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2019 staat voor de deur!
Nu we weer aan de vooravond staan van een nieuw jaar wil ik U,
namens de Stichting Leefbaarheid Mensfort, het allerbeste toewensen met een
zalig Kerstfeest en een gelukkig,
maar vooral gezond en verdraagzaam 2019.
In het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers van de Stichting wederom hun best
gedaan om de leefbaarheid en het woongenot in onze wijk te verbeteren. Het
Dagelijks Bestuur doet ook een oproep aan de bewoners om deel te nemen aan onze
Kadergroepen, dat zijn kleine werkgroepjes met allerlei thema’s, zoals cultuur,
buurtpreventie en veiligheid, communicatie, wijkfeest/braderie, Halloween,
Sinterklaas, fietsen en wandelen, schaken en voor 2019 ook spelletjes, etc. etc. Als U
met één van deze thema’s een bepaalde binding hebt, kunt U zich bij ons opgeven. Het
komende jaar, met nieuwe uitdagingen, willen wij wederom proberen leuke activiteiten te
organiseren om samen met U onze wijk nòg gezelliger, leefbaarder en veiliger te maken.
Jan van Peer, voorzitter S.L.M.

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
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

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

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

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

Donderdag
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

Digitolk Computerclub
Biljartclub De Werf
Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Reiki
Meditatie
Schildersclub Frans Verbeek

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 i
Zaterdag
15.00-17.00 u
Zondag
9.30-12.30 u
12.30-14.30 u
14.30-18.30 u
15.00-19.00 u
18.00–21.00 u

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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MCID
GMI
Kerkdienst Faith Arena
MCID
Stichting Ohaneze
Dansgroep van Cleef

Richard Heijdenrijk
Zakelijk leider De Werf

Bewaar deze bladzijde
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

Het Dagelijks Bestuur
van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
nodigt alle wijkbewoners uit voor de

Nieuwjaarsreceptie

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
2 jan Kienen
De Werf
9 jan Kienen
Eikenhof
11 jan Nieuwjaarsbijeenkomst
De Werf
15 jan Samen eten
Emmaüskerk
16 jan Kienen KBO
De Werf
23 jan Kienen
Eikenhof
30 jan Krijg de kleertjes
De Werf

op
vrijdag 11 januari 2019 vanaf 20:00 uur
in het wijkcentrum “de Werf”
Het jaar 2019 willen we samen met u openen en
daarom wordt u van harte uitgenodigd om het glas te
heffen op het nieuwe jaar met mede wijkbewoners,
ons bestuur en vertegenwoordigers van de met ons
samenwerkende instanties. Daarbij zal tevens het
Buurtcontract 2019 voor Mensfort officieel
getekend worden. Maar het allerbelangrijkste van
deze bijeenkomst is in een gezellige, ongedwongen
sfeer de buurtgenoten nader te leren kennen en de
onderlinge contacten te verstevigen.

* meer informatie elders in deze Mensfort Info

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

Sinterklaasfeest in De Werf
Woensdag 28 november bezocht Sinterklaas De
Werf. Alle kinderen die in wijk wonen waren uitgenodigd, maar er waren er niet zo veel gekomen. Met
hun ouders hebben ze eerst even geknutseld en
gezongen tot de Sint met vier Pieten aankwam. Een
beetje nerveus konden de kinderen daarna even bij
de Sint op het podium komen en werden ze door de
Sint geprezen voor hun inzet op school, bij het
sporten of gewoon voor het aardig zijn voor andere
kinderen. Als beloning had Piet natuurlijk lekkere
pepernoten meegebracht. Tussendoor deden de
kinderen een dansje met de Zwarte Pieten en
zongen ze samen een liedje en aan het einde van het
bezoek had de Sint voor iedereen nog een leuk
presentje. Nadat er nog de nodige foto’s waren
gemaakt moest de Sint weer verder. Dankzij de vele
vrijwilligers van S.L.M. was het een gezellige middag.

