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Halloween 2019
Zo’n 170 kinderen hebben op 31 oktober genoten van de organisatoren in samenwerking met mensen uit de
de Halloweentocht. Zij werden vergezeld door een straat waren opgesteld, voor een angstkreet. In de
groot aantal ouders, opa’s en oma’s. Al met al een v.d. Hartstraat waren de lantaarnpalen verduisterd,
grote drukte in de wijk. Een gedeelte van de tocht waren op de ruiten spookachtige bewegingen te zien
leidde door de bijzonder fraai aangeklede basis- en kon met doodskoppen worden gegooid, helemaal
school Atalanta. Door de school heen waren veel geregeld door enkele bewoners van deze straat. Ook
mooie scènes te zien. Daarna kon worden vertrokken de “operatiekamer” in de garage, ook een initiatief
voor een tocht door Mensfort. Een aantal bewoners van enkele wijkbewoners, trok veel aandacht. De
had de medewerking toegezegd, hun huis en tuin patiënt heeft het wel overleefd. Een aantal kinderen
fraai versierd en zij zorgden voor iets lekkers voor vond de spooktent, die volhing met angstaanjagende
de kinderen, in enkele gevallen verkleed als heks. Op geraamtes, toch te eng en kwam halverwege weer
de route was hier en daar een lugubere versiering terug. Ook in De Energy was weer fraai door de
aangebracht zoals spookjes aan de lantaarnpalen, jongeren ingericht en aan het einde was er nog een
Enge, lichtende hoofden in de heg keken de kinderen lekker drankje voor alle deelnemers. Een
indringend aan, enge spinnen en een kerkhofstraat, dankwoordje voor alle vrijwilligers is wel op zijn
compleet met grafzerken en –kruizen in de tuintjes. plaats. Voor een volgende editie zouden we graag nog
Op enkele plaatsen zorgden schrikeffecten die door
meer vrijwilligers willen verwelkomen.

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
09.30-10.30 u
10.00-12.00 u
11.45- 12.45 u
13.30-15.30 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
13.45-14.45 u
15.15 -16.15 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
13.30-15.30 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
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
Opnieuw was de belangstelling voor de algemene
wijkvergadering weer gegroeid. Langzaam maar
zeker komen steeds meer wijkbewoners om zich te
informeren over de lopende zaken en de speciale
onderwerpen. Na een aantal mededelingen betreffende de onderwerpen waarmee het bestuur bezig
is, zoals de kerstbusreizen, de vrijwilligersreis en de
sinterklaasmiddag was het woord aan de jongerenwerkers van Dynamo. Zij begeleiden de jongeren van
8 tot 27 jaar in onze wijk volgens het principe
“Inspireren, leren en werken aan je talenten”, om zo
overlast te beperken. In samenwerking tussen school
en jeugdwerk wordt de mogelijkheid geboden
talenten op gebied van o.a. voetbal, cultuur, muziek,
rap en dansen te ontwikkelen. Komend jaar wordt er
een nieuw item toegevoegd, “Buurthelden” een
samenwerking tussen school, wijk, gemeente en
politie. Daarnaast wordt vanuit De Energy
geprobeerd een brug te slaan tussen de jeugd in De
Energy en oud in De Werf. Verder vertelde Sophie
Valckx over de stichting MEE, die contacten legt
voor het begeleiden van mensen met een beperking.
In samenwerking met WijEindhoven wordt het
maatjes-project opgezet en zo iets leuks te doen of
hulp te bieden. Enkele aanwezigen gaven daarna het
bestuur nog aandachtspunten mee. Een geslaagde
avond !

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 Mensfort:
4 dec
Kienen KBO
De Werf
11 dec
Kienen Eikenhof
Eikenhof
12 dec
Busreis Kerstmarkt
H. Staetslaan
14 dec
Busreis Kerstmarkt
H. Staetslaan
18 dec
Kienen KBO
De Werf
* meer informatie elders in deze Mensfort Info

