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Het buurtcontract 2019 is getekend.

Buurtcontract 2019
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Stichting
Leefbaarheid Mensfort werd tijdens een officieel
moment
het
buurtcontract
voor
Mensfort
ondertekend. In het buurtcontract zijn de onderlinge
afspraken tussen de professionals en vrijwilligers, die
in onze wijk door middel van het leggen van verbinding
tussen de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in
Mensfort willen verbeteren. Achtereenvolgens werd
een handtekening gezet door Jan van Peer (Stichting
Leefbaarheid Mensfort), Patty Bosmans (Wijkagent
namens de politie), Richard Heijdenrijk ( Lumens De
Werf), WijEindhoven, Rebecca Gelens (Basisschool
Atalanta), Appie Azmanie (Dynamo Jeugdwerk),
Chantale Rademaekers (Woonbedrijf), Jacqueline
Lanting (Emmauskerk). Wij Eindhoven en Lunetzorg
konden niet aanwezig zijn, maar ondertekenden al
vooraf. Tot slot werd het ondertekend door Erika

Overink (gebiedscoördinator vanuit de gemeente)
en door wethouder Yasin Torunoglu. In het
buurtcontract wordt aangegeven op welke wijze de
betreffende instanties aandacht gaan besteden aan
de gestelde doelen voor 2019 op het gebied van
opgroeien en jeugd (WijEindhoven en Dynamo
Jeugdwerk), veiligheid en leefbaarheid (Gemeente
Eindhoven, Politie en Stichting Leefbaarheid Mensfort), Participatie, dus meedoen en inzetten van
talenten (WijEindhoven, De Werf, Jongerencentrum), en Zorg (WijEindhoven en Lunetzorg).
In het buurtcontract is een en ander wat
uitgebreider beschreven. Als het goed is hebt u de
flyer “Groeten uit Mensfort” medio januari in uw
brievenbus gevonden. Daarin kunt u wat
uitgebreider lezen hoe aandacht wordt besteed aan
Mensfort en haar bewoners .

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
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
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

Nieuwjaarsbijeenkomst S.L.M.
Gezellig druk was het tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van S.L.M. Veel vrijwilligers en wijkbewoners waren naar De Werf gekomen. In zijn
welkomstwoord haalde voorzitter Jan van Peer een
paar memorabele momenten uit het afgelopen jaar
aan en keek al vast vooruit naar wat de stichting in
het voor ons liggende jaar gaat doen. Eén van de
zaken waaraan S.L.M. meewerkt zal het plaatsen van
het kunstwerk, dat voorheen het v.d. Puttlyceum
sierde, in het plantsoen van de Frankrijkstaete.
Voordat het buurtcontract voor 2019 getekend
werd, werd door Jan van Peer een bloemetje
overhandigd aan onze wijkagente Patty Bosmans om
haar te feliciteren met de geboorte van haar
zoontje. Ook was er een boeket voor Janneke
Lopata, die haar werkzaamheden voor Lumens moest
beëindigen en aan de slag gaat voor WijEindhoven.
Daarbij zal ze ook actief blijven in onze wijk. Na de
ondertekening van het buurtcontract maakten de
aanwezigen er nog een gezellige avond van. De
eindtijd kwam voor een aantal bezoekers sneller dan
het einde van hun geanimeerde gesprekken.

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
Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
6 febr Kienen
De Werf
13 febr Kienen
Eikenhof
19 febr Samen eten
Emmaüskerk
20 febr Kienen KBO
De Werf
27 febr Kienen
Eikenhof
De Werf
27 febr Krijg de kleertjes
* 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
Maak gebruik van een waardebon
Ook dit jaar is er weer een mogelijkheid iets te
organiseren om wijkbewoners met elkaar te verbinden
in een straat of een appartementengebouw.
Voorbeelden zijn een straatbarbecue, een jubileum,
samen voetbal kijken op TV etc. Het is dan mogelijk
een bijdrage in de kosten te krijgen als u via S.L.M een
zg. waardebon aanvraagt. Kom met een idee en kijk
wat de mogelijkheden zijn om hiervoor een financiële
tegemoetkoming te krijgen uit de gemeentesubsidie.

