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Tuurlijk veel

Nieuwjaarsbijeenkomst S.L.M. in De Werf
Door Stichting Leefbaarheid Mensfort waren Belangrijker vond hij de activiteiten die voor het
alle wijkbewoners en de in onze wijk actieve komende jaar op de rol staan, zoals de start van
instanties uitgenodigd voor de Nieuwjaars- de wijkhelden samen met de politie en Dynamo
bijeenkomst op 10 januari. Ongeveer 80 jeugdwerk, de herinrichting van de Hendrik
wijkbewoners hadden aan de uitnodiging gehoor Staetslaan en de Willem van Kesselstraat en
gegeven en waren naar De Werf gekomen. natuurlijk ook de voortzetting van veel
Uiteraard waren ook een aantal vrijwilligers van activiteiten die de stichting al jaren organiseert.
S.L.M. aanwezig, maar het bestuur was blij Voor de aanwezigen was daarna voldoende ruimte
verrast dat er toch ook een aantal aanwezigen om met elkaar nader kennis te maken onder het
waren die niet actief bij het werk van de genot van een drankje en lekkere hapjes. Velen
stichting
betrokken
waren.
Door
de maakten daarvan gretig gebruik en zo ontstond
medewerkers van De Werf was gezorgd voor een gezellige sfeer. Het was dan ook voor veel
koffie en thee met wat lekkers erbij, de nootjes aanwezigen een verrassing dat de avond zo snel
stonden op tafel voordat de eerste bezoekers voorbij was en iedereen weer naar huis ging, al
binnen waren.
was dat toch wel wat later dan de geplande
Voorzitter Jan van Peer wilde in zijn welkomst- eindtijd. Voor wie er niet bij was misschien een
woord niet te lang stil staan bij de activiteiten van tip: Kom volgend jaar ook, want het lijkt er op
het afgelopen jaar, die overigens in een fraaie dat deze avond ook bij het begin van het volgend
diapresentatie op het scherm voorbij kwamen.
jaar weer zal worden herhaald.

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
19.00-22.00 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
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

Openbare wijkvergaderingen 2020
Ook dit jaar wil Stichting Leefbaarheid Mensfort alle
wijkbewoners uitnodigen voor enkele vergaderingen,
waarbij iedereen kan meepraten om de doelstelling
een leefbare, veilige wijk Mensfort te bereiken.
Op elke vergadering zullen één of meer sprekers
worden uitgenodigd die informatie geven over een
onderwerp dat iedereen aan kan gaan.
Dit jaar zijn de vergaderingen gepland op maandag 16
maart, maandag 11 mei, maandag 7 september en
maandag 16 november. De bijeenkomsten worden
gehouden in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof,
Bleyslaan 73 en beginnen om 19.30 uur. Het einde is
gepland om 21.30 uur. Noteert u alvast de data in uw
agenda. Welke onderwerpen door de sprekers aan de
orde zullen worden gebracht zullen we in dit wijkblad
tijdig aankondigen.

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
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
5 febr
7 febr
12 febr
12 febr
19 febr
26 febr
29 febr

activiteiten deze maand in Mensfort:
Kienen KBO
De Werf
Top 2000 café
De Werf
Krijg de Kleertjes
De Werf
Kienen
Eikenhof
Kienen KBO
De Werf
Kienen
Eikenhof
Emmausconcert
Emmauskerk

“Krijg de Kleertjes”
De in de vorig Mensfort Info vermelde ruilavond op
29 januari gaat niet door vanwege de wisseling van
ruilmoment. We zien u graag op woensdag 12
februari in De Werf.