Nieuwjaarsbijeenkomst Leefbaarheid Mensfort
Hebt u al genoteerd dat de nieuwjaarsbijeenkomst
van S.L.M. zal plaatsvinden op vrijdag 10 januari van
20.00 uur tot 22.00 uur in De Werf. Alle
wijkbewoners zijn van harte welkom
Spreuk van de maand
Een leven zonder dromen is
als een tuin zonder bloemen.
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‘We tekenen iets omdat het leuk is.’
Dat waren de woorden van een deelnemer over de
contractondertekening van het PSV United programma. Een maatschappelijk programma waarbij
geselecteerde jongeren van 10 /m 14 jaar bewust
worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden en
stimuleert hen persoonlijke teamgerichte of wijkgerichte doelen te behalen. Daarbij worden team- en
wijkactiviteiten georganiseerd om de sociale cohesie
met de wijk te vergroten. Afgelopen maand hebben
de deelnemers van Mensfort United Red hun contract
getekend. Het was een mooi moment met een speciale
gast ‘Dody Gakpo’ waarbij PSV Foundation, Dynamo
Jeugdwerk, Erika Overink (gebiedscoördinator), SLM, wezig zijn geweest voor de officiële start van het
programma!
Basisschool Atalanta en Basisschool Rapenland aan-

Werk in uitvoering !

De redactie wenst iedereen prettige feestdagen.

De Willem van Kesselstraat
en de Hendrik Staetslaan zijn aan groot onderhoud
toe. Hierdoor kunnen we de hele straat opnieuw
inrichten. We leggen onder andere een apart regenwaterriool aan en planten meer groen in de straat. We
hebben een ontwerp gemaakt. De direct aanwonenden
krijgen 18 november een wijkinfo in de bus, maar op
onderstaande website van de Gemeente Eindhoven kan
iedereen uit de wijk de ontwerptekeningen zien. Op
www.eindhoven.nl/willemvankesselstraat kunt u de
ontwerptekening vinden.
Kerstbusreis 2019 naar Oberhausen
Zoals in de vorige Mensfort Info al is aangegeven:
Ook dit jaar bezoeken we weer een kerstmarkt. Dit
jaar gaan we op 12 en 14 decewmber naar
Oberhausen. Veel wijkbewoners hebben zich al
aangemeld maar er zijn bij het ter perse gaan van
deze info nog enkele plaatsen vrij in de bus, zowel op
zaterdag als op donderdag. Wil;t u toch nog mee?
Informeer dan even op tel 2449938 of er nog een
plaatsje vrij is. De kosten bedragen € 15,00 p.p.
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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
In de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de
Bleyslaan 73 is op woensdagmiddag 11 december
weer een gezellige kienmiddag met leuke prijzen. De
zaal is open vanaf 13.00 uur. Het kienen begint om
14.00 uur. Iedereen is hierbij van harte welkom. In
verband met Kerstmis is er op 25 december geen
kienen. Volgend jaar gaan we weer door op de tweede
en de vierde woensdag van de maand.
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.

Mensfort Toen
Een inkijkje in de Hendrik Staetslaan vanaf de Dr.
Berlagellaan De boompjes moeten nog wat groeien.
Op de achtergrond de toren van de inmiddels
verdwenen Judas Taddeuskerk

Rabo Club Support
De actie van de Rabobanken heeft ook Stichting
Leefbaarheid Mensfort een aardig bedrag
opgeleverd: € 189,77. Leden van de Rabobank hebben
een aantal stemmen uitgebracht op S.L.M. Iedereen
met een Rabo-rekening kan zich kosteloos aanmelden
als lid en kunnen dan ook meestemmen. Dus als je een
rekening hebt, meld je dan aan bij de Raboank.
Wij willen alle stemmers
bedanken en kunnen weer
wat extra’s doen voor de
leefbaarheid in onze wijk

Foto: Eindhoven Toen
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Door samenloop van omstandigheden kunnen we deze
maand geen column van Huub van Houtert plaatsen.

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

Ouderen leven onder bijstandsniveau

Ongeveer de helft van de ouderen die recht heeft op
een aanvulling op de AOW loopt deze mis en leeft
daardoor onder bijstandsniveau. Landelijk komt dit
neer op 31.000 tot 54.000 huishoudens. Dat staat in
het rapport Ouderdomsregelingen ontleed van de
Algemene rekenkamer. Vooral onbekendheid met de
regeling en de complexiteit van het aanvragen worden
genoemd als oorzaak van het missen van de aanvulling.
Ook zouden een lage taalvaardigheid en onvoldoende
administratieve vaardigheid een reden kunnen zijn.
Het zijn voornamelijk mensen tussen de zeventig en
tachtig jaar zonder migratieachtergrond die kampen
met dit probleem.

