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De Werf zat vol voor het optreden van Wim Daniëls

Vijf jaar BiebMensfort
Onze BiebMensfort wordt al vijf jaar lang door een een snelle tocht door de wereld van de boekengroep vrijwilligers verzorgd. Drie keer per week is verzamelingen. De aanwezigen smulden van het
er een mogelijkheid een keuze te maken uit de verhaal, waar voor velen veel te snel een einde aan
aanwezige boeken. Zeker een moment om even kwam. Na afloop werd er nog een poosje nagekaart
feestelijk bij stil te staan. Dat vond dan ook en velen maakten gebruik van de mogelijkheid een
afgelopen maand uitgebreid plaats. Vrijdag 8 maart boek van Wim Daniëls te kopen. Op donderdag 14
was in De Werf het eerste deel van deze jubileum- maart was het tweede deel van de jubileumviering.
viering. Een honderdtal “vrienden van de Bieb” was Met een drankje en een hapje werd in de zaal tussen
aanwezig voor een optreden van Wim Daniëls. Deze de boeken door de vrijwilligers en een groot aantal
Neerlandicus geniet bekendheid door zijn kennis van mensen dat de uitnodiging had aangenomen terughet Nederlands, maar ook van ons Brabants dialect. gekeken op vijf jaar BiebMensfort, maar ook
Duidelijk was dat hij gemakkelijk in staat was de vooruitgekeken naar de toekomst. Mede door de
aandacht van iedereen vast te houden. Zijn verhaal
grote belangstelling ook een geslaagde middag.
over, hoe kan het anders, De Bibliotheek voerde de
luisteraars langs Bibliotheken over de hele wereld
en door de tijden heen. In een ver verleden bleek
zelfs een dorpsgenoot van Wim ,( “Hij woonde in een
huis 120 meter van mijn huis vandaan, Zelf
nagemeten!”) de grondlegger te zijn van de eerste
bibliotheek in Italië. Uitgaande van zijn eerste
bibliotheekbezoek waar hij als jongetje kennisDrukte tijdens de inloopmiddag
maakte met boeken nam hij de aanwezigen mee op

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

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
3 april Kienen
De Werf
1 april Samen eten
Emmaüskerk
10 april Kienen
Eikenhof
16 april Samen eten
Emmaüskerk
17 april Kienen KBO
De Werf
18 april The Passion
Emmauskerk
23 april IVN wandeling GGzE
DeWerf
24 april Kienen
Eikenhof
24 april Krijg de kleertjes
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/Jeu de Boules
Woensdag 20.00 uur Schaken
Woensdag 20.00 uur Spelinstuif
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

* meer informatie elders in deze Mensfort Info

Wandelgroep Mensfort op excursie
Op dinsdag 23 april 2019 is er voor de Wandelgroep Mensfort een Natuur- en Poëziewandeling
georganiseerd op het terrein van De Grote Beek.
We vertrekken zoals elke week, (al een jaarlang},
om 13.00 uur te voet vanaf het wijkgebouw De
Werf. Om 13.30 uur start (op het GGZ terrein) de
wandeling, die ongeveer 1½ uur zal duren, onder
begeleiding van een kenner van het gebied. Daarna
drinken we koffie of thee in het restaurant van De
Grote Beek en daarna lopen we weer terug naar De
Werf. Er kunnen maximaal 20 personen
meewandelen. Wie mee wil dient zich op te geven,
uiterlijk dinsdag 16 april. Vanaf 2 april zal een
intekenlijst hangen op het prikbord tegenover de
ingang
in De Werf. Daar kunt u zich dan
inschrijven. De wandeling loopt over een door het
IVN uitgestippeld pad. Dit is dé gelegenheid om het
gebied te leren kennen! We hopen u 23 april te
zien, maar ook elke week bent u natuurlijk welkom
om mee te wandelen.. Ria en Ditty