* meer informatie elders in deze Mensfort Info

Na 25 jaar Stichting Leefbaarheid Mensfort
Zo’n 25 jaar geleden kwamen enkele wijkbewoners Daardoor leren wijkgenoten elkaar beter kennen wat
tot de slotsom, dat het prettig wonen was in bijdraagt aan het woongenot in de straat en de wijk.
Mensfort, maar dat zich signalen aandienden dat de Ook is het daardoor gemakkelijker elkaar aan te
leefbaarheid en het woongenot onder druk kwam spreken op zaken die de leefbaarheid in de knel
staan. Vooral de veiligheid binnen de eigen muren kunnen brengen. Het probleem dat zich nu dreigt
baarde door de vele inbraken zorgen. Op hun voor te doen is dat een aantal bestuursleden op een
initiatief werd de Stichting Leefbaarheid Mensfort dusdanige leeftijd komt, dat het steeds moeilijker
in het leven geroepen. Samen met de straat- wordt de energie op te brengen om aan de doelcoördinatoren werd door het bestuur in overleg met stellingen te kunnen blijven werken. Niet dat er nu al
de gemeente, O&O, woningbouwverenigingen en bestuursleden gaan afhaken, maar het zou zo prettig
politie gezocht naar mogelijkheden om de zijn als nu een aantal jongere vrijwilligers zou
leefbaarheid in de wijk op peil te houden. Dat leidde opstaan om mee te werken en aan de organisatie te
tot grotere en kleinere aanpassingen, zoals de eerste wennen, zodat mogelijk op termijn opvolgers,
buurt-preventieactie. Vooral de vele contacten met mogelijk met nieuwe ideeën beschikbaar zijn als de
de diverse partners, vaak voor wijkbewoners niet huidige bestuursleden en vrijwilligers zich niet langer
zichtbaar, zorgden er voor dat veel zaken tot stand kunnen inzetten om de leefbaarheid, het woongenot
konden komen. Door de jaren heen is het accent en de veiligheid van onze wijk Mensfort te bewaken.
steeds meer komen liggen op de sociale cohesie: We hopen dat u hierover eens wilt nadenken en eens
Mensen uit onze wijk met elkaar in contact brengen. een praatje maakt met één van de bestuursleden.
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Wandelen met Mensfort
Nu een tweede groep, “mindervalide groep” erbij! Iets voor U?
Vanaf 3 april 2018 wandelen we al elke dinsdagmiddag, dat we vertrekken, kijken we wie meeloopt en
behalve in de schoolvakanties… maar er is een vaste samen bespreken we waar we naar toe lopen voor de
groep die onderling afspreekt of ze ook in vakanties koffiepauze en weer terug, hoe ver we zullen gaan
lopen. Dus op 24 en 31 december werd er gewoon en waar we het beste deze koffiestop kunnen
gewandeld. We zijn naar het wandelgebied van de houden. Er lekker even uit, samen wandelen,
Grote Beek gelopen en tijdens onze koffiepauze onderweg wat kletsen, gezellig samen koffie
kregen we daar oliebollen aangeboden. Een gezellige, drinken, en dan terug… korter, minder vermoeiend,
relaxte, gezonde manier om het jaar af te sluiten. maar hopelijk net zo gezond en gezellig. We zijn
Maar vaak krijgen we te horen “och, wat leuk samen benieuwd of u dit ook een goed idee vindt en dus
wandelen… maar zo ver, dat kan ik niet…” Daarom meeloopt! Nu dus ook voor mensen die minder goed
hebben we het erover gehad om een tweede groep op ter been zijn. We zijn benieuwd of u dit ook een
te starten, zeg maar een “mindervalide… groep” voor goed idee vindt en dus meeloopt! Zorg dan dat u
mensen die wel willen wandelen maar die minder goed gewoon op dinsdag om 13.00 uur bij de Werf bent.
ter been zijn. Met deze nieuwe groep kan iedereen We zien dan wie meeloopt en met welke groep u
meewandelen, ook mensen met een hulpmiddel. Voorwilt/kunt meegaan! U bent van harte welkom!
Top 2000 café in De Werf

Op vrijdag 7 februari
presenteert De Werf na de
twee maanden onderbreking
weer het Top 2000 Café van
20.00-23.00 uur. Uiteraard onder het genot van een
hapje en een drankje kunt u weer 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 discoschoenen op en kom naar onze top 2000 disco!! U mag
de hele avond binnenlopen.

Buurthelden maken het verschil, ook in jouw wijk.
Buurthelden is een traject van 6 maanden waarbij
jongeren in een groep gaan werken aan veiligheid,
bewegen, sociale vaardigheden, zelfvertrouwen en
zelfverdediging. Door activiteiten die gebonden zitten
aan onderstaande thema’s worden zij opgeleid tot
Buurtheld: De Held van jouw eigen wijk. Daarbij
wordt samengewerkt met politie en S.L.M.
Wordt er vaak te hard gereden in jouw wijk? Is de
speeltuin nog veilig in jouw wijk? Is het een rommeltje
in jouw wijk? Allemaal vragen waar Buurthelden mee
aan de gang gaan. Binnen Mensfort is
zo’n groep opgestart en we houden u
op de hoogte.
Spreuk van de maand
Je bent nooit te oud om jong te blijven

Renovatie Ster-flats afgerond
Een fraai gezicht als je vanaf de Lieven de Keylaan
en Oude Bosschebaan de wijk Mensfort inkijkt: Drie
fraaie, witte woontorens bepalen deze hoek. Het
aanzien van de wijk is op dit punt aanzienlijk
verbeterd en de appartementen zijn weer helemaal
up to date. Hier kan iedereen weer jaren met plezier
wonen. Een mooie aanwinst voor Mensfort.
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Vuilstort Judas Taddeusplein ??

