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Activiteitenmiddag

Stichting Leefbaarheid mensfort
Al meer dan 20 jaar is een groep vrijwilligers in kennen. Veel activiteiten van dit moment zijn dan
Mensfort actief om een bijdrage te leveren aan de ook gericht op het elkaar ontmoeten, zoals de
leefbaarheid in onze wijk. Aanvankelijk was dit een nieuwjaarsbijeenkomst,
de wekelijkse fiets- en
groep die vooral de veiligheid hoog in het vaandel wandeltocht, het spelen van jeu-de-boules en
had, zoals de eerste vorm van de buurtpreventie. koersbal, een sinterklaasmiddag, de busreis naar de
Daar kwam al snel het meldpunt voor klachten van kerstmarkt, spelletjesavond, Halloween, activiteibuurtgenoten naar de gemeente, woon corporaties en tenmiddagen, de bibliotheek, de Mensforttuinen en
andere instanties. Van lieverlee kwam het bestuur de buurtpreventie. Daarnaast worden de mensen in
van de stichting tot de slotsom, dat leefbaarheid in de wijk van informatie voorzien door de Mensfort
de wijk meer inhoudt, vooral ook door de maatschap- Info. Al met al een druk programma voor de
pelijke ontwikkelingen. Samen leven in een wijk vrijwilligers. Veel werk dus, maar met plezier gedaan
betekent ook samen verantwoordelijkheid te dragen voor de wijk. Vooral in deze laatste maanden van het
voor de wijk. Dat houdt o.a. in dat wijkbewoners jaar komen diverse activiteiten in korte tijd. Gezien
elkaar zouden moeten kunnen aanspreken op het de leeftijd van de meeste vrijwilligers is het wel de
inbreuk maken op het leefgenot. Dat wordt een stuk vraag hoe lang het mogelijk is al deze activiteiten te
gemakkelijker als bewoners elkaar beter leren blijven aansturen en alle bijeenkomsten te blijven
kennen. Vanaf dat moment is de nadruk komen liggen bijwonen. Natuurlijk heeft iedereen vele redenen om
op de cohesie in de wijk: Mensen met elkaar in niet actief mee te doen, maar mogelijk is er voor
contact brengen om zo elkaar beter te leren kennen. jongere wijkbewoners ook één reden om enkele
Daarvoor werden activiteiten in het leven geroepen uurtjes per jaar tijd te vinden een bijdrage te
om mensen samen te brengen. De eerste stap in dat leveren, zodat het werk van de stichting niet ophoudt
opzicht was de uitbreiding van het wijkfeest tot de als de huidige bestuursleden en vrijwilligers niet
braderie. Daar zag men elkaar en leerde men elkaar
langer in staat zijn dit werk te blijven doen.

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
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

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

Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Reiki
Meditatie
Schildersclub Frans Verbeek

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

Bewaar deze bladzijde

Weekprogramma van S.L.M.
Dinsdag
13.00 uur
Fietsen
Dinsdag
13.00 uur
Wandelen
Donderdag 13.00 uur
Jeu de Boules
Woensdag 20.00 uur Schaken
Woensdag 20.00 uur Spelinstuif

Algemene wijkvergadering 4 november
Graag nodigt het bestuur van S.L.M. alle inwoners
van onze wijk uit voor het bijwonen van de algemene
wijkvergadering. Die wordt gehouden op maandag 4
november a.s. in de ontmoetingsruimte van de
Eikenhof aan de Bleyslaan 73. De vergadering begint
om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Naast de
lopende zaken zullen de jongerenwerkers van
Dynamo een toelichting komen geven op hun werk in
Mensfort: Wat doen zij met de jeugd en wat hopen
ze te bereiken? Uiteraard kunt u bij hen terecht
met alle vragen en suggesties met betrekking tot het
jeugdwerk. Deze informatie kan voor iedereen nuttig
zijn en bovendien leert u de mensen kennen die met
de jeugd aan het werk zijn. Daarnaast zal ook Sophie
Valkx van de stichting MEE aanwezig zijn om een
toelichting te geven op het werk van die organisatie.
Zij is consulente informele zorg. Door vrijwilligers
wordt die zorg verleend aan bewoners die om wat
voor reden dan ook niet in aanmerking komen voor
zorgverlening. Het bestuur hoopt dat deze twee
onderwerpen uw belangstelling hebben en dat u
aanwezig kunt zijn, zodat u op die gebieden beter
geïnformeerd bent. Mocht u een onderwerp hebben
voor een volgende vergadering, dan kunt u dit
uiteraard kenbaar maken bij één van de
bestuursleden
of
op
het
mailadres:
informatie@mensfort.eu