Verslag wijkbijeenkomst 11 maart
Op deze wijkbijeenkomst werd o.a. gesproken
over de volgende onderwerpen:
• De herbestrating van de Willem van Kessel- en
Hendrik Staetslaan;
• Met de MuseumPlusBus van de BankGiroLoterij
naar het Cobra museum in Amstelveen ;
• Kunstwerk “Puttertjes” van het VanDerPuttLyceum komt als ”Vogels” naar Mensfort;
• Om wijkbewoners in beweging te krijgen. Komt
er een “Ommetje”;
• We gaan proberen enkele AED apparaten in
onze wijk te krijgen. Een cursus is hiervoor
gratis te volgen;
• Janneke Lopata is nog steeds in onze wijk
actief, niet meer via Lumens maar via
WijEindhoven;
• Ter sprake kwam ook het Buurtpreventieteam
waarvoor wij hard meer leden nodig hebben;
• Het hoofdthema van deze bijeenkomst was:
“Wat kunt u zelf doen aan preventieve
maatregelen om inbraken te voorkomen.”
De specialist die we hadden uitgenodigd heeft
ons veel goede tips gegeven om inbraken in huis
te voorkomen
Op de volgende wijkbijeenkomstkomt er weer
een ander thema . U wordt er wijzer van en U
bent van harte welkom!

Kunstwerk Vogels
De restauratie van het kunstwerk dat voorheen
het v.d.Puttlyceum sierde nadert zijn voltooiing.
Op de hoek van de Willem van Kesselstraat en de
Willem de Bruynstraat heeft het een fraaie,
nieuwe plaats gevonden in Mensfort. Samen met
de initiatiefnemers en S.L.M. zal dit kunstwerk
op de nieuwe plaats onthuld worden op donderdag
9 mei om 14.00 uur. Verdere wetenswaardigheden
hierover volgen in de volgende Mensfort Info.
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Oproep cursus reanimatie met AED
Na de oproep in ons blad van vorige maand hebben
zich al een aantal personen gemeld voor deelname aan
de cursus reanimatie, zodat we na het aanschaffen
van een of meer AED’s snel hulp kunnen bieden als
dat nodig is. Op dit moment is bij S.L.M. in onze wijk
slechts één AED bekend, nl in De Werf. Daar zijn we
al blij mee, maar niet altijd is De Werf open. Als we
voldoende gecertificeerde EHBO’ers hebben kunnen
we dit aantal uitbreiden. Dus nogmaals een oproep
aan wijkbewoners: Meld u aan voor deze kosteloze
cursus. Al redden we maar één leven hiermee, dan
blijkt de investering al meer dan de moeite waard.

Kienen Eikenhof
Op woensdagmiddag 13 en 27 maart zijn er in de
ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de Bleyslaan
73 gezellige kienmiddagen met leuke prijzen. De
zaal is open vanaf 13.00 uur. Aanvang om 14.00 uur

Vrijwilligers gezocht
Na onze oproep vorige maand in ons wijkblad hebben
zich twee mensen gemeld die wel enkel uren willen
meehelpen op 7 juli. Helaas is dat nog veel te weinig
om alles goed te laten verlopen. Een hele dag helpen
is voor ons leuk, maar ook met enkele uren helpt u de
werkgroep flink op weg. In de organisatie hebben we
gelukkig ook al een kleine uitbreiding gevonden, nu
nog op de dag van het Wijkfeest. Wie meldt zich?

Over opvoeding gesproken !
Respect en leefbaarheid zowel voor de mens, als de
natuur in onze wijk is helaas nog niet altijd mogelijk,
zoals bleek op mijn wandeling door het park op weg
naar huis. Lopend door het park, troffen we een
vrouw met een kinderwagen en meerdere kinderen in
het park. Een van de kinderen trapte de bloemen in
het perk kapot waarop ik schreeuwend vroeg dat
niet te doen. Hierop volgde een scheldwoorden kanonnade waar de honden geen brood van lusten.
Plotseling sommeerde de "volwassene" een kind om
bloemen uit het park te trekken om ze daarna stuk
te trappen Onder luid gejoel en applaus werd daaraan
voldaan. Hierna liepen ze scheldend verder waarna
mijn vrouw, die achter ons liep, een herhaling kreeg
van wat zo even gebeurde. Ik betreur het dat er
"mensen" zijn die menen hun frustraties op deze
manier te uiten. Om een nog grotere confrontatie te
voorkomen. heb ik ze niet verder aangesproken. Ik
vind het erg dat er duizenden euro`s, zowel door ons