Wie bedenkt het? Tussen de glasbakken en de
plasticcontainers troffen we deze lounchebank aan.
Elk weldenkend mens snapt dat die niet in de plastic
container past, waar hij overigens ook niet thuis
hoort. Dit is slechts een moment opname, want bijna
dagelijks ligt er tot ergernis van veel buurtbewoners.
veel afval. Zelden zien we wie er die rommel neerzet,
maar we kunnen ons niet voorstellen dat dit mensen
van buiten de wijk zijn. Een naamplaatje laten ze
meestal ook niet achter. De rommel wordt dan wel
zo af en toe door de Ergon opgehaald, maar intussen

blijft het storend. Ook is dit
niet de manier om mensen te
leren alles correct weg te
brengen. Zo kom je toch ook
gemakkelijk van je afval af.
Even naar de milieu straat brengen is duidelijk wel
wat teveel gevraagd voor degene die zo van het grof
huisvuil af wil komen. Opnieuw doen we dan ook een
dringende oproep om de verantwoordelijkheid te
nemen voor een nette, opgeruimde en daardoor
prettige leefomgeving.

Kienen in de Eikenhof
In de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan de
Bleyslaan 73 is op woensdagmiddag 11 februari en
25 februari 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. Verder ook dit jaar weer kienen op de
tweede en de vierde woensdag van de maand.

Rikken
Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er
gerikt in de ontmoetingsruimte van De Eikenhof
aan de Bleijslaan 73. Wilt u gezellig een avondje
uit en kennis maken met andere kaarters? Kom dan
ook eens meedoen. Iedereen is welkom. Voor meer
informatie: tel. 2510952.

5

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
t

Door Huub van Houtert

Buurtpreventie
Mensfort

Het eerste nummer van Mensfort Info in het nog
gloednieuwe 2020 (gaan we trouwens tweeduizend
twintig of twintig twintig zeggen…???) ligt alweer
voor ons. We hebben zo langzamerhand iedereen al
een Zalig Nieuwjaar gewenst en het ‘gewone’ leventje
hervat, na al die verwarring wekkende feestdagen
(“ik weet onderhand niet meer welke dag het nu
eigenlijk is”, hoor je menigeen verzuchten), weer z’n
gangetje. Natuurlijk wil BiebMensfort iedereen tóch
nog alle goeds toewensen in dit nieuwe jaar! Het
schijnt een oude gewoonte te zijn om aan het begin
van een nieuw jaar een goed voornemen te bedenken;
voorbeelden hiervan zijn er te over (laat ik er
daarom hier maar geen noemen) maar in (te) veel
gevallen verdampen die voornemens helemaal. Om die
reden is het misschien nog bij uitstek het beste
goede voornemen om helemaal géén goede voornemens te formuleren en gewoon door te gaan op de
vertrouwde weg. Maar, om tóch een heel simpel,
ongevaarlijk, gemakkelijk te volbrengen voornemen
te noemen, zou ik willen zeggen: lees eens wat vaker

een goed boek en loop eens wat vaker onze goed
uitgeruste BiebMensfort binnen….! Elke maandag- en
vrijdagmorgen van 10 tot 12 en elke woensdagavond
van 19 tot 20 uur kunt u bij ons terecht om een
stapeltje boeken mee naar huis te nemen, boeken van
goede kwaliteit en van recente datum. Het kost u
helemaal niets, alleen de moeite om even naar ons toe
te komen: Lokaal 4 in De Werf. Ik heb de voorbije
weken weer een groot aantal boeken bij kunnen kopen
en daar zou u toch écht eens gebruik van moeten
komen maken. We geloven er met ons allen in dat u
dat ook zeker zult gaan (blijven) doen om daarmee
dat ene goede voornemen in stand te houden. Dan
klopt de titel van dat prachtige nieuw verschenen
boek ‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman
ook helemaal…! Dit is overigens maar één van de titels
die aangeschaft zijn. Ik noem ook even ‘Finse Dagen’
van Herman Koch, een veelgelezen schrijver. Kom dus
naar ons toe want u bent allen meer dan welkom!
Allez, tot de volgende keer!

