nieuwe bieb onder grote belangstelling
geopend. De vlag kan nu elke keer als de
bieb open is uit. Alle passanten kunnen dan
zien dat de bieb open is. De vrijwilligers
klaar zitten om boeken uit te lenen.
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Uniek kunstwerk behouden voor de wijk Mensfort
Binnenkort wordt begonnen met de sloop van het oude van der Puttlyceum
aan de Berlagelaan. Op deze plaats verrijst een compleet nieuwe woonwijk
met de naam “De Vijf van Vorst”. Maar met de sloop van dit markante
schoolgebouw, dreigde ook een aantal unieke kunstwerken in de
vergetelheid te raken of zelfs geheel te verdwijnen. Al in maart van 2017
werd in het Eindhovens Dagblad aangekondigd, dat het lot van deze
kunstwerken erg onzeker was. Reden voor het bestuur van de “Vereniging
van Eigenaars Frankrijk Staete” om in contact te treden met
projectmaatschappij CRA om het belangrijkste en meest in het oog
springende kunstwerk voor de wijk Mensfort te behouden. Het gaat hier
om het beeld “Vogels ook puttertjes” van de gerenommeerde en inmiddels
overleden kunstenaar Gerard Bruning. Met de geweldige medewerking van
CRA en de Stichting Leefbaarheid Mensfort kan het beeld voor de wijk
behouden blijven. De restauratiewerkzaamheden zijn inmiddels gestart en
“Vogels ook puttertjes”
in het begin van het nieuwe jaar zullen de ‘Vogels’ van Bruning een nieuw
Gerard Bruning
tehuis krijgen in de tuin van het appartementencomplex Frankrijk Staete
aan de Willem de Bruynstraat.
Op deze prachtige zichtlocatie kan iedereen in de wijk blijven genieten van dit unieke kunstwerk.
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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

BiebMensfort
door Huub van Houtert

Inmiddels hebben we de feestelijke heropening van
onze bibliotheek alweer achter de rug en we mogen,
bijna tegen alle verwachtingen in, terugkijken op een
goed bezochte, gezellige en informele bijeenkomst.
Vaste klanten, wijkbewoners, vrijwilligers van andere
wijkbibliotheken, afgevaardigden van de lokale politiek,
pers: allemaal hebben ze de weg naar De Werf weten
te vinden om hun felicitaties, in sommige gevallen
vergezeld van een amicale attentie, aan ons over te
brengen. Een heel bijzondere, en net zo onverwachte,
attentie mochten we van de SLM in ontvangst nemen:
een buitengewoon fraaie banner met daarop onze naam
en ons logo, bedoeld om tijdens onze openingsuren
buiten te zetten om de aandacht te trekken.
Gedurende die bijeenkomst kwam de inwendige mens
niets tekort: er was volop koffie en thee, maar ook
andere drankjes en lekkere hapjes. Dit alles dankzij de
goede zorgen van Richard, de beheerder van De Werf,
daarbij geheel vrijwillig geholpen door een aantal
studenten van het Summacollege! Nu is langzamerhand
alles weer ’n beetje ‘gewoon’ en draait onze bibliotheek
gesmeerd. Een beetje óngewoon is de fout
betreffende onze openingstijden zoals die in het
Fietsen met Mensfort
Ook als het wat kouder wordt kunnen we lekker
fietsen: dikke jas aan, sjaal om en handschoenen
aan. Elke dinsdag vertrek om 13.00 uur bij De Werf.
Fiets gezellig mee !

Bloembakken in onze wijk
Enkele vrijwilligers van de Stichting Leefbaarheid
Mensfort doen elk jaar hun uiterste best om de
bloembakken te vullen met plantjes om de wijk er nog
fleuriger en kleuriger uit te laten zien. Ook nu tegen
de winter zijn de bakken voorzien van mooie viooltjes
en is extra potgrond toegevoegd. Tot grote verbazing
en ergernis zijn er diverse nieuwe plantjes binnen een
paar dagen verdwenen uit de bloembakken. Ons
verzoek aan de omwonenden is om op te letten of dit
gebeurt uit baldadigheid of dat er mensen zijn die
hiermee zelf een eigen tuintje willen vullen. Laat het
ons even weten? Dank voor je medewerking!