Impressie
Sinterklaasbezoek
2018
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“Spelinstuif” voor iedereen: van 18 tot 88 jaar
12 december zijn we
gestart
met
de
spelinstuif. Een aarzelend begin, want het
aantal bezoekers was
nog niet groot. Wel is
Is er gezellig gespeeld door de aanwezigen. Elke
woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur kunt u in
ons wijkcentrum de Werf, meedoen met het spelen
van gezelschapsspellen. Aanmelden is niet nodig!
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
Kerstmarkt Düsseldorf
Zowel op 13 december als op 15 december was een
busreis voor de inwoners van Mensfort naar de
Kerstmarkt in Düsseldorf georganiseerd. Helaas
werden beide dagen niet alle plaatsen bezet, want
de markt, verspreid over zes pleinen in het centrum
van deze Duitse stad was zeker de moeite waard.
De deelnemers waren dan ook erg enthousiast.
Daarnaast was er alle gelegenheid de winkels in de
Altstad te bezoeken en velen kwamen met volle
tassen terug bij de bussen. Een geslaagde dag !

Eén van de kleurige kraampjes op
de kerstmarkt

Is buurtpreventie nog nodig?
De veiligheid in onze wijk begint in
gevaar te komen nu er minder buurtpreventen lopen. Er zijn nog steeds te
weinig mensen die voor de buurtpreventie willen
lopen. Natuurlijk er is altijd wel dag en nacht politie
en je kunt altijd aangifte doen als er wat mis is. Door
de rondes die de preventen lopen maak je de buurtveiligheid weer zichtbaar. Door toezicht verhoog je
de kans op veiligheid in je buurt. Door buurtpreventie
verhoog je de drempel voor elementen die in de buurt
de veiligheid willen verstoren. Maar als wijkbewoners,
overigens met goede redenen, toch geen tijd hebben
om mee een rondje te lopen, zal het effect van
buurtpreventie minder worden. We zullen dan moeten
toezien dat de veiligheid zal verminderen. Wacht niet
tot in onze wijk de veiligheid minder en minder wordt.
Meld je aan bij buurtpreventie@mensfort.eu of
probeer eerst een avond mee te lopen met de
buurtpreventen. Je doet dit niet alleen voor de
medewijkbewoners, maar natuurlijk ook voor jezelf.
Meedoen is beter dan afwachten. Dat kan al als je
eenmaal per maand een uurtje wilt meehelpen, vaker
mag natuurlijk ook.
Activiteiten door bewoners in Mensfort
Stichting Leefbaarheid Mensfort wil ook in 2019
initiatieven van wijkbewoners graag ondersteunen.
Als iemand het initiatief neemt om de bewoners van
een bepaalde straat, buurt of gebouw met elkaar in
contact te brengen kan daarvoor een financiële
bijdrage vanuit het Waardebonnensysteem worden
toegekend. Afhankelijk van het idee en het te
organiseren evenement wordt bepaald welk bedrag
reëel is om bij te dragen aan de leefbaarheid in uw
straat of flat. Wilt u het initiatief nemen en hebt u
een idee, neem dan eens contact op met het dagelijks
bestuur van S.L.M. Afgelopen jaar is van deze
subsidie in de vorm van het waardebonnensysteem
gebruik gemaakt voor een aantal leuke en serieuze
activiteiten. Er zijn best veel mogelijkheden. Ook
voor uw straat of flat!! Benut deze mogelijkheid van
de gemeentelijke subsidie via de Regiegroep
Mensfort en neem het initiatief.
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Stichting Leefbaarheid Mensfort 2018
Nu dit jaar ten einde loopt kunnen we de balans
opmaken van de activiteiten van de stichting. De
doelstelling leefbaarheid en veiligheid te vergroten
door bewoners met elkaar te verbinden is ingevuld door
de vele vrijwilligers. Met name de rondjes van de
buurtpreventie geven een veiliger gevoel in de wijk. Het
in stand houden van de BiebMensfort is gelukt en
daarvoor kregen we de waarderingssubsidie van de
gemeente. De nieuwjaarsbijeenkomst was al aardig
bezocht, maar nog meer wijkbewoners zou de motivatie
van de vrijwilligers zeker verhogen. Dat geldt ook voor
de openbare wijkvergaderingen, waar alle wijkbewoners