Rond de jaarwisseling werden de vrijwilligers van de buurtpreventie verrast door
een videoboodschap van burgemeester Joritsma. Hij bedankte alle buurtpreventen
in Eindhoven voor het vele nuttige werk dat zij verrichten met hun rondjes door de
wijk. Zij zijn de extra ogen en oren voor de politie en zorgen voor meer veiligheid in
de wijken. Ook u kunt zich meedoen! Mail naar buurtpreventie@mensfort.eu
Schaken, dammen, scrabble enz… bij de “Spelinstuif”.
Elke Woensdagavond vanaf 20.00 uur in de Werf.
Net als vorig jaar worden er ook in 2020 op de woensdagavond weer
Foto: Eindhoven Toen
gezelschapsspelletjesspelletjes gespeeld. Keuze is er genoeg.

Er komen steeds meer mensen om b.v. een potje
scrabbelen maar ook wordt er steeds geschaakt
en een damspel hebben we ook. U ziet keuze is er
genoeg. Loop eens binnen en speel mee, gezellig
zeker in deze donkere wintermaanden! U bent van

harte welkom. 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
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"Krijg de Kleertjes"
Een nieuw jaar, nieuwe coördinator én nieuw
ruilmoment! Voortaan staat Lotte van der Zanden
elke 2e woensdagochtend van de maand in De Werf
klaar van 09.30 tot 11.30 voor het gratis ruilen van
kinderkleding en speelgoed. Voor wie “Krijg de
kleertjes” nog niet kent, het werkt zo.
1) Je neemt een tas met kleding en speelgoed mee
die je kinderen niet meer gebruiken, en
2) Terwijl Lotte uitzoekt wat het ruilpunt hiervan
kan gebruiken mag je zelf een nieuwe tas met
kleding en speelgoed naar wens vullen. Duurzaam en
goed voor je portemonnee! Momenteel hebben we 15
bakken vol speelgoed en kinderkleding in de maten
50 t/m 98. Er is ook een kleine hoeveelheid 98+ en
we hopen deze in het komende jaar te laten groeien,
dus kleding in deze maat is extra welkom! Hopelijk
tot de volgende ruilochtend op woensdag 12 februari

Gezocht: Oude foto’s van Mensfort
Voor de rubriek “Mensfort Toen” zoekt de redactie nog
foto’s uit onze wijk vanaf de bouw tot nu toe. Ook
anekdotes zijn welkom: mensfort.info@mensfort.eu

Fietsen met Mensfort.
Als het niet regent of sneeuwt vertrekken elke
dinsdag om 13.00 uur de actieve fietsers voor hun
tochtje op de fiets vanaf De Werf. Elke week is de
route anders en komen we op plaatsen waar
sommigen nog nooit zijn geweest. Iedereen kan
gewoon aansluiten, lekker warm aankleden en je kunt
er tegen! In de pauze is er tijd om bij een kopje
koffie gezellig met elkaar te kunnen keuvelen. U
hoeft zich niet aan te melden en het kost u niets!

Kienen KBO in De Werf
Ook in 2020 organiseert de KBO net zoals de
afgelopen jaren weer op de eerste en derde
woensdag van de maand een gezellige kienmiddag in
De Werf. Deze maand bent u welkom op 4 februari
en op 18 februari We beginnen om 14.00 uur en
zorgen weer voor leuke geldprijzen. Ook als u geen
lid bent van de K.B.O. of niet in Mensfort woont
kunt u uw geluk komen beproeven.!

Mensfort Toen
De boerderij Keizers op de plaats waar nu het
Catharinaziekenhuis staat, dus op de grens van Mensfort

Foto: Eindhoven in beeld
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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.

In 2020 zullen de Willem van Kesselstraat en de Hendrik
Staetslaan opnieuw worden ingericht. Het doel is de
verkeersveiligheid te verbeteren.

Reparatiecafé De Werf
Elke tweede en vierde woensdag van de maand van
14.00 uur tot 16.00 uur 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. 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.

