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Halloween in Mensfort: 31 oktober 2019 

Het begint zo langzamerhand een traditie te worden 

dat op 31 oktober de Halloweentocht door onze wijk 

trekt. Een aantal spoken maakte het voor de kinderen 

tot een echte spooktocht. Enkele schrikelementen 

brachten de kinderen aan het schrikken, vooral in de 

horror-tent werd de kinderen de stuipen op het lijf 

gejaagd. Gillend kwamen ze daar weer naar buiten. 

Vorig jaar waren er al weer een aantal buurtbewoners 

die voor de eerste keer een bijdrage leverden aan de 

tocht. Zij versierden hun huis en tuin of deelden 

snoepjes  uit aan de kinderen, vaak met behulp van de 

organiserende stichting S.L.M.  

Ook dit jaar willen we weer een spannende tocht 

organiseren. Voor alle kinderen tot een jaar of 8 is 

speciaal in de Basisschool Atalanta een spooktocht 

voorbereid door de gangen en lokalen, maar ook 

ouderen mogen hier rondlopen De wijktocht begint 

ook op het schoolplein en voert de kinderen met hun 

ouders door de wijk. Uiteraard zijn ook kinderen 

welkom, die niet op Atalanta naar school gaan. In 

groepen van ongeveer 10 kinderen starten we vanaf 

18.30 uur tot ongeveer 19.30 uur. U hoeft dus niet 

meteen om 18.30 uur met de kinderen aanwezig te 

zijn. Ook als u later komt kunt u nog starten. Het zou 

ook erg leuk zijn als de kinderen en ouders die de  

route lopen zelf verkleed zijn in Halloweensfeer. De 

route is nog niet vastgesteld, omdat de werkgroep 

graag iedereen  die iets wil bijdragen daarin mee wil 

nemen. We doen een oproep aan alle wijkbewoners om 

te kijken of zij iets willen doen om er ook dit jaar 

weer een succes van te maken. Wilt u uw huis en tuin 

versieren? S.L.M. kan daarvoor mogelijk wat 

versierselen leveren. Wilt u de kinderen voorzien van 

een snoepje? U mag dat zelf uitzoeken en kopen, 

maar ook hier kunt u een bijdrage in de vorm van 

snoep van S.L.M. krijgen. Als u zich tijdig aanmeldt, 

uiterlijk 15 oktober via informatie@mensfort.eu of 

via de redactie van Mensfort info proberen we de 

route bij u langs te laten komen. Wilt u liever als 

spook of heks ergens op de route lopen? Ook dat kan! 

Van S.L.M. kunt u de verkleedkleren lenen. Even een 

mailtje en ook u kunt meedoen. Hoe meer vrijwilligers 

meedoen, des te levendiger wordt de tocht voor de 

kinderen. Het kost u dan maar enkele uurtjes en 

maakt daarmee de kinderen erg blij.  

Mocht u die donderdag 31 oktober vrij zijn en de 

werkgroep vanaf 12.00 uur willen helpen met de 

voorbereidingen, dan zouden we daar erg blij mee 

zijn. Meld u ook even aan, dan gaat het weer een 

geweldige avond worden! 
 



 

 

 

 

 

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  

19.00-21.30 u 

20.00-22.00 u 

 

 

 

Dinsdag 

09.30-11.30 u 

09.30-10.45 u 

12.00-13.15 u  

13.00 -17.00 u 

13.30-16.30 u 

20.00-22.00 u 

20.00-22.00 u 

 

Gymclub Survival 

BiebMensfort 

Volksdansen 

Digitolk inloop 

KBO Sjoelen, biljart, rikken 

Katholieke EHBO  

Spec dansschool Alverno 

Volksdansen Vodawiko  

 

 

 

 

Zangvereniging Zanglust 

Chinese yoga 

Daghap, lunch  

Bridgen Jeanne Hermans 

Biljartclub "Ons Genoegen” 

Doornakkers Muzikanten 

Muziekgroep "Da Capo '85" 

Woensdag 

09.30-10.30 u 

13.30-16.30 u 

114.00-16.30 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 

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 
 

 

Gym en beweging 

Bridgen Slem Hunters 

KBO kienen 1e en 3e week 

Reparatie café 2e en 4e week 

BiebMensfort 

Symphonisch Ensemble 

Schaken/Spelinstuif 

Toneelvereniging Basta 
 

 