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
Andere activiteiten deze maand in
1 nov
Muziekavond
4 nov
Algemene Wijkvergadering
6 nov
Kienen KBO
13 nov
Kienen Eikenhof
16 nov
Emmausconcert
20 nov
Kienen KBO
27 nov
Sinterklaasbezoek
27 nov
Kienen Eikenhof
27 nov
Krijg de kleertjes

Mensfort:
De Werf
Eikenhof
De Werf
Eikenhof
Emmauskerk
De Werf
De Werf
Eikenhof
De Werf

Nieuwjaarsbijeenkomst Leefbaarheid Mensfort
Omdat het bestuur het op prijs stelt dat zoveel
mogelijk wijkgenoten aanwezig zijn melden we nu al
vast dat de nieuwjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden
op vrijdag 10 januari van 20.00 uur tot 22.00 uur in
De Werf. Noteer de datum alvast!
Kerstbusreis 2019
Evenals voorgaande jaren organiseert S.L.M. weer
twee busreizen naar een Kerstmarkt. Dit jaar gaan we
naar Oberhausen in Duitsland, waar uiteraard behalve
op de kerstmarkt ook gewinkeld kan worden in de
nabijgelegen winkels. Gekozen is voor een trip op
donderdag 12 december en een op zaterdag 14
december. Beide dagen vertrekken we rond 8.30 uur,
drinken we op de heenweg een kopje koffie en zijn we
weer terug om ongeveer 19.30 uur. Verdere gegevens
volgen dan in de volgende Mensfort Info. Wilt u een
van deze dagen meegaan, dan moet u tijdig inschrijven

naar Oberhausen
Dat kan persoonlijk op dinsdag 19 november a.s. in
De Werf tussen 19.30 uur en 20.30 uur, waarbij u
dan meteen de kosten dient te voldoen. De kosten
bedragen € 15,00 per persoon. Vanaf nu is reserveren al mogelijk door een email te sturen naar
informatie@mensfort.eu, waarin u behalve de namen
van de deelnemers ook aangeeft op welke dag u mee
wilt gaan. De reservering is definitief als u de
kosten hebt betaald door betaling op de bankrekening van S.L.M. of op de inschrijvingsavond van
19 november.
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Halloween
Omdat deze info op de meeste adressen nog op tijd is
even een herinnering: 31 oktober is het weer
Halloween en dat zal zeker niet aan Mensfort voorbij
gaan. Vanaf de Atalanta trekken de kinderen door de
wijk en zullen de sfeer van Halloween ervaren. De
route loopt langs de adressen van mensen die zich
daarvoor tijdig hebben aangemeld. Daar krijgen de
kinderen vaak iets lekkers. Bewoners langs de route
hebben een flyer ontvangen, zodat zij weten dat hun
straat wordt aangedaan. Als u door de wijk gaat
wandelen, zult u zeker iets merken van deze activiteit.

Sint Nicolaas in Mensfort
Op woensdag 27 november bezoekt de Sint
ons in De Werf kinderen en kleinkinderen
van wijkbewoners zijn van harte welkom. We beginnen
om 14.00 uur en de Sint vertrekt weer om 15.30 uur.
Mocht u er met uw (klein-)kinderen bij willen zijn:
lever dan bijgaande kleurplaat op tijd in (kopiëren
mag!). Schrijf vooral duidelijk de naam en verdere
gegevens op de kleurplaat! Kan of wil uw kind niet
kleuren, dan kunt u ook een email sturen naar
informatie@mensfort.eu, met de gevraagde gegevens
maar de Sint vindt een kleurplaat wel leuker.