leefbaarheidsteam als de gemeente, besteed worden
om de wijk leefbaar te houden en dit in korte tijd
teniet wordt gedaan en menen daarop niet
aangesproken te mogen worden. Jammer dat er nog
steeds mensen zijn die niet willen genieten van wat de
natuur te bieden heeft. Ik hoop dat ik met dit bericht
een positieve reactie over breng naar de bewoners die
dit wel waarderen. Wat de rest betreft, ik kan de
wereld alleen ook niet veranderen, maar wil er wel een
beetje aan bijdragen.
Een wijkbewoner (naam en adres bij de redactie bekend)
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waarop een oefening wordt beschreven, waarvoor
geen verdere attributen nodig zijn. Er wordt gebruik
gemaakt van wat on onze wijk al aanwezig is en
mogelijk wordt hier of daar iets extra’s wordt
neergezet. Iedereen in onze wijk kan suggesties
over de route, de plaatsen waar je kunt oefenen,
plaatsen die leuk zijn om langs te wandelen en waar
iets te bekijken valt. Hebt u een idee hierover? Laat
het even weten bij het bestuur van S.L.M., want ook
het bestuur is gevraagd suggesties aan te dragen.
Dat kan per email (informatie@mensfort.eu),
telefonisch, of je vertelt het gewoon als je de
bestuursleden tegenkomt Het zal dan nog wel enkele
maanden duren voordat een en ander gerealiseerd is
en u een ommetje in Mensfort kunt maken!

Een ommetje….
Veel mensen maken een ommetje om wat beweging te
krijgen. Dat is goed voor de conditie van de spieren.
Dat kan op veel manieren: wandelend, hardlopend,
achter een rollator, met of zonder hond, alleen of
samen met anderen. Ook in onze wijk kun je gewoon
een stukje wandelen. De afdeling Sport van de
gemeente Eindhoven wil dat voor alle inwoners van
Mensfort, van jong tot oud, gaan stimuleren. De
eerste plannen voor een soort van gezondheidsroute
beginnen vorm te krijgen. Het ligt in de bedoeling
een rondje door onze wijk te maken en iedereen uit
te dagen onderweg wat lichaamsoefeningen te doen.
Daarvoor wil men op een aantal plaatsen in de wijk
borden ophangen, bijvoorbeeld aan een lantaarnpaal,

Cobra-museum
Op uitnodiging van de Bankgiroloterij is een groep
oudere wijkbewoners, waarvan een aantal met
rolstoel en rollator met een luxe, opvallende bus
opgehaald en naar het Cobra-museum voor moderne
kunst in Amstelveen geweest. Omdat we te vroeg
dreigden aan komen reed de bus een rondje
Schiphol met uitleg door de chauffeur.. Bij
aankomst stond de koffie met gebak klaar. In drie
groepen werden we door gidsen rondgeleid met een
duidelijke uitleg bij deze kunststroom, waarvan onder ander Karel Appel deel uitmaakte. Na een goed
verzorgde lunch en nog wat kunstkijken werden we weer keurig thuisgebracht na deze leerzame dag.
Daar moest nog even een foto worden gemaakt voor de organisatoren.
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BiebMensfort
door Huub van Houtert