Een bloemetje voor
Janneke Lopata

Wandelgroep Mensfort
Gezellig een uurtje wandelen? Dat kan, ook als u
alleen woont of gewoon niets te doen hebt.
Iedereen mag meelopen als je op dinsdag om 13.00
uur bij de Werf bent. We lopen een uurtje, drinken
gezellig een kopje koffie met elkaar en wandelen
dan weer terug naar de Werf. Al pratend leert u
nieuw mensen kennen die in onze wijk wonen.

en wijkagente
Patty Bosmans

Spreuk van de maand
Als er hoop is voor deze wereld, dan ligt die in
kleine gebaren van menselijke vriendelijkheid.
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“Spelinstuif” voor iedereen: van 18 tot 88 jaar
Elke woensdag kunt u zomaar om 20.00 uur De Werf
binnenlopen om samen met andere aanwezigen een
leuk gezelschapsspel te spelen. Als u alleen thuis bent
komt u er niet toe om te gaan scrabblen, te ganzenborden of een ander bordspel te spelen. Heel gezellig
wordt het als je met anderen
kunt spelen. Ook kunt u zelf
een
spel meenemen om te
kijken of daarvoor spelers zijn.
De avond duurt tot 22.00 uur.

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. Ook kunt u van de anderen leren!
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.

Openbare wijkvergaderingen 2019
Vorig jaar is het bestuur van S.L.M. gestart met de u gewoon meepraten over alle andere zaken die
openbare wijkvergaderingen om alle wijkbewoners de S.L.M. aangaan, kom dan ook eens. De koffie staat
mogelijkheid te bieden mee te denken en mee te klaar. Dit jaar zullen deze vergaderingen
praten om onze wijk Mensfort nog meer leefbaar en plaatsvinden op 11 maart, 6 mei, 2 september en 4
nog veiliger te maken. Veel bewoners hebben daarover november. U mag deze data al vast in uw agenda
mogelijk ideeën waaraan het bestuur niet heeft noteren. In de Mensfort Info vlak voordat de
gedacht. Iedereen is van harte welkom, de vergadering plaatsvindt zullen we deze steeds
vergadering duren meestal van 19.30 uur tot 21.30 uur opnemen om u er nog eens aan te herinneren. Zo
en worden gehouden in de ontmoetingsruimte van de kunt u ook een bijdrage leveren aan de veiligheid en
Eikenhof aan de Bleyslaan. Hebt u nou zo’n idee of wilt de leefbaarheid in Mensfort.
Fietsen met Mensfort
Ook in deze winterperiode kunt u aansluiten bij de
fietsers uit onze wijk. Noem het maar toeval, maar
bijna elke dinsdagmiddag is het lekker fietsweer.
Met een jas en handschoenen valt de kou best mee
Kom om 13.00 uur naar De Werf en u kunt
meefietsen. Onderweg drinken we een lekker kopje
koffie en we zijn dan om ongeveer 16.00 weer terug.

Rikken
Elke vrijdag is een gezellige kaartavond in de
ontmoetingsruimte van De Eikenhof aan de
Bleijslaan 73. Daar kan iedereen komen rikken.
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.
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Kerstmiddag in De Werf.

Het is al weer even geleden, maar voor de bijeenkomst
vlak voor de kerstdagen was erg veel belangstelling. De
actieve vrijwilligers hadden kosten nog moeite gespaard
om er een leuke middag van te maken. Na een lekker kopje
koffie konden de aanwezigen zich uitleven op het maken
van een kerststukje om tijdens de feestdagen hun huis op
te fleuren. Overal was voor gezorgd, van schaaltjes en
groene takken tot een groot assortiment van accessoires
om tot een mooi resultaat te komen. Nadat iedereen tevreden was met het resultaat kon worden genoten van
een voortreffelijk verzorgde lunch. Daarbij konden de wijkbewoners gezellig met elkaar praten en leerden
elkaar beter kennen. Jammer dat de muzikanten die dit treffen muzikaal zouden opfleuren wegens ziekte
moesten afzeggen. Toch was het een succesvolle activiteit, die zeker volgend jaar wel weer zal plaatsvinden.
Frankrijkstaete