 

 

 

 

 
 

Koersbal of Jeu de Boules 

Yoga Peter de Zeeuw 

Reiki 

Meditatie 

Schildersclub Frans Verbeek 

Vrijdag 

10.00-12.00 u 

13.00-14.00 u 

13.00-16.00 u 

13.00-16.30 u 

 

Zaterdag 

15.00-17.00 u 

Zondag 

9.30-12.30 u 

12.30-14.30 u 

13.00-15.00 u 

14.30-18.30 u 

15.00-19.00 u 

18.00–21.00  u     

 

 

BiebMensfort 

Ahmadiyya Gemeenschap 

Digitolk helpdesk 

Mondharmonica  

       Ons Genoegen 

 

MCID 
 

 

GMI 

Kerkdienst Faith Arena 

Mongoolse school 

MCID 

Stichting  Ohaneze 

Dansgroep van Cleef 

 

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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Weekprogramma Wijkcentrum De Werf 

Richard Heijdenrijk 

Zakelijk leider De Werf 
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Weekprogramma van S.L.M. 

Dinsdag  

Dinsdag 

13.00 uur 

13.00 uur 

Fietsen 

Wandelen 

 

Donderdag 

Woensdag 

Woensdag 

13.00 uur 

20.00 uur 

20.00 uur 

Jeu de Boules 

Schaken  

Spelinstuif  

 

Weekprogramma van de Emmauskerk 

Elke woensdag 10.00 uur Koffiedrinken 

Elke vrijdag 

Elke vrijdag 

10.00 uur 

10.00 -12.00 u 

Koffiedrinken 

Open huis Financiën 

Elke zondag 

 

10.00 uur Kerkdienst 

Bewaar deze bladzijde 

Andere activiteiten deze maand in Mensfort: 

2 okt 

4 okt 

9 okt 

16 okt 

23 okt 

30 okt  

31 okt 

Kienen KBO 

Top2000 Café 

Kienen Eikenhof  

Kienen KBO 

Kienen Eikenhof 

Krijg de kleertjes 

Halloween 

De Werf 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

Eikenhof 

De Werf 

Atalanta 
 

 

* meer informatie elders in deze Mensfort Info 

Algemene wijkvergadering 2 september 

Beknopt verslag van deze bijeenkomst. 

De voorzitter van de SLM begon de vergadering met 

de opmerking dat ook deze wijkbijeenkomst weer 

matig bezocht is. “We slagen er blijkbaar niet in een 

thema te vinden dat voor veel bewoners van Mensfort 

aantrekkelijk is. Of is er bij de wijkbewoners te 

weinig animo om te komen? We weten niet goed meer 

wat we kunnen doen, om deze bijeenkomsten voor 

meer wijkbewoners aantrekkelijk te maken. Hoe 

komen we erachter wat we wel kunnen doen, om meer 

geïnteresseerden bij de bijeenkomsten te krijgen om 

mee te komen praten over het welzijn van hun wijk, 

hun leefomgeving?” 

In de mededelingen werd aandacht besteed aan o.a. 

de informatieavond voor de buurtpreventie bij de 

politie over druggerelateerde zaken, bijeenkomsten 

van de gemeente over polarisatie, de Linda Foun-

dation, het Eindhje om Mensfort en mogelijke 

onderwerpen voor de volgende algemene wijk-

bijeenkomsten, zoals huurrecht, jongerenwerk in 

Mensfort, MEE Zuidoost Brabant.  

Daarna kwam de door het bestuur uitgenodigde Huub 

Janssen aan het woord, coördinator van Digitolk voor 

Woensel. Veel informatie verloopt via het internet en 

dat is voor velen van boven de 50 jaar een probleem. 

Zij zijn afhankelijk van anderen bij het gebruik van 

computer, tablet en Iphone. Daarom is er Digitolk in 

De Werf. Iedereen die niets, een beetje, of van een 

bepaald programma niet veel weet, iedereen kan er 

terecht. Hij legt uit wat de mogelijkheden zijn. Elders 

in deze info meer over wat zij te bieden hebben. 