Het zal een willekeurige bezoeker van Amsterdam,
lopende over het vaak overvolle Damrak, misschien
niet direct opvallen dat er op de klokkentoren van de
prachtige ‘Beurs van Berlage’ (ja, van die bekende in
Amsterdam geboren bouwmeester naar wie ‘onze’ Dr.
Berlagelaan vernoemd is…!) onder de 2 fraaie
uurwerken 2 eveneens bijzondere citaten staan:
“Beidt uw tijd” aan de ene en “Duur uw uur” aan de
andere kant. Het zijn beide zinnen uit een gedicht
van de bekende, eveneens in Amsterdam geboren,
dichter Albert Verwey. De eerste zin betekent
zoveel als ‘wacht uw tijd af, wacht tot het juiste
moment daar is, heb geduld’. De tweede zin wil ons
zeggen ‘houd vol, blijf zo lang als nodig is’. Beide
adviezen schieten mij te binnen bij het terugdenken
aan de buitengewoon mooie avond die we op vrijdag 8
maart met onze gastspreker Wim Daniëls hebben
gehad t.g.v. van ons 5-jarig bestaan. Al eerder
namelijk (zelfs bij onze éérste verjaardag) hebben
we het idee geopperd om hem eens uit te nodigen,
maar dat leek ons ietwat te hoog gegrepen. Nu dan

Op zoek naar leuke, originele spullen?

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

www.onzekraam.nl
contact@onzekraam.nl
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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
eindelijk, bij ons eerste lustrum, hebben we die
stoute schoenen wél aangetrokken en hij was zowaar
meteen akkoord: ‘wacht tot het juiste moment daar
is’! De avond zelf is naar ieders volle tevredenheid
verlopen want het was toch een waar genoegen om
naar deze taalvirtuoos te luisteren hè! Wat mij
persoonlijk betreft, en ik denk dat ik dan namens
velen spreek, had zijn verhaal gerust nog wat langer
mogen duren. We hadden het, anders gezegd, best
nog een tijdje vol willen en kunnen houden: ‘duur uw
uur’! We kunnen, hoe dan ook, terugkijken op een
prachtige avond! Ook de inloopmiddag op donderdag
14 maart is naar ieders tevredenheid verlopen. We
mochten heel wat belangstellenden verwelkomen en
hebben onder het genot van koffie en thee en daarna
een drankje met volop lekkere hapjes heel gezellig
zitten ‘buurten’ (mooi Brabants woord). Met de
vrijwilligers hebben we daarna nog twee gezellige én
inspannende uurtjes doorgebracht op de bowlingbaan!
Al met al een buitengewoon geslaagd verjaardagsfeestje. Allez, tot de volgende keer!

Schaken, dammen en de “Spelinstuif”
Woensdagavond vanaf 19.30 uur In de Werf
Al enkele maanden wordt er op woensdagavond (behalve in de
schoolvakanties) in de Werf geschaakt en worden er ook
gezelschaps-spellen gespeeld. We beginnen om 19.30 uur, maar als u
later komt is dat ook geen probleem. We kijken gewoon elke
woensdag wie wat wil spelen. Meestal wordt er geschaakt door 2 tot 4 personen. Dan beslissen de anderen die
er zijn, welk spel ze die avond willen spelen. Sinds kort hebben we ook een sjoelbak en die wordt dan ook
gebruikt. Scrabble en/of de Kolonisten van Catan spelen de huidige bezoekers graag maar pas geleden was er
iemand die graag Stratego wil spelen en gelukkig… dat hebben we ook! Natuurlijk hebben we ook Mens Erger
je Niet, Rummikub en een spel kaarten. De keuze is aan U! Dus loop eens binnen en speel mee, hoe meer
spelers, hoe meer spelen er gespeeld kunnen worden! Er zijn geen onkosten aan verbonden alleen… uw
consumptie moet u zelf betalen. We spelen voor de gezelligheid en voor geld spelen is en blijft verboden.
Tot dan Ria en Willemien
Rikken
Elke vrijdag wordt er gerikt in de ontmoetingsruimte
van De Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Van 19.30 uur,
tot 22.30 uur. Voor meer informatie: tel. 2510952.

Reparatiecafé De Werf
Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00
repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke
apparaten als koffiezetters en strijkijzers.