Aan de Willem de Bruijnstaat in de voortuin van Frankrijkstaete
staan al enige tijd Bouwhekken. Heeft u zich ook al eens afgevraagd
wat daar gebouwd gaat worden? Eigenlijk niets, maar binnen die
hekken is het fundament, de sokkel, gegoten voor het te plaatsen
kunstwerk, dat voorheen op het terrein van het v.d. Puttlyceum
stond: “Vogels”. Binnenkort gaat de school tussen de Berlagelaan en
de v.d. Vorststraat gesloopt worden en komt daar een fraaie
woonwijk. Dankzij de projectontwikkelaar en enkele sponsoren is
het op initiatief van o.a. de Vereniging van Eigenaren van de Frankrijkstaete, in samenwerking met
S.L.M. gelukt dit beeld te behouden voor Mensfort. Op dit moment wordt het gerestaureerd bij
Klooster&Beeld. Daarna zal het beeld, zodra de weersomstandigheden dat toelaten op de sokkel worden
geplaatst en zal deze aanwinst voor onze wijk te bewonderen zijn.

Kerst op Atalanta
Wat een fijne sfeer en gezelligheid
Eén groot feest; de kerstviering op Atalanta.
Creatieve workshops, muziek en lekker eten werden
afgesloten met een sfeervolle kerstmarkt. Naast deze
mooie activiteiten hebben we aandacht gehad voor
goede doelen. We hebben veel opgehaald voor de
voedselbank, waarmee we mensen in de wijk geholpen
hebben. Verder hebben we met de verkoop van onze
kerstwerkstukjes geld opgehaald voor het Ronald Mc
Donaldhuis in Veldhoven.
Wij wensen iedereen een gezond 2019!
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BiebMensfort
door Huub van Houtert

Ook al zou je denken dat we, wat het weer betreft,
niet in de winter maar in de herfst zitten, het is toch
écht januari, toch écht winter dus, winter 2019. En
als we dan toch 2019 schrijven, leert ’n eenvoudig
rekensommetje ons dat BiebMensfort dit jaar een
speciale verjaardag mag gaan vieren: een
lustrumverjaardag! Onze bibliotheek bestaat in
maart namelijk alweer 5 jaar!! Natuurlijk is élke
verjaardag de moeite waard om gevierd te worden,
maar deze toch wel in het bijzonder! Omdat het zo’n
bijzondere verjaardag is, willen we hem ook op een
bijzondere manier vieren. De vrijwilligers van de
bibliotheek willen u héél graag voor dat speciale
verjaardagsfeest uitnodigen, een feest dat we in
tweeën gesplitst hebben. Het eerste deel is op
vrijdag 8 maart. Dan komt niemand minder dan Wim
Daniëls naar ons toe om een voordracht te houden
voor onze gasten. Natuurlijk hoeft deze bekende
Brabantse neerlandicus nauwelijks voorgesteld te
worden want wie kent Wim Daniëls nou niet…?? Hij
geniet grote bekendheid als schrijver, is met de
regelmaat van de klok op de televisie in praatpro-
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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

gramma’s te zien, heeft als conferencier z’n eigen
televisieshow, houdt lezingen en voordrachten - over
heel veel onderwerpen - in den lande enz. Nou, dié Wim
Daniëls kunnen wij binnenkort ‘in het echt’ komen zien
en beluisteren! Vrijdagavond 8 maart om 19:30 uur
begint zijn voordracht in de grote zaal van ‘De Werf’.
Omdat we best ’n grote toeloop verwachten, is het
écht nodig dat u zich van tevoren bij ons aanmeldt. Dat
kan op twee manieren: via een inschrijfformulier (1
formulier p.p.), verkrijgbaar tijdens de openingsuren in
ons lokaal of via e-mail: ad.verduin@tiscali.nl Als het
aantal aanmeldingen, gelet op de capaciteit van de zaal,
te groot wordt, moeten we mogelijk streng zijn en
prioriteiten (= ‘Vrienden van BiebMensfort’ éérst,
vervolgens inwoners van Mensfort en vrijwilligers van
S.L.M. en daarna overige belangstellenden) gaan stellen
wat betreft toelating…! We zijn heel benieuwd en
kijken er met spanning naar uit. Het tweede deel is een
feestelijke, informele inloopmiddag op donderdag 14
maart vanaf 14:00 uur. Aanmelden is niet nodig.
Belooft óók heel gezellig te worden! Allez, tot de
volgende keer!