In de rondvraag wordt aandacht gevraagd voor meer 

vrijwilligers bij Halloween en wordt het probleem van 

de groene en grijze vuilnisbakken die lang aan de weg 

blijven staan aangekaart. 

Daarna sluit de voorzitter de vergadering omstreeks 

21.30 uur. 

De volgende bijeenkomst is op 4 november. 

Zet dit alvast in uw agenda, meer info in de volgende 

Mensfort Info. Kom ook meepraten over het wel en 

wee in uw buurt! U bent van harte welkom! 

 

Rabo Club Support 

Iedereen die lid is van de Rabobank mag door te 

stemmen mee bepalen welke vereniging of stichting 

een bijdrage krijgt uit deze Rabo ClubSupport actie. 

Net als vorig jaar wordt het bedrag bepaald door 

stemmen van de leden van de Rabobank. Bent u lid 

van de Rabobank en u krijgt de uitnodiging stem dan 

op S.L.M. tussen 27 september en 6 oktober, zodat 

de stichting nog meer kan betekenen voor de 

leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Vorig jaar heeft 

deze actie ons een mooi bedrag opgeleverd. Ben je 

nog geen lid van de Rabobank, vraag dan nu jouw 

lidmaatschap aan, zodat je door jouw stem onze 

stichting of een andere vereniging een financieel 

steuntje in de rug kunt 

geven. Dat kan via jouw 

Rabobank en brengt geen 

kosten met zich mee! 
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Fietsen en wandelen met Mensfort. 

Elke dinsdag om  13.00 uur vertrekken de actieve 

wijkbewoners voor hun tochtje, éen groep te 

voet, de andere op de fiets.  Bij beide groepen 

kan iedereen gewoon aansluiten. Zowel de wande-

laars als de fietsers houden een  pauze om bij 

een kopje koffie gezellig met elkaar te kunnen 

keuvelen. U hoeft zich niet aan te melden en kunt 

meteen meegaan en het kost u niets!  
 

 

  Digitolk in De Werf 

Bijna alle belangrijke informatie 

gaat tegenwoordig via onze 

computer. Voor de meeste 

mensen onder de 50 jaar is dit 

Voor echte beginners die de “aan” en “uit” knop zelfs 

bijna niet durven aan te raken is er de cursus Tik en 

Klik. Er zijn cursussen voor internetgebruik in de 

praktijk, fotoboeken maken, office 10, gebruik van 

geen probleem, zij zijn er mee opgegroeid. Bij de 

groep daarboven zijn er nog velen die niet of niet 

goed met computer, tablet of Iphone kunnen omgaan. 

Zij missen daardoor veel en zijn afhankelijk van 

partners, kinderen of vrienden. Denken we 

overheidsinformatie met gebruik van DigiD, een 

verlenging van ons rijbewijs, paspoort enz. Dit alles 

moet nu digitaal worden geregeld. Het betalen van 

rekeningen verloopt al vaak via internetbankieren en 

ook bankafschriften zijn digitaal. Steeds meer zijn 

we afhankelijk van deze computers. Daarom is er 

Digitolk, voor iedereen die niets, een beetje, of van 

een bepaald programma niet veel weet. Iedereen kan 

er terecht. Er zijn veel kant en klaar cursussen. 

DigiD of (uitgebreide) cursussen voor b.v. uw foto-

bewerking etc.  Er kunnen ook op maatgemaakte cur-

sussen voor een bepaalde groep mensen worden 

geregeld De cursussen worden verzorgd door vrij-

willigers. Een cursus wordt altijd door 3 personen 

verzorgd, een cursusleider met 2 assistenten voor 10 

cursisten.  De kosten zijn erg laag gehouden. Digitolk 

zit vlakbij in de wijk. Het lokaal bevindt zich in 

buurthuis De Werf. Loop eens binnen op maandag-

middag tussen 13.00 uur en 16.00 uur voor meer 

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.   
 

Schaken en 

“Spelinstuif” 
 

Woensdagavond vanaf 19.30 uur in de Werf’. Deze 

vrije inloopavond is bedoeld voor alle wijkbewoners. 