Met Seniorendag naar Piet Hein Eek
Wederom hebben onze dames van de vrijwilligers
groep van SLM een dag georganiseerd voor onze
senioren in de wijk. Om 10.00 uur werd iedereen
verwacht in de Werf met als ontvangst een kop koffie
en een roomsoesje. Daarna zijn we met de fiets of
met de auto vertrokken richting Piet Hein Eek in de
Halvemaanstraat in het Drentsdorp. Bij aankomst
werden we ontvangen door een van de medewerksters
die ons uitlegde hoe het bedrijf in elkaar zat, waarna we ons vrij konden bewegen en smullen van al het
moois. De een het prachtig. een ander vond het toch wel erg duur voor een paar "plenkskes" en het was toch
maar afval hout. Maar dan hadden ze toch niet overal goed gekeken. Er waren ook veel kunstwerken en
design spullen, zelfs dingen uit oma`s tijd. Na een uur te hebben rond "geneusd" gingen we naar het
restaurant waar we op een kop koffie werden getrakteerd met wat lekkers er bij. Na een bezoekje aan de
niewe woonwijk ging het weer richting De Werf waar een heerlijke lunch stond te wachten met o.a. een
heerlijke pompoensoep. Een geslaagde actie van de vrijwilligersgroep.
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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.

Kienen in de Eikenhof
Op woensdagmiddag 13 en 27 november 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. Het kienen begint om 14.00
uur. Iedereen is hierbij van harte welkom.
Reanimatie-cursus
Eerder in de Mensfort info (maart 2019) is er een
oproep geplaatst om deel te nemen voor deze cursus.
Het is toch algemeen bekend dat snelle reactie bij
een hartstilstand noodzakelijk is om te voorkomen
dat de getroffene overlijdt of blijvend letsel
oploopt. Dat kan door hartmassage toe te passen of
een AED (automatische externe defibrilator) te
gebruiken. Van het Rode Kruis, Hartstichting en
Philips is een aanbod om één of meerdere AED’s in
onze wijk te plaatsen, mits aan de voorwaarde
voldaan wordt dat er voldoende inwoners (minimaal
16!) van Mensfort zijn om te leren hiermee om te
gaan en op deze manier mogelijk levens te redden .
Zou u deze cursus willen volgen, geef u dan op:
informatie@mensfort.eu of telefoon 2438297. Zij,
die zich reeds hebben opgegeven voor deelname,
hoeven dat niet nog eens te doen!

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.
Buurtpreventie Mensfort.
Om nog meer aanwezig te kunnen
zijn zoeken we nog enkele vrijwilligers die één of enkele keren per
maand ongeveer een uurtje kunnen meelopen door
onze wijk. Iets voor u? Meer informatie? Mail naar
buurtpreventie@mensfort.eu

Mensfort Toen

Vanaf het boerenerf kijken we op de achterzijde van
de flats van de Waghemakerstraat. Waar toen de
boerderij stond, is nu het Catharinaziekenhuis
gebouwd. Het landelijke is helemaal verdwenen.
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BiebMensfort
door Huub van Houtert

Bezig zijn met lezen maar ook met schrijven, bezig
zijn met spreken maar ook met luisteren: allemaal
activiteiten die met taalgebruik, met communiceren,
te maken hebben. Heel vaak hoor je mensen, met
name vaak de wat oudere mensen, zeggen dat het
met ons taalgebruik bergafwaarts lijkt te gaan, dat
‘men’ het met een correct taalgebruik niet meer zo
nauw neemt, c.q. lijkt te nemen. Nogal eens wordt er
vervolgens gewezen op het gebruik van onze moderne
communicatiemiddelen: computer, smartphone, tablet
om maar enkele voorbeelden te noemen, die hier
debet aan zouden zijn. Wat in ieder geval onomstotelijk vaststaat, is dat zowel het mondeling als het
schriftelijk met taal bezig zijn, correct bezig zijn,
onder deze middelen te lijden heeft. Sla er de krant
bijvoorbeeld maar eens op na, lees maar eens een email gesprek of de inhoud van een whatsappbericht
en je kunt niet anders dan constateren dat er wel
degelijk iets niet helemaal goed gaat met het
taalgebruik. Het gehanteerde vocabulaire, alsook
spelling daarvan, belooft niet veel goeds. Maar, we