Samen eten is pas fijn.
Samen eten is pas fijn. Dat dat waar is blijkt uit
het grote en groeiende aantal eters. Omdat het lastig is om voor zo’n grote groep te koken,
zal er voortaan twee maal in de maand gekookt
gaan worden. Met ingang van maart wordt er naast
de derde dinsdag van de maand ook op de eerste
maandag van de maand samen gegeten. Iedereen
uit de wijk Mensfort is van harte welkom.
Aanmelden kan via de gebruikelijke weg, d.w.z.
tijdens het samen eten of via een mail naar
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl .
We hopen op veel smakelijke een gezellige
maaltijden met elkaar in 2019!

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.
Emmaüsconcert op 16 februari 2019
Op zaterdagmiddag 16 februari staan de deuren van
de Emmaüskerk weer open voor wie een mooie
middag met klassieke muziek wil beleven. Dit keer
zal het Colori-trio optreden, een ensemble dat
bestaat uit Rianne Jongsma, Wilma Jongsma en
Arjan Jongsma, drie getalenteerde musici uit één
gezin. Ze spelen op diverse fluiten, hobo’s en
marimba (familie van de xylofoon). Alle drie wonnen
ze al belangrijke prijzen, onder andere op het
Prinses Christina Concours en het concours van
Stichting Jong Muziektalent Nederland. Het
ensemble bestaat sinds 2012 en verschillende
componisten hebben werken voor deze bijzondere
combinatie van instrumenten geschreven. Tijdens
het Emmaüsconcert zullen zij muziek spelen van
Bach, muziek uit de Franse school, Argentijnse
tango’s van Piazzolla en Roemeense dansen van
Bartók. Kom luisteren en meegenieten. Het concert
is van 16:00 – 17:00 uur. Om 15:30 uur staat de
koffie en thee klaar en na afloop is er gelegenheid
voor ontmoeting met een drankje. Adres: Jan van
der Wegestraat 2 in Eindhoven. De toegang is
gratis; er is een deurcollecte. Van harte welkom!

Buurtpreventie Mensfort
Voor de bezetting van de rondjes in
onze wijk zijn we dringend op zoek naar
enkele surveillanten. Helaas hebben een
paar deelnemers om diverse redenen moeten
besluiten te stoppen. Hen willen we in elk geval
bedanken voor hun bijdrage om onze wijk veiliger te
maken. Om dit werk te kunnen voortzetten zoeken we
nu enkele wijkbewoners die met de andere lopers een
ronde willen maken door de wijk. Daarbij kunt u er
voor kiezen elke week één avond te lopen, maar ook
met mensen die eenmaal per maand willen meedoen
zijn van harte welkom. U bepaalt zelf hoeveel tijd u
hieraan wilt besteden. Ook de dagen kunt u zelf
aangeven. De bedoeling is die situaties die gevaarlijk
zijn of er verdacht uitzien te melden. Zelf inbrekers
vangen is zeker niet de eerste opzet, wel het melden
van verdachte situaties. Wilt u meer weten?
Informeer via buurtpreventie@mensfort.eu of er een
mogelijkheid is een keer een avondje op proef mee te
lopen. Direct aanmelden kan natuurlijk ook!

Colori-trio

Wijkfeest Mensfort
Het jaarlijkse wijkfeest zal dit jaar plaatsvinden op
zondag 7 juli. Noteert u alvast deze datum? Graag
hoort de werkgroep of u ideeën hebt voor deze dag,
mail die dan zo snel mogelijk naar de redactie. Graag
willen we die suggesties meenemen als we medio
februari met de voorbereiding gaan beginnen.
.
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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

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.

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.