kunnen meepraten over onze wijk. Goed was de
opkomst bij het jaarlijkse wijkfeest en de
medewerking bij de Halloweentocht. De voorjaarsactiviteit, herfstwandeling en met Kerst werden
druk bezocht. Helaas waren er bij de Sinterklaasmiddag niet veel kinderen, maar was het wel
gezellig. Ook de busreizen naar de Kerstmarkt zijn
goed ontvangen, al was het aantal inschrijvingen wat
minder. Zowel het aantal fietsers als wandelaars
groeit en ook de Jeu-de-Boules groep is actief.
Bewegen draagt bij tot de kwaliteit van leven. De
Mensfort Info wil u maandelijks te informeren
over allerlei wetenswaardigheden. Op naar 2019 !

Renovatie “sterflats” aan de Lieven de Keylaan

Na een maandenlange renovatie zijn de steigers rondom de flat aan de Dr.
Berlagelaan verdwenen. Nu kan iedereen het vernieuwde pand zien. De
uitstraling is nu meer eigentijds waardoor meteen ook de wijk Mensfort
vanuit de noordelijke richting een ander aanzicht heeft gekregen. Door de
heldere kleur van de gevels valt het gebouw nu meer op. Thuiskomen in
zo’n modern ogend gebouw is dan ook meteen een stuk aangenamer. Dat is
dan een compensatie voor al die tijd dat je tussen de steigers en de bouwvakkers door moest proberen de
Na de renovatie
voordeur te bereiken. De eerste fase
van de aanpassingen van deze drie flats is nu nagenoeg afgerond. De
steigers en materialen zijn inmiddels verplaatst naar het tweede
appartementengebouw, zodat ook daar dezelfde verbeteringen kunnen
worden aangebracht. De eigenaar en verhuurder zijn van mening dat deze
gebouwen dan ook weer een aantal jaren mee kunnen.
Voor de renovatie
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BiebMensfort
door Huub van Houtert

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
moment waardoor de bijbehorende weg na goed
overleg gevonden werd! Genoemde uitdrukking is heel
mooi om over na te denken tijdens het naderende
afscheid nemen van het jaar 2018 maar zeer zeker
óók tijdens het ontluiken van het nieuwe jaar 2019…!
Misschien één van onze goede voornemens? Wat wij,
als BiebMensfort, ons bovendien voornemen is
natuurlijk dat we u ook in 2019 weer van dienst willen
zijn. Ook in 2019 kunt u weer op de drie bekende
momenten naar ons toekomen voor een goed boek
maar vanzelfsprekend ook voor een gezellig onderling
praatje elkaar. Trouwens, over goede boeken
gesproken: ik heb uit ons budget onlangs weer, een
twintigtal, boeken aangeschaft die binnenkort ter
beschikking komen. Om maar enkele schrijvers te
noemen: Lars Kepler, Michael Ondaatje, Kate Moss,
Wim Daniëls, Herman van Veen, Martine Bijl.
“Binnenkort in deze bibliotheek’. Namens al onze
vrijwilligers wens ik u ’n heel goede afsluiting van
2018 en ’n heel ‘Nil volentibus arduum’ 2019! Allez,
tot de volgende keer!