Op zoek naar leuke, originele spullen?

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

vorige nummer stonden, een fout die natuurlijk
hersteld moet worden. We zijn, voor alle
duidelijkheid, open op maandag- en vrijdagmorgen
van 10 tot 12 uur en op woensdagavond van 19 tot
20 uur! We kunnen dus terúgkijken op een
geslaagde verhuizing én op een naar volle
tevredenheid verlopen feestelijke heropening,
maar we kijken natuurlijk ook vóóruit! Zoals ik al
eerder verteld heb, gaan we met onze vrijwilligers
de waarderingscheque van de Gemeente Eindhoven
binnenkort verzilveren. Op donderdag 22 november
gaan we met ons allen in het restaurant van ‘De Rooi
Pannen’ van een lekker diner genieten en op
donderdag 29 november gaan we het wat verder
weg zoeken. We reizen dan met een minibusje
richting Den Haag om daar een rondleiding te
krijgen in de bekende Koninklijke Bibliotheek.
Ongeveer halverwege die rit is er in de omgeving
van Breda, in Terheijden om precies te zijn, een
lunchstop. Dat belooft dus een mooie middag te
worden. Die waarderingscheque gaat dus de juiste
bestemming krijgen!
Allez, tot de volgende keer!

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl
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Kerstmis

Kerstnachtdienst
Wilt u dit jaar de kerstdagen misschien eens
beginnen met een vertelling over het oude
kerstverhaal en horen wat dat ons vandaag de dag
nog te zeggen heeft? Of wilt u graag weer eens veel
traditionele kerstliederen zingen? Kom dan op
maandag 24 december om 21.30 uur naar de
kerstnachtdienst in de Emmaüskerk! Dit is inmiddels
een goede traditie. Het wordt het eerste lustrum
van de kerstnachtdienst in de Emmaüskerk! Ook dit
jaar zorgt het koor ‘Best gemutst’ voor de vocale
begeleiding. En evenals in de vorige edities is er voor
iedereen na afloop glühwein of warme chocolademelk
met iets lekkers erbij. Proef de gezellige, intieme
kerstsfeer in de Emmaüskerk en komt allen op 24
december naar de kerstnachtdienst!

Op eerste Kerstdag, dinsdag 25 december,
herdenken we de geboorte van Jezus Christus, inmiddels ruim 2000 jaar geleden. Wat
bijzonder dat zoveel mensen, overal op aarde,
nog steeds stilstaan bij deze gebeurtenis! Die
dag is iedereen om 10 uur ’s ochtends van harte
welkom om tijdens een feestelijke kerstdienst in
de Emmaüskerk dit heuglijke feit te vieren.

Open Emmaüs op tweede kerstdag.
U weet waarschijnlijk wel dat de deuren van de
Emmaüskerk elke woensdag- en vrijdagochtend van
10.00 tot 12.00 uur open staan. U bent dan altijd
hartelijk welkom om gezellig een kopje koffie te
komen drinken of om juist de stilte te zoeken in
onze mooie Stilteruimte. Op tweede kerstdag,
woensdag 26 december, maken we er, bij voldoende
belangstelling,
een bijzondere Open Emmaüs
ochtend van! Met een kopje koffie in kerstsfeer en
een mooie kerstvertelling. Bent u van plan om te
komen, meldt u dan even aan via
info@emmauskerkeindhoven.nl of via 0638062395.
Bent u van plan om te komen, dan graag aanmelden!

Samen eten is pas fijn.
Iedere derde dinsdagavond van de maand wordt er
in de Emmaüskerk gezellig samen gegeten voor
iedereen die daar belangstelling voor heeft. Om
18.30 uur wordt u ontvangen met een drankje. Om
19 uur gaan we aan tafel om te genieten van een
heerlijk 3-gangen diner. De kosten bedragen
slechts 5 euro per keer. En dat is inclusief de
drankjes! De eerstvolgende keer dat we samen
eten is op dinsdag 18 december. Via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl of op tel.nr.
040-2857569 kunt U zich hiervoor aanmelden.
Wees er op tijd bij, want vol=vol!