Kom ook eens kennismaken met de andere 

spelletjesfanaten en speel gratis mee met een van 

de spellen. Er zijn nog voldoende vrije plaatsen Kom 

zonder verplichtingen ook eens kijken en meedoen 
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Stilte en ochtendgebed 

In de stilteruimte van de Emmaüskerk verzorgt 

Maaike Landman elke woensdagochtend van  10.10 uur 

tot 10.30 uur het ochtendgebed. Wilt u misschien af 

en toe eens de rust zoeken? Even afstand nemen van 

het drukke leven van elke dag? Een kaarsje branden? 

Samen bidden? Naar een bijbeltekst luisteren?? 

Loop dan eens op woensdag binnen en ontsteek een 

lichtje.  Iedereen is van harte welkom om hier eens 

langs te komen. 

 

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 ook 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 is pas fijn. 

Samen eten is pas fijn. Elke maand wordt er op de 

eerste maandag en de derde dinsdag van de maand 

samen gegeten. Deze maand dus op maandag 7 

oktober en dinsdag 15 oktober Om 18.30 uur wordt u 

ontvangen met een drankje, om 19.00 uur gaan we aan 

tafel om te genieten van een heerlijk 3-gangen diner. 

De kosten bedragen slechts 5 euro per keer. 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 

per mail sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor  

uiterlijk zondagavond er voor. We hopen dat ook deze 

maand weer  veel mensen kunnen genieten van de 

kookkunsten van onze vrijwilligers. 
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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 
 

De wereld van het boek, van boeken in de breedste zin 

van het woord, is een heel boeiende, heel bijzondere 

wereld waarin een mens geweldig kan ronddwalen. Om 

te beginnen de schrijver (mannelijk of vrouwelijk) of 

samensteller, maar vervolgens ook de uitgever, de 

drukker, de boekhandelaar, de bibliothecaris en 

uiteindelijk de lezer. Hoewel, de lezer is natuurlijk niet 

per definitie de laatste in de rij want ook een 

afgedankt, weggegooid boek is nog van betekenis: voor 

de handelaar in oud papier en voor de papierfabriek. 

Op dat moment is de kringloop, een bekend begrip dat 

ik het in het vorige nummer even aantipte, in feite 

rond. Stel in een quiz aan een deelnemer de vraag wie 

de uitvinder van de boekdrukkunst was en heel 

waarschijnlijk volgt het antwoord Johannes Gutenberg. 

Het zou zomaar kunnen dat dit antwoord nog 

goedgekeurd wordt ook, terwijl dat waarschijnlijk niet 

het echt goede antwoord is. Veeleer zou de Chinees Pi 

Chang op het spiekbriefje van de quizmaster moeten 

staan. Een ontzagwekkend groot aantal lees- en studie-

boeken. boeken staan in de vele openbare en buurt- 

bibliotheken tot onze beschikking, zo ook in onze 

BiebMensfort. Wie eens in de (papieren) ‘Dikke van 

Dale’ bladert, ziet dat er nogal wat woorden in staan 

die met boek beginnen, zo ook boekdrukkunst. Dat 

het inderdaad een ware kunst is, was onlangs heel 

goed te zien in het openluchtmuseum ‘Eynderhoof’ in 

het Limburgse Nederweert, waar op 8 september 

de zogeheten ‘Drukkersdag’ was, een werkelijk 

voortreffelijk opgezette en georganiseerde dag 

waar gelukkig ook heel veel aandacht voor kinderen 

was. Overigens is dit ‘Eynderhoof’ een museum dat 

beslist de moeite van het bezoeken waard is; er is 

hier veel over het leven in de 19e en 20e eeuw te zien 

en te horen. De kennis die volwassenen, maar ook 

kinderen, hier kunnen opdoen is beslist geen 

‘boekenwijsheid’: wijsheid uit boeken verkregen, in 

tegenstelling met praktische wijsheid, aldus Van 

Dale. Onze trouwe lezer is overigens natuurlijk 
absoluut geen boekheiden: ‘iemand die nooit een 

boek leest of koopt’ , zo zegt diezelfde Dikke van 

Dale. Allez, tot de volgende keer!       
 