‘Nil volentibus arduum’, zo heette het eerste
Nederlandse dichtgenootschap dat in 1669 in
Amsterdam werd opgericht naar het voorbeeld van
de bekende ‘Académie Française’ in Frankrijk. De
spreuk betekent zo veel als: ‘niets is moeilijk voor
hen die willen’. Wij hanteren in ons dagelijks leven
veel liever de uitdrukking: ‘waar ’n wil is, is ’n weg’.
We zeggen dit bijvoorbeeld tegen onze kinderen als
ze weer eens moeilijk doen over een taak die ze
toebedeeld krijgen en waar ze eigenlijk niet veel zin
in hebben om vervolgens als argument aan te voeren
dat ze het ‘veel te ingewikkeld’ vinden…! Maar ook als
volwassenen onder elkaar, want ook dié willen nog
weleens moeilijk doen over dingen die hun te doen
staan. ‘Waar ’n wil is, is ’n weg’ is natuurlijk een
waarheid als een koe! Als we ergens écht onze
schouders onder willen zetten, gaat het bijna altijd
lukken, ook al lijkt de klus op voorhand nauwelijks of
niet te doen. BiebMensfort heeft dat aan den lijve
ondervonden
tijdens
de
periode
van
de
noodgedwongen verhuizing van de ene naar de andere
ruimte. De uiteindelijke wil was er op ’n gegeven
Pleinverkoop S.L.M.
Op zaterdag 15 december trotseerden een aantal
vrijwilligers van S.L.M. de kou voor de pleinverkoop,
dit keer in kerstsfeer. Veel wijkbewoners hadden de
overtollige kerstspullen ingeleverd, zodat de hele tent
vol stond met veel leuke, zeker nog bruikbare spullen.
Om een extra tintje aan deze kerstverkoop te geven
was ook gezorgd voor een lekker warm glaasje
glühwein voor de bezoekers. De aanloop was,
misschien ook wel door de koude wind, wat
tegenvallend. De opbrengst van deze en de voorgaande pleinverkopen maakt het vullen van de
bloembakken met plantjes elk jaar weer mogelijk.
Dank aan de vrijwilligers die dit mogelijk maakten.

De kerstpleinverkoop in volle gang !
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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 16 januari. Via
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl of op tel.nr.
040-2857569 kunt U zich hiervoor aanmelden tot
14 januari. Wees er op tijd bij, want vol=vol!

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.
Reparatiecafé De Werf

Wandelgroep Mensfort
De groep wandelaars die elke week om 13.00 uur
vertrekt vanaf De Werf groeit zienderogen. Steeds
meer wijkbewoners gaan meelopen om in beweging te
zijn en gezellig met elkaar te praten. In een ongedwongen sfeer kan over van alles en nog wat worden
gepraat. Na een klein uurtje wandelen is altijd wel
een koffie-adresje te vinden om even uit te rusten,
elkaar beter te leren kennen en wat op te warmen om
daarna weer terug te wandelen naar De Werf. Zin om
mee te gaan? Iedereen is welkom! Zorg dat je om
13.00 uur bij De Werf bent. Aanmelden is niet nodig.

Vrijwilligers aan het werk

Elke tweede en vierde woensdag van de maand kunt
u tussen 14.00 uur en 16.00 uur bij het reparatiecafé in De Werf terecht om uw defecte apparaten
en kleding te laten repareren. Deze ervaren
vrijwilligers kunnen tegen betaling van de
onderdelen vaak voorkomen dat u kleine
huishoudelijke gebruiksvoorwerpen moet vervangen.
Kom eens langs!
Fietsen met Mensfort
Ook nu de temperaturen wat lager zijn proberen
we elke week op de dinsdagmiddag te gaan fietsen.
Alleen als het slecht weer is of de wegen gevaarlijk
glad zijn gaan we natuurlijk niet. Een dikke jas aan
en warme wanten aan en een wollen das om zorgen
er voor dat je het niet koud krijgt. Mocht dat toch
zo zijn, onderweg drinken we een lekker warm
kopje koffie. Wie mee wil fietsen is welkom bij De
Werf, op dinsdag om 13.00 uur vertrekken we.
Aanmelden is niet nodig.