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.
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Emmaüsconcert – een concert met een verhaal
Op zaterdag 29 februari is er weer de gelegenheid de ogen van een
om te luisteren naar mooie muziek in de Emmaüs- tiener.
Ekaterina
kerk. Gedurende het komende Emmaüsconcert staat Levental
studeerde
niet alleen de muziek centraal, zeker zo belangrijk is zang aan het Koninklijk
het verhaal bij de muziek. In haar voorstelling “De Conservatorium Den
Een
overzicht
een deel
van de over haar vlucht uit Haag en harp aan
Weg”
vertelt van
Ekaterina
Levental
kerstmarkt
op donderdag.
de voormalige
Sovjet Unie. Een verhaal over diverse conservatoria
afwijzing, verlies, veerkracht en hoop. Ekaterina in binnen- en buitenspeelt harp, zingt, danst en vertelt over deze weg. land. Zij maakt op dit moment carrière als
Een weg die door verschillende landen ging en begon operazangeres en theatermaker. Het concert vindt
in Tasjkent (Haag en harp de hoofdstad van plaats op 29 februari van 16:00 tot 17:15 uur in de
Oezbekistan). Na het uiteenvallen van de Sovjet- Emmaüskerk (Jan van der Wegestraat 2).
Unie konden zij en haar familie vanwege oplaaiend Om 15:30 uur staan koffie en thee klaar en na afloop is
antisemitisme daar niet langer blijven. Een er gelegenheid voor ontmoeting met een drankje. De
aangrijpend, autobiografisch verhaal, gezien door
toegang is gratis; er is een deurcollecte.
Van harte welkom!
Samen eten is pas fijn.
Voor de biodiversiteit in onze wijk : de bloembollen aan de
Samen eten is pas fijn. Elke maand wordt er op de
Barrierweg laten zich weer zien!
eerste maandag en de derde dinsdag van de maand
samen gegeten. Deze maand dus op maandag 3
februari en dinsdag 18 februari. 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 keer. Dat is inclusief de drankjes! Iedereen uit
Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
de wijk Mensfort is van harte welkom. We hopen
In de Emmaüskerk bent u elke woensdag- en
dat ook deze maand weer veel mensen kunnen
vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur van
genieten van de kookkunsten van onze vrijwilligers.
harte welkom om een kopje koffie te komen drinken
Aanmelden kan via de gebruikelijke weg, d.w.z.
en een praatje te maken. Loop ook gezellig eens
tijdens
het
samen
eten
of
per
mail
even binnen voor een kopje koffie en een gezellige
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl voor uiterlijk
ontmoeting. Er zijn altijd wel enkele wijkbewoners
zondagavond er voor.
aanwezig. Samen een kopje koffie drinken is toch
.
veel gezelliger dan alleen zitten!
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
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Wat is hoofdpijn en wat kan een fysiotherapeut hier aan doen?
Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Spanningshoofdpijn is een veel voorkomende
Maar er bestaan verschillende soorten
aandoening. Voorheen dacht men dat dit een vorm
hoofdpijn, te onderscheiden in primaire hoofdpijn en van een psychische hoofdpijn was, veroorzaakt door
secundair hoofdpijn. Primair wil zeggen dat de pijn afwijkende ademhaling en/of een verkeerde
afkomstig is van een probleem in het hoofd zelf en aangeleerde houding. Hieraan kunnen wij u wel helpen
secundair wil zeggen dat de pijn ergens anders door de spanning in uw nek af te nemen, een goede
vandaan komt. Voorbeelden van primaire hoofdpijn ademhalingen aan te leren en specifieke oefeningen
zijn: Migraine, Spanningshoofdpijn, Clusterhoofd- voor de diepe hals spieren.
pijn. Voorbeelden van secundaire hoofdpijn zijn Clusterhoofdpijn is een zeldzame aandoening en wij
hoofdpijn als gevolg van ongeval, bloeding of tumor, als fysiotherapeuten kunnen hier helaas niks aan
van een aandoening in de nek en een aandoening van doen.
de kaak. Welke kenmerken passen meer bij migraine, Als u over dit onderwerp vragen hebt of u heeft hier
spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn en wat kan ook last van, kunt uw altijd contact opnemen met
een fysiotherapeut hiervoor betekenen?
ons. Wij geven u graag een advies.
Migraine is een terugkerende hoofdpijn die zich U vindt ons in Gezondheidscentrum Menszorg op de
soms manifesteert in langdurige aanvallen, of in zich Barrierweg 3f, 5622CL Eindhoven Of bel ons op
herhalende aanvallen, gedurende enkele minuten. Als nummer 0402445518.
fysiotherapeut kunnen wij hier wel verlichting bieden
om het aantal hoofdpijn dagen te verminderen en de
intensiteit van de hoofdpijn te verlagen.
Spaar PLUS-zegels mee voor Mensfort