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 dus op woensdag 6
februari en woensdag 20 februari. Ook niet-leden van
de KBO zijn van harte welkom !
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Schoolgebouw Jan Heijnslaan
Na het vertrek van Carte Blanche staat de voormalige
Nutsmavo van de Jan Heijnslaan er wat verlaten bij. Toch is
dit niet helemaal het geval. In afwachting van een nieuwe
bestemming is het pand tijdelijk bewoond. Namens de
gemeente verzorgt VPS het beheer, de beveiliging en het
onderhoud van het pand. Om te voorkomen dat het pand
gekraakt wordt, wat vaak tot vernielingen leidt, of gesloopt
wordt door personen die denken dat onderdelen wat geld
kunnen opbrengen zorgt VPS er voor dat het pand gebruikt
wordt, in dit geval door tijdelijke huisvesting te bieden aan
een aantal jongere woningzoekenden waarmee goede afspraken zijn vastgelegd in een tijdelijk huurcontract.
Daarmee wordt voorkomen dat het pand helemaal een desolate indruk maakt. In de avonduren zien we dan ook
dat in enkele lokalen licht brandt. Wat er met het gebouw gaat gebeuren? Op termijn zal het gesloopt worden
om ruimte te maken voor een te ontwikkelen plan voor bewoning. Concrete plannen van ontwikkelaars zijn nog
niet bekend. Wel is van gemeentewege bepaald dat de bebouwing niet hoger mag zijn dan 5 verdiepingen als
het om een appartementengebouw gaat. Gezien de ligging en de woningvraag in Eindhoven zal dat de meest
voor de hand liggende invulling van dit terrein gaan worden en zal het gebouw dat lange tijd als blikvanger bij
de één van de toegangen tot Mensfort fungeerde verleden tijd zijn.
Nieuwjaarsreceptie Ahmadiyya
Een dag nà de Nieuwjaarsreceptie van SLM ben ik op te zamelen voor mensen in nood, landen en mensen
uitnodiging ook naar de receptie van de Moslim helpen met hun maatschappelijke omstandigheden,
Gemeenschap Eindhoven in de Werf geweest. Met zoals schoon drinkwater etc etc, zelfs de resten van
enige aarzeling wilde ik ervaren en meemaken om te vuurwerk opruimen in Eindhoven hoort daar bij. Als
zien wie zij waren en hoe deze Gemeenschap zich liet gastspreker had de organisatie een katholieke
presenteren. Samen met een aantal andere inwoners Pastor uitgenodigd. De receptie werd besloten met
van Mensfort werden wij erg vriendelijk en gastvrij een overheerlijk gratis diner. Al bij al een héél
ontvangen. Een uitgebreide film- en diapresentatie liet gezellige, maar ook informatieve bijeenkomst,
zien, dat hun geloof en opstelling wel degelijk waarbij de eventuele mogelijke vooroordelen totaal
overeenkomt met dat wat wij kennen. De leuze die de verdwenen zijn. Voor volgend jaar zeker een
gemeenschap voert is “Liefde voor iedereen, haat voor aanrader voor nog méér belangstellende inwoners van
niemand”. In elke gemeente worden er projecten ge- Mensfort.
organiseerd om bv de stad schoon te maken, geld in
Kom gratis kinderkleding ruilen bij Krijg de Kleertjes
Woensdagavond 27 februari 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! Op veler verzoek hebben we nu ook grotere kledingmaten. 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!
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Gezellige middag
Bij het begin van 2019 heeft ook de koersbalclub
volgens traditie het nieuwe jaar feestelijk ingeluid. De
groene speelmat werd na de pauze verruild voor een
gezellig ingerichte lange tafel. De meegebrachte
hapjes, door de dames zelf gemaakt, werden trots

bij de Koersbal
geserveerd en de tongen kwamen los om gezellig
elkaar bij te praten over het afgelopen jaar, de
uitdaging voor 2019 en het competitieverloop in
deze wintermaanden. Hoe sfeervol het was, is te
zien op de foto van blz 11.