Rectificatie 

In het juli/augustusnummer van dit blad verwoordde 

onze vaste columnist zijn gevoelens naar aanleiding van 

een gesprek van enkele vrijwilligers van de Bieb-

Mensfort  met de directeur van de Eindhovense 

Bibliotheek. Daarbij is, mogelijk door zijn emotionele 

betrokkenheid bij de BiebMensfort en haar vrijwil-

ligers, de woordkeuze wat kritischer en scherper ge-

weest dan wenselijk zou zijn. De redactie heeft  dit 

artikel  geplaatst zonder te beseffen dat iemand dit 

als kwetsend zou kunnen ervaren. Het is niet onze 

intentie geweest een stuk te plaatsen dat op een 

kwetsende manier verslag uitbracht van een overleg 

dat – zo blijkt naar wederhoor - met constructieve 

intenties en op initiatief van de Bibliotheek Eindhoven 

aangegaan is en dat in haar ogen geen correcte 
weergave geeft van het gesprek.              De redactie. 

 

Juridisch Spreekuur 
 

Op de Dr. Cuyperslaan 68 vindt elke tweede 

donderdag van de maand van 16:00 tot 17:00 uur een 

gratis spreekuur plaats, dus dit jaar nog op 10 

oktober, 14 november en 12 december. Altijd is één 

van de advocaten  aanwezig om antwoord te geven op 

uw juridische vragen over bv. huurconflicten etc. Hier 

kun je terecht voor direct advies en informatie  
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Koffieconcert Da Capo ‘85 

Op 10 november a.s. geeft Accordeon- en snaren-

orkest Da Capo '85 onder leiding van dhr. Ton 

Scheepers weer haar jaarlijkse  koffieconcert in De 

Werf. Graag willen zij iedereen laten horen wat hun  

repertoire is.  Het Trio “Moussai” levert een 

instrumentale bijdrage aan dit concert, dat voor 

iedereen gratis toegankelijk is. De aanvang 11.00 uur 

en de toegang is gratis. Noteer nu al vast deze 

datum, zodat u er ook bij kunt zijn. 
 

Open huis Financiën 

Geheel kosteloos helpen vrijwilligers u als u moeilijk-

heden 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 vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur  

          in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2 

 

Kienen K.B.O. 

U bent als vanouds weer elke eerste en derde 

woensdag van de maand  uitgenodigd mee te doen 

aan een gezellige kienmiddag met leuke prijzen in 

De Werf. Deze maand dus op 2 en 16 oktober. De 

middag begint om 14.00 uur. U bent van harte 

welkom, ook als u geen lid bent van de K.B.O. of niet 

in Mensfort woont! 
 

 

Ziek zijn en niet meer beter worden en dan…? 

Als je aan zeer zieke 

mensen vraagt waar 

ze het liefste zouden  

Vrijwilligers kiezen zeer bewust voor deze inten-

sieve hulpverlening en zij krijgen allen eerst een 

opleiding. De vrijwilligers verrichten geen medische, 

sterven zegt 80% thuis met mijn eigen mensen om 

me hen. 24 uur per dag zorgen voor een geliefd 

persoon in de laatste levensfase is een hele taak en 

slokt je helemaal op en de wereld om je heen wordt 

heel klein. Ook als je goede hulp hebt van thuiszorg 

en huisarts het is pittig om dag in dag uit klaar te 

staan. Dan is het fijn om te weten dat er een grote 

groep gemotiveerde vrijwilligers klaar staat om dit 

proces te ondersteunen. Dat kan thuis zijn maar ook 

in een verpleeghuis of een hospice. Deze vrijwilligers 

zijn aangesloten bij de organisatie VPTZ Nederland. 

Zij kunnen snel inspelen op een hulpvraag en als het 

nodig is kan nog dezelfde dag een vrijwilliger ingezet 

worden. Aan deze hulp zijn geen kosten verbonden.  

verpleegkundige of huishoudelijke taken. Wel 

vervullen zij taken die normaliter ook door familie-

leden worden ingevuld. Zo krijgen de partner, 

kinderen en anderen die mee zorgen de mogelijkheid 

om als het ware even wat lucht te happen. Rustig een 

boodschap doen, even naar de kapper toe of een 

kopje koffie te gaan drinken met of bij vrienden. 

Gerustgesteld omdat er iemand thuis de zorg 

overgenomen heeft. 

Hoe kunt u een beroep op ons doen? Uw 

wijkverpleegkundige en huisarts kunnen u hierbij 

helpen. Informatie kunt u vinden op www.vptz-

eindhoven.nl of u kunt bellen naar 06-54240625. 