Spreuk van de maand
Geluk kun je vermenigvuldigen
door het te delen.
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Daghap in de Werf
Elke dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur
wordt de “Daghap van De Werf”
geserveerd door Lumens en buurt-ruimte040 in De
Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage van
€3,50 en eet gezellig 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.
In De Werf is altijd wel wat te doen!
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.

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 in De Werf.
Aanvang 14.00 u. Deze maand, omdat De Werf de
eerste week nog gesloten is, alleen op 16 januari.
Ook niet-leden van de KBO zijn van harte welkom !
Herfstwandeling 2018
De actieve vrijwilligers hadden een gezellige herfstwandeling naar de fruittuin, waar iedereen appels
mocht plukken. Afgesloten werd met een verzorgde
lunch in De Werf, waar iedereen kon genieten van
heerlijke kop soep en broodjes.

Kienen
Op woensdagmiddag 9 januari en 23 januari zijn er
in de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de
Bleyslaan 73 gezellige kienmiddagen 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.

8

Gezondheidscentrum MensZorg

12 maanden gezondheid
53 weken van stil geluk
365 kommerloze dagen
Dit zijn onze wensen voor 2019!
Huisartsenpraktijk Hoefnagel en Malyhina Kinderfysiotherapie Eindhoven Noord
Huisartsenpraktijk Ten Berge
Fysiocompany Eindhoven
Service Apotheek Rutten
Baggerman Farma Consult
Dietistenpraktijk Karin Wijnen
Tandarts K.J Bogdalski
Wij zorgen samen met u voor goede zorg in uw buurt ook in 2019.
Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes
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!
Wist u dat u het werk van S.L.M. kunt steunen
door een kleine financiële bijdrage op
bankrekening NL27RABO0150070985 ??

Sashi beauty en fashion
Speciale feestdagenactie, geldig tot 15 januari
Pedicure met gellak
Manicure met gellak
Gelaatsverzorging
Wimpers lifting
Epileren
Microdemabrasie

vanaf

€
€
€
€
€
€

25,00
20,00
25,00
25,00
8,00
30,00

Rikken
Met ingang van 5 januari wordt er elke vrijdag gerikt
in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan de
Bleijslaan 73. 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.

Voor ons nieuwe klanten ontvangen 10 % korting
In overleg ook behandeling aan huis
Graag telefonisch contact opnemen voor afspraak
of informatie: tel. tel. 0653860926.
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B.S. Atalanta laat van zich horen !
Op 12 december jl. is op basisschool
Atalanta aan de Barrierweg een
nieuw schoolevenement gehouden: het “Klassenkoorfestival”. Sinds het
begin van het schooljaar kunnen de klassen ondersteuning krijgen bij
hun muzieklessen. Daarvan is heel dankbaar gebruik gemaakt. Alle
klassen hebben een aantal weken in het muzieklokaal gewerkt aan het
kerndoel kunstzinnige oriëntatie. klassen zich daar gepresenteerd. Met
begeleiding van een presentator, een DJ en een pianist is heel
enthousiast live gezongen en gedanst
Maar wat is er nu leuker dan ook te laten zien en horen hoe je je hebt
ontwikkeld? Daarvoor is in de hal van een school een podium neergezet
en hebben alle klassen zich daar gepresenteerd. Met begeleiding van een presentator, een DJ en een pianist is
heel enthousiast live gezongen en gedanst. De eerste editie van dit evenement was zo’n succes dat er zeker
een vervolg komt. Daarbij zullen dan ook de ouders van de kinderen worden uitgenodigd.
Wij houden u op de hoogte!!
Stichting New Beginning
Stichting New Beginning ondersteunt mensen te ondersteuning worden aangepast. Zij worden door het
groeien in hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. bedenken van activiteiten die passen bij hun status
Door het opzetten van buurtgerichte activiteiten voorbereid te participeren in de maatschappij,
krijgen zij het” Wij” –gevoel: Wij tellen ook mee! Om waarbij de eigen buurt centraal zal staan. Als dat
ervoor te zorgen dat elke persoon die problemen zinvol is zal worden doorverwezen naar andere
ondervinden en dit niet op eigen kracht te kunnen instanties. Om problemen bij kinderen te voorkomen
oplossen. Stichting New Beginning biedt op een zijn er allerlei activiteiten, van muziekles tot
laagdrempelige manier een helpende hand bij het huiswerkbegeleiding. Daarvoor zoeken we nog
ontdekken, ontplooien en activeren van talenten en gemotiveerde vrijwilligers. Meer informatie: op
ambities. Afhankelijk van het individu zal de
www.stichtingwelzijnnb.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 instanties die verder kunnen helpen.
Onze hulp is geheel kosteloos! Waar ????
- elke woensdag van 9.30 uur tot 10.30 uur
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Kloosterdreef 31
- 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 2
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Nieuwe cursussen bij Digitolk.
In samenwerking met buurtwerk, stichting Ik Wil en
de bibliotheek Eindhoven zijn er nu twee nieuwe
cursussen voor erg schappelijke prijzen beschikbaar.
“DigiD en de (rijks)overheid” en de basiscursus “Klik
en Tik” voor startende computergebruikers. Digitolk
zit vlakbij in uw wijk. Ons lokaal bevindt zich in
buurthuis de Werf in de Werfstraat 14. Wij bieden
laagdrempelig computeronderwijs aan. Leer op een
ongedwongen manier omgaan met computers of
tablets. Loop eens binnen op maandagmiddag tussen
13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Computer
defect of andere problemen? Kom dan naar de
helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur.