Veel wijkbewoners hebben al enkele spaarzegels van
de Plusactie ingeleverd, zodat we al enkele mensen
met een pakket vol bruikbare artikelen kunnen
verrassen. Vanaf 1 februari worden geen zegels meer
uitgegeven. Krijgt u uw kaart niet vol of hebt u nog
losse zegels over? Stop die dan vóór 15 februari bij
De Werf in de speciale S.L.M.-brievenbus of in de
brievenbus bij de penningmeester van S.L.M., v.
Norenburchstraat 41. S.L.M. plakt de zegels bij
elkaar, haalt dan de
pakketten op en
bezorgt die bij
mensen die een
extraatje heel goed
kunnen gebruiken en
die door omstandigheden niet in staat zijn wat
extraatjes te kopen. Soms is er in sommige gezinnen
zelfs te weinig geld om de meest noodzakelijke
zaken aan te schaffen. Weggooien van de zegels is
zonde als je er een ander een plezier mee kunt doen.
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040-projects
Allereerst wensen wij u een gelukkig nieuwjaar en
de beste wensen voor 2020! Wij (Jordean &
Ilham) staan nog steeds voor u klaar indien er
vraag is omtrent sociale, financiële of praktische
ondersteuning.
Denk
hierbij
aan
samen
boodschappen doen, het bieden van een helpende
hand bij het invullen van diverse formulieren, maar
ook
bijvoorbeeld
gezellig
samen komen om te kletsen.
We zitten elke woensdag en
donderdag in ons lokaal in de
Werf. Kom gerust eens langs
of bel ons op het volgende
nummer: 040-2695727
Wij vinden het leuk om u te helpen, maar u moet het
wel even laten weten.
Leger des Heils
Bij het Leger des Heils aan de Pisanostraat 47a (Rapenland) zijn elke week
activiteiten, m.n. voor jongeren en kinderen. Zo is
er op dinsdag is er een maaltijd voor jongeren en
daarna een gezellige (spelletjes)-avond. Kosten
maaltijd € 2,-. Op woensdagmiddag is er om 12.15
uur een warme lunch, kosten € 2,-. Op donderdagmiddag hebben we studieuur en huiswerkbegeleiding vanaf 13.00 uur. Op vrijdagmiddag is er
een avonturenclub van 15.00 tot 17.00 uur voor
kinderen van 6-12 jaar. Hier worden binnen- en
buitenspelen gedaan en één keer per maand eten
we samen. Iedereen mag gewoon een keertje
meedoen. En uiteraard is er onze winkel met
gebruikte kleding voor mensen met een smallere
beurs. De winkel is open op dinsdag-, donderdagen zaterdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en op
woensdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op
dezelfde dagen is ons Openhuis: loop eens binnen
voor een kop koffie of thee of soms ook soep. Er
is een sociaal spreekuur voor allerlei vragen en
voor invullen van formulieren op dinsdag- en
donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Al
onze activiteiten zijn in ons gebouw aan de
Pisanostraat 47a te Eindhoven.
Foto; Eindhoven in beeld

Kaarten in De Eikenhof
Elke dinsdag begint in de Eikenhof, Bleyslaan 73 om
19.30 uur een gezellige kaartavond. Bij deze
avonden is iedereen welkom, of je nou elke week
komt of af en toe een keer. Het belangrijkste is
dat het een gezellige kaartavond wordt. Er zijn
tafels waar gerikt wordt, maar ook is er een
mogelijkheid om te jokeren. Komt u ook?
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 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.
E.H.B.O.-cursus
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar bij de
drie daagse EHBO-cursus die verzorgd wordt
door het Rode Kruis District Brabant Zuidoost
op: 8 – 15 – 22 februari 2020. De cursus wordt
gegeven in Willem van Konijnenburglaan 6 5613
DW Eindhoven. Heb jij interesse? Stuur een mail
naar ehbo.brabantzuidoost@rodekruis.nl

11

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 Azmani

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

2431154
084-8693076
06-12324551
2385029
0900-8844

14040
269 75 61
0638062395
2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Aan de Vijf van Vorst op de plaats van het voormalige v.d.
Puttlyceum wordt hard gewerkt, het eerste blok is al winddicht. Nog
even en de eerste nieuwe buren zullen hun intrek kunnen nemen.

Dr. Berlagelaan

Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van maart
aanleveren uiterlijk op 15 februari
schriftelijk op het redactieadres of via
mensfort.info@mensfort.eu
Niet commerciële berichten bestemd
voor inwoners van Mensfort worden
kosteloos geplaatst. De redactie behoudt
zich het recht voor mededelingen in te
korten als het artikel te lang is of zonder
opgaaf van redenen te weigeren indien
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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