 

 
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. 

Spreuk van de maand 
  Kom niet naar mijn begrafenis  

om te laten zien hoeveel je om me gaf,  

kom nu naar me toe om te laten zien  

hoeveel je om me geeft 
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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 week zorgen de vrijwilligers 

op dinsdag van 12.00 tot 13.00 uur  

in samenwerking met Lumens en buurtruimte040 de 

“Daghap van De Werf”. Het menu is elke week anders, 

dus kijk op de poster in De Werf wat de pot schaft.. 

Loop ook binnen betaal je bijdrage van € 3,50 en 

schuif gezellig aan voor een lekkere hap en een 

praatje. Iedereen is welkom en je hoeft je niet aan te 

melden.. Het is mogelijk om af en toe te komen, maar 

ook mag je elke week aanschuiven, zoals een groot 

aantal gasten al doet. Dat is toch veel gezelliger dan 

thuis in je eentje een hapje eten! Probeer het eens 

een keertje en je zult versteld staan van de smaak 

van de warme hap. 
 

 

Reparatiecafé De Werf 

Elke tweede en vierde woensdag van 14.00 tot 16.00 

repareren vrijwilligers gratis kleine huishoudelijke 

apparaten als koffiezetters en strijkijzers. Vaak is 

het een kleinigheid waardoor u iets niet meer kunt 

gebruiken. Enkele handige vrijwilligers helpen u dan 

dit te herstellen, zodat u er nog een hele tijd 

gebruik van kunt maken. Ook kleine reparaties aan 

kleding kunnen worden uitgevoerd.  Kom gerust even 

langs om te kijken hoe het er aan toe gaat of als u 

iets te repareren hebt.. 

 

Koffieconcert Seniorenkoor Zanglust 

 

Seniorenkoor Zanglust verzorgt op 

zondag 27 oktober 2019 in De Werf 

een koffieconcert. Aanvang 12.00 uur.  

De entree is gratis. Met veel plezier zingen de 

leden van dit koor elke week in De Werf. Zij vinden 

het leuk om aan iedereen te laten horen wat zij in 

hun repertoire hebben en hoe deze muziek klinkt 

als zij dit ten gehore brengen. Kom dus mee 

genieten op deze zondagmiddag. 
 

 
Top 2000 café in De Werf 

Op vrijdag 4 oktober 2019 

presenteert De Werf het 

Top 2000 Café van 20.00-

23.00 uur. Uiteraard onder 

het genot van een hapje en een drankje kunt u 

genieten van de hits uit de jaren ‘60 t/m ‘90, 

Deze hits worden afgewisseld met wetens-

waardigheden over enkele van de gedraaide hits, 

een korte muziekquiz ( 20 min.) en natuurlijk is er 

een mogelijkheid een dansje te maken. Als u wilt 

kunt u ook verzoeknummers aanvragen. De 

toegang is gratis en het eerste kopje koffie of 

thee wordt u gratis aangeboden door 

Wijkcentrum De Werf. Dus: Poets uw disco-

schoenen op en kom naar onze top 2000 disco!! U 

mag de hele avond binnenlopen. 
Mede mogelijk gemaakt door: 

 
 

Mensfort Toen 

Het Judas Taddeusplein was al een parkeerterrein 

toen de gelijknamige kerk er nog stond (in 1999 

gesloopt). Nu staat daar het appartementengebouw. 
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Wanneer en waarom gaat uw naar de Fysiotherapeut? 

 

Wist uw dat ruim 3 miljoen Nederlanders naar een 

Fysiotherapeut gaan? Allemaal voor verschillende 

reden zoals na een operatie, ongeval of na het oplopen 

van een vraaggesprek en een 

lichamelijke onderzoek. Het vraag-

gesprek gaat over het ontstaan en 

van een blessure. Dat laatste lijkt wel vanzelf-

sprekend maar wij merken in onze praktijk dat veel 

mensen te lang blijven doorlopen met klachten die snel 

te verhelpen zijn. U merkt vanzelf dat bewegen niet 

zo gemakkelijk gaat. Alledaagse activiteiten zoals 

aankleden en/of traplopen zijn nog wel uit te voeren 

maar met meer moeite. Bij FysioCompany Eindhoven 

kunt u ook terecht voor talloze klachten zoals :  