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
moeten het natuurlijk allemaal niet te zwaar in zien.
Het is, zoals zo vaak, een tijdsverschijnsel waarvan
we ons natuurlijk wél moeten afvragen waar dit
eindigt, hoe dit afloopt. Wat mij trouwens óók opvalt
is dat het gebruik van spreekwoorden, gezegden en
uitdrukkingen zoveel minder aan het worden is. Als je
er al eens ooit een gebruikt, word je vaak met grote
vraagtekens in de ogen aangekeken, zo van: waar
heeft die man het over? Toch kun je vaak met een
kort gezegde of spreekwoord veel meer zeggen dan
met een hele omhaal van woorden. Hoe gemakkelijk
en duidelijk is het, om in een situatie waarin iemand
zichzelf volledig overschat heeft en daardoor
problemen dreigt te raken, doodeenvoudig te zeggen:
‘men moet geen te grote broek aan willen trekken’. Ik
moest hier laatst aan denken toen ik een artikel in
een dagblad las. Overigens zou hier, zo schiet me nu
te binnen, nóg beter de uitdrukking ‘hoogmoed komt
voor de val’ gepast hebben. Laat ik eindigen met een
positief klinkend: ‘eind goed, al goed’. Allez, tot de
volgende keer!

Techplayground
In november biedt de Techplayground een programma aan waar handige jongeren
geholpen worden om passend werk met de handjes te vinden.
Het programma is bedoeld voor jongeren tussen de
16 en 30 jaar uit de omgeving Eindhoven en bestaat
uit een aantal oriënterende workshops en
begeleiding in hun zoektocht. De workshops vinden
plaats bij verschillende bedrijven in de stad.
TechPlaygrounds zijn ‘trapveldjes voor techies’.
Jongeren kunnen hier samen met jeugdwerkers van
Dynamo Jeugdwerk en technische vrijwilligers allerlei
met allerlei skills experimenteren,
Foto: Eindhovenspelen
Toen en werken
met techniek aan de slag; whizzkids, programmeren,
robots bouwen of zagen en lassen. Er is veel
apparatuur aanwezig, zelfs een lasersnijder en 3Dprinters en een lasapparaat! De Lindenlaan is ons HQ
waar vrijwilligers ook samen aan projecten werken.
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Op woensdagmiddag is er een werkplaats en ook
andere dagen zijn er activiteiten. Geïnteresseerde
jeugd
kan
zich
inschrijven
via
https://www.dynamojeugdwerk.nl/technologie/werke
n-met-je-handen/ We nodigen je dan uit voor een
gesprek om te kijken wat je wilt en hoe we je daar
het beste bij kunnen helpen. We starten bij
minimaal 5 inschrijvingen (max 10) in november.

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 vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2

Koffieconcert Da Capo ‘85
Op 10 november a.s. geeft Accordeon- en snarenorkest 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.
Fietsen en wandelen met Mensfort.
Elke dinsdag om 13.00 uur vertrekken de actieve
wijkbewoners voor hun tochtje, één groep te voet,
de andere op de fiets. Bij beide groepen kan
iedereen gewoon aansluiten. Zowel de wandelaars
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!

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 6 en 20 november. 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!
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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.
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.

Top 2000 café in De Werf

Op vrijdag 1 november 2019
presenteert De Werf het
Top 2000 Café van 20.0023.00 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 wetenswaardigheden 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.
Spreuk van de maand
Vroeger, nu en straks, op elk moment
is het tijd voor een compliment
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Manueel Therapie bij FysioCompany
Fysiotherapie FysioCompany op de Barrierweg heeft
verschillende disciplines en specialisaties. Daarbij is Bart
Hermens nu begonnen aan zijn master manuele therapie, maar
wat is dit nou? Deze 3 jarige opleiding zorgt ervoor dat Bart manueel
therapeut wordt. Hij is hierbij bevoegd om gerichte en complexere
manipulaties uit te voeren, ook wel het kraken genoemd. Manuele Therapie
richt zich op het onderzoeken en behandelen van patiënten met klachten aan het bewegingsapparaat die
samenhangen met beperkingen in activiteiten en participatie. De manueel therapeut heeft een brede kijk op
het functioneren van cliënten. Naast anatomische eigenschappen en functies houdt hij ook rekening met
andere factoren die de activiteiten en participatie van cliënten beperken. Manuele therapie is geschikt voor
klachten die, behalve met pijn, gepaard gaan met het slechter bewegen van een gewricht of gewrichten.
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!