Knip Eindhoven
Het doel van het bewonersinitiatief
KNIP Eindhoven is cliënten van de
Voedselbank ondersteunen met een gratis
knipbeurt, zodat de kinderen er weer tiptop geknipt
uitzien en volwassenen verzorgd kunnen deelnemen
aan de samenleving. Deze sociaalmaatschappelijke
bijdrage verzorgt de Eindhovense Pascale Jansen al
sinds september 2016, iedere woensdag in
Wijkcentrum Blixems, Ouverture 2 in Eindhoven. Er
is dringend behoefte aan nieuwe materialen en
middelen. Wil je bijdragen aan het voortbestaan van
KNIP Eindhoven, door financieel (Lumens staat
garant
als
penningmeester)
of
met
materialen/producten te ondersteunen? Neem dan
contact op met Pascale Jansen via
pascalelumens@hotmail.com
Voelt u zich geroepen mee te helpen bij één van de
activiteiten van S.L.M.? Meldt u dan aan als vrijwilliger
via email informatie@mensfort.eu of tel. 2449938

Het weten waard
In de periode 1955-1965 werd de buurt Mensfort
gebouwd. De naam is ontleend aan een gehucht dat
eigenlijk twee kilometer noordelijker lag. Die oude
naam komt al voor in 1273 als Merdenfort en verwijst
naar de oversteekplaats (voorde of voort) waar de
Oude Bossche Baan het stroompje de Eckersrijt
kruist. De straat Mensfortweg, in het bedrijventerrein in de Achtse Barrier, verwijst nog enigszins
naar de plaats waar dat gehucht was gesitueerd.

Ook de flats aan de v.d. Meystraat e.o. zijn
opgeknapt. Kunststof kozijnen en dubbel glas
brengen ook deze appartementen weer bij de tijd.
Het woongenot zal er zeker door worden vergroot
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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
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.

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

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

Acheron uitvaarten

2431154
084-8693076
06-12324551
2385029
0900-8844
06-52740942
06-11325392
06-52740944
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269 75 61
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1e Lieven de Keylaan 88
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Colofon

Een blikvanger op de kerstmarkt in
Düsseldorf

Redactie: Harry van de Vondervoort
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Kopij voor de uitgave van februari aanleveren
uiterlijk op 15 januari 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
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Advertenties zijn mogelijk. Tarief en voorwaarden
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