“De heidense oorsprong van kerst- en carnavalsgebruiken”
Op woensdag 13 februari 2019 zal Ton Spamer, op
uitnodiging van de Vrienden van St. Petrus, een lezing die (heiligen)feesten eigenlijk alleen Kerstmis, en in
komen verzorgen in het Kerktrefcentrum van de St. mindere mate Driekoningen, overgebleven als een
Petruskerk in Eindhoven. Ton Spamer studeerde dag met een religieuze lading. Van al de overige
geschiedenis aan de universiteit van Utrecht en was feesten en bijbehorende gebruiken weet vrijwel
jarenlang leraar geschiedenis aan het Peelland College niemand nog iets. Om die ‘gaten’ op te vullen en om
in Deurne. De keuze is hierbij gevallen op het onze eventueel nog aanwezige kennis hieromtrent
onderwerp ‘Van Sint Maarten tot Maria Lichtmis, de op te frissen is deze lezing van harte bij u aan te
heidense oorsprong van kerst- en carnavalsgebruiken’. bevelen! U bent dus hartelijk uitgenodigd en welkom
Deze lezing voert ons aan de hand van prachtig om deze lezing van historicus Ton Spamer te komen
beeldmateriaal en filmfragmenten mee door een bijwonen. U vindt het Kerktrefcentrum van de St.
periode van 2000 jaar. Mede hierdoor krijgt u ook Petruskerk in Woensel aan de Kloosterdreef, naast
nieuwe informatie over bijvoorbeeld de achtergrond de pastorie van de kerk. We starten om 19:30 uur
van Zwarte Piet als begeleider van de Sint! Ton en denken rond de klok van 22:00 te stoppen.
besteedt tijdens zijn boeiende lezing uitgebreid Ergens halverwege houden we een pauze met
aandacht aan de kerkelijke feesten gedurende de natuurlijk koffie en thee. Ook niet onbelangrijk: de
periode van 11 november tot 2 februari, van St. entreeprijs is € 2,00 voor de leden van de Vrienden
Maarten tot Maria Lichtmis dus. In onze tijd is van al
en € 4,00 voor niet-leden.

Op zoek naar leuke, originele spullen?

Jan Heynslaan 133,
5622 KL Eindhoven
Tel. 06-11775155
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www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl

Vrijwilligers gezocht.
Wonen in Mensfort: fantastisch! Maar dat willen we
ook zo houden. Daarom is S.L.M. op zoek naar mensen
die daar een steentje aan willen bijdragen. Dat kan
door uw inzet bij één van de bestaande activiteiten
als vrijwilliger, maar ook als u een idee hebt om iets
nieuws op te zetten om de verbinding tussen de wijkbewoners tot stand te brengen of te handhaven.
Want als men elkaar beter kent, wordt de wijk weer
een stukje prettiger. Meldt u dus aan!
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
Busreis Mensfort naar de Kerstmarkt
Onderstaande foto van één van de deelnemers aan
de door S.L.M. georganiseerde busreis naar de
kerstmarkt in Düsseldorf ontvingen we toen het
vorige nummer al bij de drukker was. Om toch een
impressie te geven plaatsen we de foto alsnog.

Gezellige drukte op de kerstmarkt in Düsseldorf
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Een gezellige jaaropening bij de Koersbal
Verhuizing Steunpunt
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven geeft
informatie, hulp en advies aan
iedereen die te maken heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of bijstand. Het
Steunpunt is 32 jaar gevestigd geweest aan de
Kempensebaan 80. Per 1 februari gaan zij verhuizen
naar de Strijpsestraat 146, 5616 GT Eindhoven.
Om van het spreekuur (maandag t/m donderdag van
9.30 uur tot 12.30 uur) gebruik te kunnen maken
dient er telefonisch een afspraak te worden
gemaakt. Het telefoonnummer blijft ongewijzigd:
040-2455300. Het Steunpunt is een dienstverlenende,
onafhankelijke
organisatie,
die
uitsluitend met vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook
geen kosten verbonden aan de geboden hulp. Meer
informatie kunt u lezen op de website:
www.steunpuntuitkeringen.nl.
Cursussen en computerhulp.
In het computerlokaal van De Werf organiseert
Digitolk diverse cursussen om u beter te laten
omgaan met de computer, zoals o.a. “Klik en Tik” en
“DigiD en de (rijks)overheid”. Op een ongedwongen
manier leert u, tegen een schappelijke prijs, tijdens
deze cursussen hoe u met de computer en tablet
kunt omgaan. Loop eens binnen op maandagmiddag
tussen 13.00 uur en 16.00 uur voor informatie. Is uw
computer defect of hebt u andere problemen? Kom
dan naar de helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13.30
en 15.30 uur. Wij helpen u graag, zodat u bij kunt
blijven in het computertijdperk.

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

Website S.L.M.

2431154
084-8693076
06-12324551
2385029
0900-8844

Janneke Lopata
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

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

06-52740944
14040
269 75 61
0638062395
2449938
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1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Gezellig lunchen
tijdens de kerstbijeenkomst in De Werf

Redactie: Harry van de Vondervoort
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Kopij voor de uitgave van maart aanleveren
uiterlijk op 15 februari 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
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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