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.

Samen eten is pas fijn.
Samen eten is pas fijn. Elke maand wordt er op de inclusief de drankjes! Iedereen uit de wijk Mensfort
eerste maandag en de derde dinsdag van de maand is van harte welkom. Aanmelden kan via de
samen gegeten. Deze maand dus op maandag 4 gebruikelijke weg, d.w.z. tijdens het samen eten of
november en dinsdag 19 november. Om 18.30 uur per mail sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor
wordt u ontvangen met een drankje, om 19.00 uur uiterlijk zondagavond er voor. We hopen dat ook deze
gaan we aan tafel om te genieten van een heerlijk 3- maand weer veel mensen kunnen genieten van de
gangen diner. De kosten bedragen slechts 5 euro per kookkunsten van onze vrijwilligers.
keer. Dat is
Emmaüsconcert op zaterdag 16 november
Op zaterdagmiddag 16 november staan de deuren van Het koor wordt begeleid door Carl Visser, orgel. Het
de Emmaüskerk weer open voor iedereen die van geheel staat onder de bezielende leiding van
klassieke muziek houdt. Tijdens dit tiende Emmaüs- dirigent/organist Sander van den Houten.
concert zingt de Cantorij van de Theologische Iedereen is welkom!
Universiteit in Kampen werken van onder andere Het concert is van 16:00 tot 17:00 uur. Voor of na
Buxtehude, Rutter en de Amerikaanse componist het concert kunt u in de Stilteruimte een kaarsje
Lauridsen. Liederen waarin herdenken, troost en hoop branden
voor
een
dierbare.
centraal staan. Dit heeft alles te maken met de tijd Om 15:30 uur staan koffie en thee klaar en na afloop
van het jaar………tussen Allerzielen (RK) en is er gelegenheid voor ontmoeting met een drankje.
Eeuwigheidszondag (protestant).
De toegang is gratis; er is een deurcollecte.
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Fotograferen, een leuke hobby
Op de redactie kwam het voorstel binnen om samen
met wijkgenoten een keer een middagje ergens
foto’s te gaan maken en zo uw wijkgenoten te leren
kennen. Daarna zouden de genomen foto’s samen
bekeken kunnen worden. Frans Verbeek, wijkbewoner en een fervent fotograaf, wil hierbij het voortouw nemen. Vooral in de komende tijd kunnen er
mooie foto’s worden gemaakt. Hebt u interesse?
Laat het even weten aan de redactie! Wilt u een foto
-expositie bezoeken? Ga
dan eens op 2 of 3 nov.
naar Wijkgebouw ’t Slot.
Tafeltennisvereniging Renata
Tafeltennisvereniging Renata heeft zijn speelruimte
aan de De Greefstraat 6 in Mensfort. Bij deze
vereniging bestaat naast het spelen van competitiewedstrijden bij de landelijke organisatie (NTTB) of
de regionale organisatie (TLE) ook de mogelijkheid
om alleen recreatief bezig te zijn. Zou u (weer) eens
zin hebben om een balletje te slaan dan nodigen wij u
graag uit om op een maandagavond vanaf 19.00 uur
eens langs te komen op onze speellocatie om te zien
wat de mogelijkheden zijn. Voor de ouderen is er ook
op de donderdagmiddag de mogelijkheid om te
ontdekken of deze sport voor u geschikt is. Voor de
ouderen bestaat ook nog de mogelijkheid om op
dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur en op
vrijdagmorgen tussen 9.30 en 12.00 uur bij onderhuurder Avanti een balletje te slaan. Heeft dat uw
interesse nodigen wij u ook graag uit op genoemde
dagen eens te komen kijken. Hiervoor is de heer Wil
van Aalten het aanspreekpunt. (040-2413729)
Bent u een enthousiast kaartspeler? Dan bent u ook
bij ons aan het juiste adres. Iedere tweede dinsdag
van de maand houden wij een rikavond zowel voor
leden als voor niet-leden. Het inschrijfgeld bedraagt
€ 2,00 per avond en er wordt gespeeld om leuke
prijzen. Voor nadere informatie over de rikavonden
kunt u contact opnemen met de heer Henk Vermeer
(2425534)
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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.
Rikken in De Eikenhof
Elke dinsdag begint in de Eikenhof, Bleyslaan 73 om
19.30 uur een gezellige rikavond. Komt u ook?
“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.