Foto: Eindhoven Toen
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Hulp bij aanvragen aanvulling op de AOW
De ouderen kunnen rekenen op de ondersteuning van
het Sociaal Raadsliedenwerk. De Raadslieden helpen
bij het aanvragen van de aanvulling op de AOW.
Daarnaast geven zij advies over andere mogelijkheden om financiële en administratieve moeilijkheden
te voorkomen of op te lossen. Wilt u meer informatie
over de regeling, advies of ondersteuning bij het
aanvragen van de aanvulling op de AOW en woont u in
Eindhoven, neem dan contact op met het Sociaal
Raadsliedenwerk van Lumens. De hulp is gratis.
E-mail: sociaalraadslieden@lumenswerkt.nl T: 040
219 33 00 (kies optie 2).

Ana's Stoffen!
Elke dinsdag van 12:00 uur
tot 14:00 uur is Ana te vinden
in Wijkcentrum De Werf. Zij
is een expert op het gebied van stoffen, handwerk,
naaiwerken, etc. Ze verkoopt niet alleen hele mooie
zelf gemaakte spullen voor een klein prijsje (zoals
kussenslopen, sjaals, kookschorten, sierraden, etc.)
Heb je zelf een stof hebt en je wilt iets laten maken
of je laten herstellen, dan staat ze ook daar voor
klaar. Kom zeker eens kijken naar al het moois.

Spaar mee voor Mensfort

Ook dit jaar zal de PLUS-supermarkt weer spaarzegels uitgeven voor een fraai boodschappenpakket.
Omdat deze winkel zo dicht bij onze wijk ligt zullen
ook uit Mensfort mensen daar hun boodschappen
doen en recht hebben op deze zegels. Omdat velen
opzien tegen het sparen van zoveel zegels voordat de
kaart vol is, nemen zij de zegels niet aan. S.L.M. zou
het op prijs stellen als iedereen gewoon de gratis
zegels aanneemt en deze dan bij het bestuur
inlevert. Vanuit S.L.M. gaan we dan op zoek naar wijkbewoners die met
een smalle beurs
moeten zien rond
te
komen.
Die
kunnen we dan met
een pakket gaan

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 4 en 18 december. 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!

verrassen. Deze actie loopt tot 15 februari, zodat er
best veel tijd is om een aantal kaarten vol te sparen.
Daarvoor kunnen we elke zegel gebruiken, dus ook als
u maar enkele zegels hebt zijn die van harte welkom.
Hoe meer kaarten we vol krijgen, des te meer
mensen kunnen ween pakket aanbieden. Het inleveren
van de zegels kan in de SLM brievenbus in De Werf
of bij de penningmeester: v. Norenburchstraat 41.
Wij stellen het op prijs als u de zegels in een
enveloppe in de bus gooit, zodat wij ze kunnen
opplakken om de spaarkaarten vol te maken.

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. Iedereen kan gewoon aansluiten, lekker warm aankleden en je kunt er tegen!
Beide groepen houden een pauze om bij een kopje
koffie gezellig met elkaar te kunnen keuvelen. U
hoeft zich niet aan te melden en het kost u niets!
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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.

De Werf wegens vakantie gesloten
Buurthuis De Werf is gedurende de kerstvakantie
gesloten van zaterdag 21 december tot en met
zondag 5 januari. Maandag 6 januari zijn we weer
geopend.
Top 2000 café in De Werf

In verband met de feestdagen zal in de maanden
december en januari de
gezellige muziekavond geen
doorgang vinden. Erg jammer, want de aanwezigen bij
de vrijdagavond in november waren erg enthousiast.
Maar reserveer alvast de eerste vrijdag van
februari. Dan willen we weer flitsend starten in het
nieuwe jaar!