nekpijn en kaakpijn, last van de rug, de schouder, 

ellenboog, knieën, maar ook voor hart-, vaat- en 

longklachten, ouderdoms- en ademhalingsklachten en 

nog veel meer. Voor elk van de klachten beschikken wij 

over gespecialiseerde fysiotherapeuten. Bij uw eerste 

bezoek brengen wij uw klacht(en) in kaart door middel 

verloop van uw klachten en tijdens het lichamelijke 

onderzoek zal de fysiotherapeut uw houding en 

bewegingen beoordelen om tot een fysio-

therapeutische diagnose te komen. Hierna krijgt u 

duidelijk te horen wat het pro-bleem is en over het 

vervolg. Wilt u op de been geholpen worden of onder 

begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut 

aan uw persoonlijke doel trainen, neem dan zeker 

contact op met ons en dan kunnen wij u snel vertellen 

of u bij ons aan het juiste adres bent. Wij zijn te 

vinden op de eerste verdieping van het 

Gezondheidscentrum Mensfort op de Barrierweg 3F, 

naast basisschool Atalanta en tegenover de 

Emmaüskerk.  

 

“Krijg de Kleertjes” 

Woensdag 30 oktober van 19.30 uur tot 21.00 uur is er 

in De Werf weer de mogelijkheid kinderkleding te 

ruilen.. Als u een tas schone, gedragen kinderkleren (in 

de maten 54 tot 104) inlevert waar uw kind uitgegroeid 

is en dan mag u daarvoor een tas kleertjes die uw kind 

wel passen meenemen, uiteraard zonder kosten.   

U doet toch ook mee met Halloween? 

Aanmelden voor 15 okt. via informatie@mensfor.eu 
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Ingezonden brief  

Hoe meer lezers hoe meer vreugd 

Vanuit een eenvoudige arbeidersfamilie heb ik mij, 

dankzij de wijkbibliotheek Woenselse Heide, kunnen 

ontwikkelen. Doordat ik daar de honger naar kennis 

kon stillen lag daar de basis voor mijn carrière. 

Vandaar mijn drijfveer om te investeren in de 

ontwikkeling van mensen. Het bieden van gelijke 

onderwijs- en leerkansen kan namelijk de basis 

leggen voor je persoonlijke ontwikkeling en een 

gelukkig leven. U begrijpt dat ik alle kinderen in 

Eindhoven en Waalre deze ontwikkelkansen van 

harte gun. Dat is dan ook mijn drijfveer als directeur 

van de bibliotheek Eindhoven. Uitgaande van 

gesprekken met Eindhovenaren en marktonder-

zoeken van de bibliotheek  bleek het gemis van de 

wijkvestigingen nog steeds door te klinken, nadat 

deze na de forse bezuinigingen van 6 jaar geleden 

zijn verdwenen. De reacties kwamen van jong en oud. 

De afstand tot de Witte Dame is veel te groot. Om 

die reden, om gehoor te geven aan de wens van onze 

klanten, openden we onlangs een moderne bibliotheek 

in Winkelcentrum Woensel,  Expeditie-E genaamd. 

Om aan te geven dat we samen met Eindhovenaren 

hier op ontdekking willen gaan naar de best denkbare 

bibliotheek met een passend leesaanbod en een 

inspirerende programma aan lezingen, workshops en 

andere vormen om elkaar te ontmoeten en (van 

elkaar) te leren. Dit alles uit eigen middelen, we 

hebben er geen extra geld van de gemeente voor 

gekregen. Een forse investering: maar het werkt! Veel 

kinderen uit taalarme gezinnen hebben de weg 

(wederom) naar de bibliotheek gevonden, evenals veel 

senioren die in de buurt van het Winkelcentrum 

wonen.  

In een gesprek met de vertegenwoordigers van 

BiebMensfort heb ik toegelicht waarom we de 

wijkvestigingen zes jaar geleden hebben moeten 

sluiten en waarom we Winkelcentrum Woensel weer 

hebben geopend. In het gesprek erkende ik dat het 

netter was geweest als ik de vrijwilligers van de 

bewonersbibliotheken vooraf op de hoogte had 

gebracht dat deze nieuwe vestiging daar zou komen. 