Inbraakpreventie
Tijdens de algemene wijkvergadering is door een genoten afspraken worden gemaakt over het
deskundige een inleiding gegeven om aan te geven afsluiten van de buitendeuren zowel overdag als ´s
wat bewoners kunnen doen om inbraken in eigen huis nachts. Dat voorkomt het “flipperen`, met een
te voorkomen. Natuurlijk helpt tuinverlichting of een stukje plastic het
slot open maken. Ook
camera om het dievengilde op afstand te houden. kantel/tuimelramen blijken met licht gereedschap
Ook goed hang- en sluitwerk op de voor- en achter- eenvoudig te openen. Ook een sleutel onder de mat is
deur maken het wat moeilijker, maar niet onmogelijk. snel gevonden, net zoals de losse ladder of andere
Getoond werd hoe sloten worden gekraakt. Maar veel klimmaterialen in de tuin. Goed opletten is dus de
belangrijker (en goedkoper) is het dat met alle huis- beste manier om inbraken te voorkomen
Perfect Pilatus
Wat is Perfect Pilates? Het is een beweegles die
geschikt is voor iedereen die zich senior voelt en
lekker fit wil blijven. Naarmate je ouder wordt,
kost het je meer moeite om fit, sterk en soepel te
blijven. Gelukkig zijn de 60 plussers van nu actief
en bewegen veel. Er wordt getennist, gegolfd,
gewandeld en gefietst. Maar ondanks deze actieve
levensstijl voelt het lichaam niet meer als toen we
jong waren. De rug wordt stijver, de gewrichten
minder soepel en we herstellen minder snel. Met
Perfect Pilates kunnen we ervoor zorgen dat de
gewrichten soepel blijven en ons spierkorset sterk.

Vanaf 4 april elke
donderdag in De Werf van
9.30 uur tot 10.30 uur.
1 gratis proefles, daarna
€ 5,00 per les. Meedoen?
Informeer bij Mirjam
(06-12055140)

Met fijne oefeningen aangepast aan onze leeftijd,
zorgen we ervoor dat we een goede houding blijven
houden, rechtop lopen, de rugspieren versterken,
gemakkelijker het evenwicht kunnen bewaren.
Voordelen *Perfecte rug- en nektraining
*Perfecte buikspier training
*Perfecte verjongingskuur
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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 uur. Deze maand dus op 3 april en 17
april. U bent welkom, ook als u geen lid bent van de
K.B.O. of niet in Mensfort woont!

Spreuk van de maand
Een leven zonder dromen is
als een tuin zonder bloemen.

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.
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Poep- en plasproblemen bij kinderen oplossen: de kinderbekkenfysiotherapeut.
Veel kinderen hebben moeite om zindelijk te worden. Ook andere problemen
rondom poepen en plassen komen regelmatig voor. Gelukkig kan er iets aan gedaan worden.
Veel kinderen van 4 jaar zijn nog niet helemaal
zindelijk. Op die leeftijd ervaren vooral de ouders dit
als een probleem, want basisscholen verlangen dat
kinderen overdag zindelijk zijn. Bij ‘poepongelukjes’
moet een ouder soms naar school om te helpen met
verschonen Voor ouders en kinderen is dit erg
belastend. Bij sommige kinderen kunnen poep- en
plasproblemen al te lang spelen. Een kinderbekkenfysiotherapeut ziet kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Naast
zindelijkheidsproblemen zijn er ook andere klachten,
zoals heel vaak moeten plassen, verstopping, angst om
te poepen of te plassen, chronische ‘onverklaarbare’
buikpijn, diarree en blaasontstekingen. Kinderen
ervaren dit niet altijd als een probleem, maar wanneer
je vaak een vieze broek hebt of wanneer je wilt gaan
logeren als je in je bed plast, kan dit erg vervelend zijn.
Geen enkel kind plast of poept met opzet in de broek.
“Het overkomt ze”. Sommige ouders vinden het lastig