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

Kunstwerk van Piet Hein Eek, zoals te zien op de
activiteitenmiddag van Mensfort

Foto: A. Thijssen

Cultuurklas Op Atalanta
Dit schooljaar is de cultuurklas gestart op Atalanta. Hieronder laten
we graag zien wat de kinderen tot nu toe geleerd hebben.
Groep 4 heeft geleerd wie de kunstenaar Corneille In groep 7a hebben we het gehad over Jan Toorop.
was. We hebben zijn kunstwerken bestudeerd en We hebben samen bekeken wat voor kunst hij
het gehad over de woorden paradijs, alledaagse maakte en waar hij vandaan komt. Jan Toorop is
voorwerpen en contouren. We hebben samen geboren in Indonesië. We zijn er achter gekomen
gefantaseerd hoe een paradijs eruit ziet. Daarna dat daar veel huizen op palen staan en samen hebben
mochten de kinderen een paradijs op een bordje
we gepraat waarom deze huisjes op palen staan.
maken. Nadat iedereen klaar was Daarna kreeg groep 7a de opdracht om in een
hebben
we
samen
naar
de groepje samen een hutje op palen te maken. Het was
kunstwerken gekeken en er over best lastig maar het is toch elk groepje gelukt om
gepraat. Na afloop zei de juf van de een hutje te maken. Knap gewerk!
BSO het lijkt wel Corneille. De Met groep 1/2B hebben we naar een verhaaltje
kunstwerken zijn dus goed gelukt!
geluisterd over Boris die ging vissen maar niets ving.
Groep 3 heeft tijdens de cultuurles gehad over de Zijn lijntje ging alle kanten op en maakte de gekste
maan. We hebben gekeken naar een filmpje over figuren. We hebben het gehad over ronde lijnen en
het mannetje in de maan. We hebben gepraat over hoekige lijnen. Samen hebben we mooie fantasie
hoe dit mannetje zichzelf kan voelen en hoe deze tekeningen gemaakt met verschillende soorten lijnen
emoties er uit zien bij jezelf. Daarna zijn de en verschillende kleuren. Groep 1/2A heeft geknoeid
kinderen aan de slag gegaan met klei hebben ze een met verfklodders. Uit een druppel verf kunnen de
maantje gemaakt met een zelfgekozen emotie. De gekste dingen komen zoals monsters, een veld vol
kinderen van groep 3 hebben hard gewerkt aan de bloemen of een regenboog. De kleuters hebben hard
maantjes. Iedereen was super geconcentreerd.
gewerkt en hebben veel plezier gehad tijdens de
cultuurles. Knap gewerkt!

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

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

Website S.L.M.

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

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

Veiligheid voor alles !
De fietsgroep Mensfort zal bij elke fietstocht een
geel hesje dragen. Zo vallen ze meer op. Bijkomend
voordeel is dat meerdere automobilisten de groep bij
elkaar laat door voorrang te geven.

2431154
084-8693076
06-12324551
2385029
0900-8844

14040
269 75 61
0638062395
2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van december
aanleveren uiterlijk op 15 november
schriftelijk op het redactieadres of via
mensfort.info@mensfort.eu
Niet commerciële berichten bestemd
voor inwoners van Mensfort worden
kosteloos geplaatst. De redactie behoudt
zich het recht voor mededelingen in te
korten als het artikel te lang is of zonder
opgaaf van redenen te weigeren indien
deze als kwetsend kunnen worden
ervaren.
Advertenties zijn mogelijk. Tarief en
voorwaarden in overleg met de redactie.

MENSFORT INFO is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven
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