Kinderkerstfeest
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar is er op zondag 23
december weer het jaarlijkse kinderkerstfeest in de
Emmaüskerk. Om 17 uur zijn alle kinderen van harte
welkom! En ze mogen gerust papa’s en mama’s
meenemen. Na het kerstfeest is er voor iedereen
nog koffie, thee, limonade en een broodje.

Kerstviering
Op donderdag 13 december a.s. is er weer een
gezellige kerstviering voor senioren (70+) in de
Emmaüskerk Op die dag bent u vanaf 15.00 uur van
harte welkom in de Emmaüskerk. Ook uw familie en/of
vrienden verwelkomen we graag! U wordt ontvangen
met een kopje koffie of thee. Om 15.30 uur begint

voor senioren
de kerstviering, waaronder een heerlijk kerstdiner. De
viering duurt tot ca. 19.00 uur. U kunt zich tot en met
zondag 2 december aanmelden bij Wil Vlaanderen:
(wvlaanderen@onsbrabantnet.nl of 2017827). Graag
vermelden met hoeveel personen u komt, of u speciale
dieetwensen heeft en of u vervoer nodig heeft.
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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 5 en 19 december. Ook niet-leden
van de KBO zijn van harte welkom !

De Werf gesloten rond Kerst
Rondom de feestdagen zal De
Werf gesloten zijn. Vrijdag 21
december is De Werf nog open.
Daarna gaan de deuren weer open
op maandagochtend 7 januari en is
iedereen weer welkom.

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.

Daghap in de Werf
Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur
wordt de “Daghap van De Werf”
geserveerd 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
Op woensdagen 12 december is er
in de ontmoetingsruimte van de
Eikenhof aan de Bleyslaan 73 een
gezellige kienmiddag met leuke
prijzen. Op 26 december is er geen
kienen. 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.

Seniorenkoor “Levensvreugd” zingt haar laatste noten
Na ruim 42 jaar gaat seniorenkoor ”Levensvreugd” uit geven. Zij gaan dit doen met een KERSTCONCERT op
Eindhoven haar laatste noten zingen. Het besluit van ZONDAG 16 DECEMBER a.s. in het PIETER
de dirigent om op grond van fysieke klachten te EIJFFHUIS aan het HERODOTUS-PLEIN 1 in
stoppen, de hoge gemiddelde leeftijd van de koorleden EINDHOVEN. AANVANG 14.00 uur.
en het gebrek aan aanwas waren voor bestuur en leden De toegang gratis en iedereen is van harte welkom .
de aanleiding. Vóór de definitieve opheffing per 1 Toch jammer dat na zoveel jaar besloten moet
januari 2019 wil het koor nog één keer haar beste krachten
worden te stoppen.
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Service
Bij Service Apotheek Rutten kunt u altijd
terecht voor een persoonlijk advies over
de medicijnen, hulpmiddelen en zelfzorgproducten die
u gebruikt. Ons team is goed opgeleid en volgt
regelmatig nascholingen zodat we op de hoogte blijven
van de laatste ontwikkelingen. Sinds 2010 zijn we
gevestigd in gezondheidscentrum MensZorg aan de
Barrierweg. Eind 2016 zijn wij aangesloten bij Service
Apotheek en onder deze naam streven wij ernaar u de
beste farmaceutische zorg en service te verlenen. Zo
kunt bij ons in aanmerking komen voor een
medicatiebeoordeling als u ouder dan 65 jaar bent en
meerdere medicijnen naast elkaar gebruikt. Onze
apotheker kijkt samen met u of u nog de juiste

Apotheek Rutten
medicijnen gebruikt, in de juiste hoeveelheden en
wat uw wensen en ervaringen zijn. Zo maken we uw
medicijngebruik zo makkelijk mogelijk en voorkomen
we problemen. Gebruikt u langdurig medicijnen? Dan
kunt u ook gebruik maken van onze herhaalservice.
Wij maken dan elke drie maanden uw medicijnen
klaar, zonder dat u iets hoeft te doen. Dit gaat in
samenwerking met uw huisarts. U ontvangt dan een email- of sms-bericht zodra uw medicijnen voor u
klaar staan. Wilt u meer weten over onze services
of heeft u vragen? Bel naar telnr. 0402437504,
bezoek
onze
website
www.apotheekrutten.nl
of
U
kunt
natuurlijk ook gerust langskomen.

Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes
Woensdagavond 28 november was alweer de laatste Krijg de Kleertjes van 2018.
Woensdagavond 30 januari 2019 bent u weer van harte welkom om kinderkleding te komen ruilen.
We zijn zoals altijd aanwezig van 19:30 uur – 21:00 uur en de entree is gratis! Vanaf januari 2019 zullen we, op
veler verzoek, ook grotere kledingmaten gaan aanbieden. U kunt dan bij ons terecht voor de maten 50 tot en met
104 voor jongens én meisjes. Bovendien hebben we twee bakken met kinderspeelgoed staan, vol met knuffels,
puzzels, leesboekjes en nog veel meer leuks! Vragen kunt u mailen naar krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com.
Voeg ons toe op Facebook (Krijg de Kleertjes De Werf Eindhoven) en blijf op de hoogte van het laatste
nieuws! Alvast fijne feestdagen!
Nieuwjaarsbijeenkomst S.L.M
Op vrijdag 11 januari 2019 vanaf 20.00 uur is de nieuwjaarsbijeenkomst van S.L.M. in De Werf. Alle
wijkbewoners zijn hier van harte welkom om met zijn allen een toast uit te brengen op het nieuwe jaar !
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040-projects
Na de verplaatsing van de bibliotheek is in de oude ruimte in gebruik
genomen door 040-Projects. Wij zijn een stagepraktijk-bureau,
opgezet vanuit het Summa College. Wij werken samen met partners
uit het werkveld op het gebied van welzijn, cultuur en onderwijs. Zij
zijn onze opdrachtgevers, wij bieden ondersteuning in het realiseren
van hun doelen ten aanzien van een prettig, leefbaar Eindhoven. Wij
De stagiaires van 040-Projects
bieden de creativiteit en de handen om meer mogelijk te kunnen maken
voor organisaties. En deze organisaties bieden onze stagiaires een kans om ervaring op te doen en enorm veel te
leren. Docenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk en Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening coördineren
en begeleiden 040-Projects. We hebben er super veel zin in om ons ook in te zetten in deze wijk bij
verschillende activiteiten en projecten. Nieuwsgierig naar ons? Onze deur staat altijd voor u open!
Een financiële strop voorkomen
In december stuurt de staan. Gelukkig kon ik een betalingsregeling treffen,
Belastingdienst de jaarlijkse maar het was toch fijner geweest als ik mijn
voorschotbeschikking voor de toeslagen van tevoren goed geregeld had.” Natuurlijk
toeslagen van 2019. Iedereen
kunnen mensen ook te weinig toeslagen krijgen. Zo
is zelf verantwoordelijk voor het controleren van de bleek in september van dit jaar dat één op de zes
gegevens die hierbij zijn gebruikt. Kloppen deze ouderen geen toeslagen ontvangt, terwijl ze hier wel
gegevens niet, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld recht op hebben. Voor het aanvragen van toeslagen
te veel huur- of zorgtoeslag ontvangt. Het teveel zijn termijnen vastgesteld. Aanvragen, controleren
uitgekeerde bedrag moet dan worden terugbetaald. en wijzigen kan via de website www.toeslagen.nl.
En wat nou, als je dat niet kan? Veel mensen komen in Wanneer het niet lukt om dit zelf te doen, kunnen de
de financiële problemen doordat ze het teveel ter zake kundigen van het Sociaal Raadsliedenwerk
ontvangen bedrag moeten terugbetalen. Het bedrag van Lumens gratis ondersteunen bij het aanvragen,
kan aardig oplopen, zoals bij Tessa (36) die een controleren en wijzigen van de toeslagen. Voor meer
aanmaning kreeg: “Ik moest opeens ruim 800 euro informatie kijk op www.lumenswerkt.nl/diensten.
terugbetalen! Dat was schrikken, ik had dat geld niet
zomaar op de bank
Open huis Financiën
Nieuwe cursussen bij Digitolk.
Vind jij die financiële administratie ook zo lastig? Ben In samenwerking met buurtwerk, stichting Ik Wil en
je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken je je de bibliotheek Eindhoven zijn er nu twee nieuwe
recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die cursussen voor erg schappelijke prijzen beschikbaar.
formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of “DigiD en de (rijks)overheid” en de basiscursus “Klik
verwijzen je naar instanties die verder kunnen helpen. en Tik” voor startende computergebruikers. Digitolk
Onze hulp is geheel kosteloos! Waar ????
zit vlakbij in uw wijk. Ons lokaal bevindt zich in
- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
buurthuis de Werf in de Werfstraat 14. Wij bieden
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
laagdrempelig computeronderwijs aan. Leer op een
Kloosterdreef 31
ongedwongen manier omgaan met computers of
- elke donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
tablets. Loop eens binnen op maandagmiddag tussen
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A
13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Computer
- elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
defect of andere problemen? Kom dan naar de
in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2
helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur.
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Gratis kerstconcert Strijps Kamerkoor in Petruskerk
De vrienden van St. Petrus organiseren voor de zesde keer een
Kerstconcert met een gerenommeerd koor uit Eindhoven.
Zaterdag 22 december zullen in de St. Petruskerk aan de
Kloosterdreef in Eindhoven de muzikale klanken van het Strijps
Kamerkoor te horen zijn. Op deze manier hopen we dat de
mensen uit Woensel en alle anderen die de Petruskerk een warm
hart toe dragen, met een behaaglijk gevoel de Kersttijd in zullen
gaan. Het Strijps Kamerkoor uit Eindhoven is een vocaal
ensemble van ca. 25 zangers, dat op hoog niveau werken uitvoert
uit verschillende eeuwen koorliteratuur. Met een uitgebreid
repertoire geeft het koor meerdere concerten per jaar in de
regio Eindhoven. Voor deze avond hebben zij ook enkele stukken
ingestudeerd die samen met het aanwezige publiek gezongen
gaan worden. Het ensemble staat sinds 2004 onder leiding van
Wilko Brouwers, die docent koordirectie aan het Utrechts
Centrum voor de Kunsten is. Van 2006 tot 2013 leidde hij de
gregoriaanse zang van de cisterciënzer monniken in de St.
Benedictusabdij De Achelse Kluis. Speciaal dit jaar is de
samenwerking met leerlingen van de dansopleiding van het CKE.
U bent van harte welkom, de toegang is gratis!