Buurtpreventie Mensfort
Het aantal inbraken in Nederland
neemt in deze tijd van het jaar
weer toe. Ook Mensfort zal daaraan niet ontkomen. Uiteraard probeert buurtpreventie u te helpen dit te voorkomen.
Deze vrijwilligers lopen enkele keren per week door
de wijk. Zij zullen geen inbrekers kunnen aanhouden,
maar zijn preventief aanwezig. Ze worden gezien en
dat schrikt de kwaadwillende al af. Maar ook kapotte
straatverlichting wordt gemeld. Hoe meer vrijwilligers zich melden, des te beter kan buurtpreventie
in de wijk aanwezig zijn. Dus meld je aan via een mail
naar buurtpreventie@mensfort.eu.
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Kerstviering voor senioren
Op donderdag 19 december a.s. is er weer een
gezellige kerstviering voor senioren. Op die dag bent
u vanaf 15.30 uur van harte welkom in de Emmaüskerk. Ook uw familie en/of vrienden verwelkomen we
graag! U wordt ontvangen met een kopje koffie of
thee. Om 16.00 uur begint de kerstviering, waaronder een heerlijk kerstdiner. De kerstviering duurt
tot ca. 19.00 uur. U kunt zich tot en met zondag 8
december
aanmelden
bij
Wil
Vlaanderen
(wvlaanderen@onsbrabantnet.nl). Aanmelden kan ook
tijdens de open ochtenden in de Emmaüskerk op
woensdag en vrijdag. Bij aanmelding graag vermelden
met hoeveel personen u komt, of u speciale
dieetwensen heeft en of u vervoer nodig heeft.
Stilte en ochtendgebed
In de stilteruimte van de Emmaüskerk verzorgt
Maaike Landman elke eerste woensdag van de maand
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 die dag dan gerust binnen en
ontsteek een lichtje. Iedereen is van harte welkom!
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. Elke vrijdag van 10.00 tot 12.00
uur in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2
Samen eten
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 2
december en dinsdag 17 december. Om 18.30 uur
wordt u ontvangen met een drankje, om 19.00 uur
gaan we aan tafel om te genieten van een heerlijk 3gangen diner. De kosten bedragen slechts 5 euro per

Kerstmis in de Emmaüskerk
Wilt u misschien (weer) eens komen luisteren naar
het kerstverhaal? Bent u benieuwd wat dit eeuwenoude verhaal met ons eigen leven in 2019 te maken
heeft? Luistert u graag naar mooie kerstmuziek,
vormgegeven door onze organist en onze muziekgroep? Of wilt u graag weer eens de traditionele
kerstliederen zingen? U bent met kerst van harte
uitgenodigd in de Emmaüskerk! Proef de gezellige,
intieme sfeer van de kerstnachtdienst, met na afloop glühwein of warme chocolademelk. Of vier het
kerstfeest met ons mee in de feestelijke dienst op
kerstochtend! Van harte welkom en hopelijk tot dan
in
de
Emmauskerk
aan
de
Barrierweg!
Kerstnachtdienst: dinsdag 24 december om 21.30 uur
Kerstviering:
woensdag 25 december om 10.00 uur
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!
is pas fijn.
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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“Krijg de Kleertjes”
Woensdag 30 november van 19.30 uur tot 21.00 uur is
dit jaar de laatste mogelijkheid kinderkleding te
ruilen in De Werf. In verband met de feestdagen zal
er in december geen ruilavond zijn. 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. Ook kunt u een
keuze maken uit het aanwezige speelgoed.
Vrijwilliger bij MEE! Wat is dat ??
Iedereen wil graag meedoen in de
maatschappij. Sommige mensen kunnen dit niet
altijd alleen. Eenzaamheid ligt dan op de loer. Als
maatje van iemand met een beperking speel je een
belangrijke rol in zijn of haar leven. Bovendien ontlast je ouders en (mantel)zorgers, waardoor zij
meer tijd hebben voor andere gezinsleden en zichzelf. Natuurlijk doe je dit voor een ander, maar je
krijgt er ook veel voor terug. Het is leuk, je leert
nieuwe mensen kennen en doet inspirerende
ervaringen op. Iedereen heeft zijn eigen talenten en
krachten. Consulenten van Informele Zorg van MEE
Zuidoost Brabant begeleiden vrijwilligers in hun
vrijwilligerswerk wanneer dit nodig is. Zij zorgen
ervoor dat je jouw talent en kracht optimaal benut
in je vrijwilligerswerk. Dat je een goede klik moet
hebben met de hulpvrager is natuurlijk noodzakelijk!
MEE besteedt dan ook veel aandacht aan een goede
match tussen jou en de hulpvrager(s). MEE biedt jou
als vrijwilliger bij MEE diverse trainingen aan. In de
trainingen krijg je veel tips hoe je goed met mensen
met een licht verstandelijke beperking, autisme of
niet aangeboren hersenletsel om kunt gaan. Weten
met wie je te maken krijgt en wat je kunt doen als
vrijwilliger bij MEE? Lees snel verder op onze
website of bekijk het filmpje op onze website.
https://www.meedemeentgroep.nl/vrijwilliger-bijmee-zuidoost-brabant. Direct contact met ons
opnemen om vrijwilliger te worden kan natuurlijk
ook! mail pth@meezuidoostbrabant.nl of bel even
naar 040 214 04 04.
Sophie Valckx, Consulent MEE Zuidoost Brabant
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Vrijwilligersdag
Om alle vaste vrijwilligers
van Stichting Leefbaarheid voor hun bijdrage aan
het verbeteren van de
leefbaarheid Mensfort en
de veiligheid van onze wijk te bedanken heeft het
bestuur hen verrast met een ontspannende dag.
Vrijwilligers van o.a. Biebmensfort, buurtpreventie,
bezorgers van Mensfort Info genoten van deze dag.
Na een bezoek aan het kermismuseum in Hilvarenbeek volgde een stadswandeling
met een gids in de vestingstad
Heusden. De dag werd besloten
met een gezellig etentje. Een
mooie dag en welverdiend !
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.