om met het zindelijk worden om te gaan. Door het
later en bewuster zindelijk worden ligt er meer druk
op het kind. Ontspannen omgaan met succeservaringen
op het toilet is heel belangrijk. Ook bij het zindelijk
worden van jonge kinderen kunnen tips van de
kinderbekken-fysiotherapeut
helpend
zijn.
De
behandeling van de kinderbekkenfysiotherapie is
gericht op de toilet-houding, het toiletgedrag, uitleg
over het plassen en poepen, oefenen van de
bekkenbodem om deze aan te spannen en te
ontspannen, oefenen van een goede ademhaling en het
ondersteunen van ouders. Willy Hoving-Nieboer is
geregistreerde kinderbekken-fysiotherapeut en SI
therapeut. Ze is werkzaam bij Gezondheidscentrum
Menszorg, Praktijk Kinder-fysiotherapie EindhovenNoord, Barrierweg 3e. Voor een afspraak met een
kinderbekkenfysiotherapeut is geen
verwijzing van de huisarts nodig.
Meer informatie over alle activiteiten
van Kinderfysiotherapie EindhovenNoord
is
te
vinden
op
www.kinderfysio.eu

Kom gratis kinderkleding
ruilen bij “Krijg de Kleertjes”
Woensdag 24 april bent u weer
van harte welkom om kinderkleding
te komen ruilen. We zijn zoals altijd aanwezig van
19:30 uur tot 21:00 uur en de entree is gratis! U kunt
dan bij ons terecht voor het ruilen van kleding in 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! Hoe het werkt? U
brengt schone, gedragen kinderkleding die nog heel is
mee. Als u een tas inlevert kunt u weer een tas
uitzoeken. Voeg ons toe op Facebook (Krijg de
Kleertjes De Werf Eindhoven) en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws! Hebt u nog vragen? Op
krijgdekleertjeseindhoven@hotmail.com kunnen we die
altijd beantwoorden.

Justin

Swaen

Neeltje

Seniorenonderzoek door studenten
Wij zijn studenten van Fontys Hogescholen aan de
opleiding Toegepaste Gerontologie. In deze opleiding
worden wij opgeleid om producten en diensten te
bedenken om de kwaliteit van leven van senioren te
bevorderen. Wij doen onderzoek doen naar alcoholgebruik van senioren in combinatie met (gele sticker)
medicijngebruik. De komende 9 weken zullen wij
regelmatig rondlopen in Wijkcentrum de Werf. Graag
gaan wij in gesprek met u. Voor meer informatie of
contact: Neeltje Oremans Tel. 06-16006311, mail:
neeltje.oremans@student.fontys.nl
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Welkom bij het
In de Emmaüskerk bent u elke woensdagen 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 ook

Openhuis in de Emmaüskerk
gezellig eens even binnen voor een kopje koffie en een
gezellige ontmoeting. Er zijn altijd wel enkele
wijkbewoners aanwezig. Samen een kopje koffie
drinken is toch veel gezelliger dan alleen zitten.

Samen eten
Samen eten is pas fijn. Dat dat waar is blijkt uit het
grote en groeiende aantal eters. Om dat 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, deze maand dus op 1 april en
15 april. Om 18.30 uur wordt u ontvangen met een
drankje. Om 19 uur gaan we aan tafel om te genieten

is pas fijn.
van een heerlijk 3-gangen diner. De kosten bedragen
slechts 5 euro per keer. En dat is inclusief de
drankjes! Iedereen uit de wijk Mensfort is van harte
welkom. Aanmelden kan via de gebruikelijke weg,
d.w.z. tijdens het samen eten of stuur een mailtje
naar
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor
uiterlijk zondagavond We hopen dat ook deze maand
weer
veel mensen kunnen genieten van de
kookkunsten van onze vrijwilligers.

.

Stilte en ochtendgebed
In de stilteruimte van de Emmaüskerk verzorgt
Maaike Landman elke woensdagochtend van 10.10 uur
tot 10.30 uur het ochtendgebed. Hierbij zijn we
samen stil, worden er lichtjes ontstoken, is er ruimte
voor persoonlijk gebed, wordt gezamenlijk een psalm
uit de Bijbel gelezen en wordt er samen gebeden
Wilt u misschien af en toe eens de rust zoeken? Even
afstand nemen van het drukke leven van elke dag?
Een kaarsje branden? Bidden? Loop dan eens op
woensdag binnen. Iedereen is van harte welkom om
hier eens langs te komen!
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Digitolk in De Werf
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. Is
uw computer defect of hebt u andere problemen
met uw computer of tablet? Kom dan naar de
helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 15.30
uur. Ook worden er gerichte cursussen gegeven
voor het gebruik van de computer.