Spreuk van de maand
Luister veel, spreek op het juiste moment.
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Ehv.
Elk jaar organiseert de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap Eindhoven een
nieuwjaarsreceptie, dit jaar op zaterdag
op 12 januari. Als wijkbewoner bent u hierbij van
harte uitgenodigd om onder het genot van een diner
elkaar de beste wensen over te brengen. Ook uw
kinderen, buren, vrienden en andere belangstellenden
zijn van harte welkom. Wij houden onze nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 12 januari in De Werf vanaf
18.00 uur. De zaal is open vanaf 17.30 uur. Toegang
en het diner zijn gratis. In verband met onze
voorbereidingen stellen wij het op prijs als u zich
aanmeldt via email: afzalmalhi@hotmail.com of u kunt
bellen naar Afzal Malhi, tel. 0642826636.
Wij hopen u zaterdag 12 januari te mogen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Tahir Nathoe, Voorzitter.

Liefde voor iedereen, haat voor niemand
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Vrienden van St. Petrus
De Vrienden van St. Petrus is een
fondsenwervingsgroep die zich blijft inzetten om het
interieur van de St. Petruskerk aan de Kloosterdreef
te verbeteren en te moderniseren. Deze werkgroep
stelt zich ten doel dit rijksmonument te behouden
voor de toekomst door o.a. fondsenwerving als
financiële bijdrage ten behoeve van het onderhoud,
en verduurzaming van dit rijksmonument. Door een
grotere betrokkenheid en een breed draagvlak
binnen en buiten de parochie te creëren proberen de
Vrienden, de Petruskerk een belangrijkere plaats te
geven in de Woenselse gemeenschap.

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
Patty Bosmans

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
patty.bosmans@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

Gezien op het hondenuitlaatterrein aan de
Willem van Kesselstraat:
Een nieuw hondenras of toch ….
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Colofon
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van januari aanleveren
uiterlijk op 15 december 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
Wilt u de Mensfort Info digitaal ontvangen? Geef dan uw emailadres door aan onze redactie!
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