Gezond 130? Worden we straks 130 jaar en ouder zonder kwalen en gebreken?
Gemiddeld wordt de huidige generatie ouder dan in voor de spieren. Dat wordt nog wel eens vergeten.
het verleden. Het aantal 100-jarigen is de afgelopen Per levensjaar raak je gemiddeld 1 % van de spieren
20 jaar verdubbeld. Ook de levenswijze van ouderen kwijt, dus in 50 jaar wel de helft van alle spieren.
is veranderd, denk maar aan internetgebruik, vakantie Daar komt vet voor in de plaats, waardoor de spier
en autorijden. We worden ouder, maar voelen ons minder goed werkt. Voor een langer leven moeten
jonger en blijven actief, maar in ons lijf stapelen we dus de spieren jong houden, bv. Door krachtouderdomsziekten zich op. we worden zowel fysiek als training. In onderzoeken is aangetoond dat
geestelijk trager, hoewel dit bij iedereen anders lichamelijke activiteit ervoor zorgt dat er minder
verloopt. Er is een verschil tussen de biologische ouderdomscellen zijn en je dus langer en gezonder
leeftijd en de werkelijke leeftijd. Wel is de leeft. Het is nooit te laat om te beginnen. Kom in
biologische leeftijd voorspellend voor eventuele beweging! Graag helpen de fysiotherapeuten van
ziektes en hoe oud we worden. Die biologische leeftijd Fysiocompany in Menszorg daarbij.
wordt bepaald door drie factoren: je moet kunnen Bel, mail of wandel binnen en vraag
lopen, je moet kunnen denken en je moet vrienden naar mogelijkheden. Tel. 2445518
hebben. Die leeftijd krijg je omlaag door de liefde
Mail: info@fysiocompany.nl
Kaarten in De Eikenhof
Elke dinsdag begint in de Eikenhof, Bleyslaan 73 om
19.30 uur een gezellige kaartavond. Er zijn tafels
waar gerikt wordt, maar ook is er een mogelijkheid
om te jokeren. Komt u ook?

Juridisch Spreekuur

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap Eindhoven Elk
jaar organiseert de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap Eindhoven
een nieuwjaarsreceptie, dit jaar op
zaterdag 25 januari 2020. Als wijkbewoner bent hierbij van harte uitgenodigd om
onder het genot van een diner elkaar de beste
wensen over de brengen. . Ook uw kinderen, buren,
vrienden en andere belangstellenden zijn van harte
welkom. Wij houden onze nieuwjaarsbijeenkomst op
zaterdag 25 januari in De Werf vanaf 18:00 uur. De
zaal is vanaf 17:30 open. Toegang en het diner zijn
gratis. In verband met onze voorbereidingen stellen
wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt via de
email: t.garrat@live.nl, of u kunt bellen of sms’en
naar Taha Garrat, tel. 06 20237992. Wij hopen u
zaterdag 25 januari te mogen ontmoeten. Met
vriendelijke groet, Waheed Ahmed Voorzitter
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Eindhoven
Liefde voor iedereen, haat voor niemand.
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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 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.
Van de redactie
Met deze Mensfort Info zijn we gekomen aan de
laatste uitgave van jaargang 23. Met veel plezier
hebben we elke maand dit blad samengesteld. Een
woord van dank aan alle vrijwillige bezorgers is zeker
op zijn plaats. Fantastisch dat zij het blad bezorgen.
Uiteraard kan het blad nog worden verbeterd, bijvoorbeeld door meer ingezonden artikeltjes en foto’s
uit de wijk. Wie neemt die uitdaging aan?

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 Appie Azmanie

a.azmani@dynamojeugdwerk.nl

06-11322760

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

Doodskopgooien tijdens de Halloweentocht
in de van der Hartstraat. Eng hè ?

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 januari
aanleveren uiterlijk op 15 december
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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