Verkeersles in het DAF museum
De groepen 5 en 6 hebben een excursie gehad in het DAF museum. Dit
uitstapje staat in relatie met ons verkeersonderwijs. Wij proberen elk jaar de
kinderen in aanraking met de “echte wereld” te laten komen. Zo hebben alle kinderen les gehad over de dode
hoek bij vrachtwagens. Daarvoor stond een mega vachtwagen geparkeerd
voor de kerk. Hieronder het verslag van leerling uit Yassin groep 6 over het
DAF museum.
Wij zijn vandaag naar het DAF museum geweest. We begonnen met de
theorie. Het was leerzaam maar duurde best lang. Hierna werden we in
drie groepen gedeeld en gingen we zelf aan de slag. Er waren drie
activiteiten die iedereen ging doen. Als eerst was er een speurtocht. Het
was leuk om even door het museum te lopen, maar het was moeilijk om de
plek van de vraag te vinden. Als tweede gingen we naar de computers en je
kon ook in auto's en vrachtwagens zitten. Dat was leuk omdat je lekker
even vrij kon doen wat je wilde. De laatste activiteit was een soort
verkeersles. We gingen zelf situaties naspelen. Hier moest je goed
luisteren en opletten, maar dit vond niet iedereen interessant. Het was een
leuke excursie geweest.
Bevrijding Eindhoven
In het kader van 75-jaar
bevrijding, wat we in september van dit jaar hier in
Eindhoven vieren, zijn we als parochie op zoek naar
oude foto’s, krantenknipsels en andere materialen
die met de bevrijding te maken hebben. Hierbij
denken we dan aan medailles van soldaten, een oud
uniform en/of baret van een Nederlandse militair,
rantsoenzegels, of misschien heeft u nog wel een oud
missiekoffertje van een Heeroom? Gedurende de
maand september zal met deze spullen een
tentoonstelling ingericht worden in de Petruskerk.
Het zou dus helemaal leuk zijn als er op die foto’s of
krantenberichten ook beelden van de Petruskerk of
de omgeving daarvan te zien zijn. Als u spullen heeft
die wij mogen tentoonstellen dan kunt u een mail
sturen naar pastoraalteam@petrus-ehv.nl dan nemen
wij graag contact met u op.
Laatste nieuws : The Passion in Mensfort
De live TV-uitzending van The Passion is dit jaar voor
het eerst ook te volgen op een groot scherm in
Mensfort. De Emmaüskerk nodigt iedereen van harte
uit voor deze unieke happening. Op donderdagavond
18 april vanaf 20.30 uur in de Emmauskerk. De zaal is
open om 20.00 uur, de koffie is klaar. Toegang gratis.
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Bevrijding op de Kloosterdreef, tegenover de Runstraat

Open huis Financiën
Geheel kosteloos helpen vrijwilligers u als u moeilijkheden heeft met de financiële administratie. Kun je
formulieren voor uitkeringen, toeslagen of andere
wettelijke regelingen niet invullen? Wij helpen je
daarbij of verwijzen je naar instanties die verder
kunnen helpen. Waar kun je terecht ????
- 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

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

WijEindhoven Janneke Lopata

jannekelopata@wijeindhoven.nl

06-38074136

Jongerenwerk Gijs v. Dijsseldonk

g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

06-52740944

Klachtennummer Gemeente Eindhoven

gemeente@eindhoven.nl

RK Parochie St. Petrus’ Stoel

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

Emmaüskerk Jacqueline Lanting

info@emmauskerkeindhoven.nl
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De wandelgroep aan de koffie bij “Op Noord”
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