Ik vind het spijtig om te lezen dat vrijwilligers van 

BiebMensfort in het filiaal WC Woensel concurrentie 

lijken te zien. Omdat de afgelopen jaren de 

leesvaardigheid in Nederland achteruit is gehold, 

kunnen er nooit te veel initiatieven zijn om kinderen en 

volwassenen te bewegen om meer te lezen. 

Positief  aan ons overleg was dat we concludeerden 

dat we samen aan het zelfde doel werken: meer 

mensen aan het lezen krijgen (en houden)! 

Laat dat ons beider insteek zijn en laten we daar onze 

energie op richten.  

 

Met vriendelijke groet 

Albert Kivits  

Directeur/Bestuurder  Bibliotheek Eindhoven
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Kienen in de Eikenhof 

Op woensdagmiddag 11 en 25 september 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  Iedereen is hierbij van harte welkom. 

Rikken 

Elke vrijdag wordt er gerikt in de ontmoetingsruimte 

van De Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Van 19.30 uur 

tot 22.30 uur, gezellig een avondje uit en kennis 

maken met andere kaarters. Iedereen is welkom. 

Voor meer informatie: tel. 2510952. 

Lichtritueel op de kerkhoven met Allerzielen 

 Een nieuwe traditie bij Allerzielen is  het bezoeken   

van de kerkhoven in het donker, met een 

lichtritueel. Op 2 november aanstaande zullen 

daarom de kerkhoven van de Petrusparochie aan de 

Kloosterdreef, en de Boschdijk in de avond tot 

21.00 uur geopend zijn en zullen fakkels en lampen 

de hoofdpaden verlichten. Na de viering van 19.00 

uur in de Petruskerk zullen kaarsjes uitgereikt 

worden, die samen in processie naar de graven op 

het kerkhof naast de kerk gebracht worden. Op de 

begraafplaats aan de Boschdijk is  geen viering, 

maar kunt u toch ook een kaarsje ontvangen ontsto- 

ken aan het vuur van de paaskaars in de viering in de 

Petruskerk. U mag het kaarsje brandend achter-

laten op het graf of bij de urnenplaats van uw 

geliefde overledene of achterlaten bij de algemene 

herdenkingsplaats. Tevens wordt er ‘s middags om 

15.00 uur een gebedsdienst met individuele 

grafzegening gehouden op beide kerkhoven waarna u 

bent uitgenodigd voor een kopje koffie of thee om 

samen even na te praten. 

Bij extreem slecht weer wordt de avondopenstelling 

geannuleerd. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
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MENSFORT INFO  is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort 

en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven  

Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz 
 

Website S.L.M. 
www.leefbaarheidmensfort.nl 

informatie@mensfort.eu 
 

Buurthuis De Werf,  

Beheerder:  Richard Heijdenrijk, 

 van der Werffstraat 14, 

 r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl 
2431154 

Buurtpreventie Mensfort buurtpreventie@mensfort.eu         084-8693076 

Jongerencentrum De Energy  

Beheerder:Vernon Ridderstaat 

van der Werffstraat 14, 

v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl 
06-12324551 

Gebiedscoördinator Mensfort Erika Overink e.overink@eindhoven.nl    2385029 

Wijkagent 

Patty Bosmans 

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4. 

patty.bosmans@politie.nl  

0900-8844 

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 14040 

RK Parochie St. Petrus’ Stoel   pastoraalteam@petrus-ehv.nl 269 75 61 

Emmaüskerk  Jacqueline Lanting info@emmauskerkeindhoven.nl 0638062395 

Redactieadres Mensfort Info 
v. Norenburchstraat 41 

mensfort.info@mensfort.eu 
2449938 

Bankrekening S.L.M. t.n.v. Penningmeester S.L.M. NL27RABO0150070985 

 Bij overlijden:                   Acheron uitvaarten     1e Lieven de Keylaan 88 2029815 

 
Redactie: Harry van de Vondervoort 

Redactieadres: v. Norenburchstraat 41. 

Kopij voor de uitgave van november 

aanleveren uiterlijk op 15 oktober 

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. 
 

Colofon  

Af en  toe stopt de fietsgroep spontaan even 

in de bossen om een verfrissend slokje water 

te drinken! Dat is welkom op een warme dag. 


