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Mijnheer Rick geeft aanwijzingen

Kindervakantieweken in Mensfort.
Voor het eerst in jaren worden voor de kinderen in de pannenkoeken en daarna lekker smikkelen was voor de
basisschoolleeftijd activiteiten gehouden in de kinderen een feest. En elke week was er drie dagen
vakantie. Dat dit een goed idee is, blijkt wel uit de lang een ander thema, met steeds wisselende
grote belangstelling. Voor elke dag waren er tenminste activiteiten. Dankzij de bijdrage van diverse bedrijven
70 aanmeldingen. Zij werden elke week in een ander en instellingen was meneer Rick in staat dit festijn
thema bezig gehouden door Meneer Rick en zijn voor de kinderen op te zetten. Maar zonder het
vrijwilligers. De nadruk lag vooral op lekker spelen en enthousiasme van de vele vrijwilligers is het niet
daarnaast waren er elke dag enkele activiteiten onder mogelijk voor de kinderen zo’n vakantieweken te
leiding van professionele docenten van het Centrum organiseren. Voor meneer Rick was het een kleine
voor de Kunst tot Freerunning. Zelfs op de dagen dat teleurstelling dat niet elke dag het maximale aantal
er wat regen viel ging het programma door, want dan kinderen had ingeschreven. Voor de laatste weken
kon gebruik gemaakt worden van de ruimte in BS
zouden er ook nog enkele kinderen bij kunnen. Mochten
Atalanta. Aan de gezichten te zij dat leuk vinden, dan kunnen
zien hoe enthousiast de kinderen ouders hun kinderen alsnog
waren. Dat er tussendoor een opgeven door het inschrijflekkere lunch verzorgd kon formulier in deze info in te
worden was een uitdaging voor de sturen of tijdens de vakantiekinderen. Zelf daaraan mee- weken af te geven bij de basishelpen, zoals bij bakken van de
school aan de Barrierweg 1.
Dansen

Pannenkoeken bakken

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
Symfonisch 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

25 jaar Stichting Leefbaarheid Mensfort
Eind 1995 hebben enkele mensen het initiatief misstanden. Dat kun je eerder doen als je iemand
genomen iets te ondernemen om de veiligheid en het enigszins kent. Activiteiten als wijkfeest, jeu de
leefgenot in Mensfort te verbeteren. Een van de boules, fietsen en wandelen zijn enkele voorbeelden
eerste zaken die men wilde regelen was de van die groepen die elkaar beter leerden kennen. Voor
beveiliging tegen inbraken. Toen al was dat in de leefbaarheid werden een wijkkrant uitgegeven,
belangrijk onderwerp. Om de buurtpreventie in de bloembakken geplaatst, een sinterklaasmiddag
vorm van 1995 te kunnen uitvoeren was het nodig dat georganiseerd en sinds enkele jaren ook de
de kartrekkers georganiseerd werden en er werd nieuwjaarsbijeenkomst en de algemene wijkgekozen voor de stichtingsvorm. Op 31 januari 1996 vergaderingen. Al die activiteiten worden mogelijk
werd officieel de Stichting Leefbaarheid Mensfort
gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers.
opgericht. Naast de inbraakpreventie
Het bestuur van de stichting is van
ging het bestuur ook andere zaken in
mening dat deze 25e verjaardag in
het kader van de veiligheid regelen. Zo
januari a.s. niet ongemerkt voorbij mag
werd het een soort doorgeefluik van
gaan. Daarom zijn er plannen om eind
velerlei klachten vanuit Mensfort naar
januari 2021 een feestavond te
gemeente, politie O&O en woningbouworganiseren voor iedereen in onze wijk.
corporaties. Doordat er steeds betere
We hopen dat dit gezien de corona
mogelijkheden kwamen om rechtstreeks
tegen die tijd mogelijk zou moeten zijn.
de klacht neer te leggen waar hij thuishoorde en de Het bestuur is al begonnen met ideetjes te
bewoners mondiger werden en dit zelf konden doen verzamelen. Graag nodigen wij wijkbewoners uit mee
is de stichting zich meer en meer gaan richten op de te denken over de vorm van deze feestavond. Wat zou
sociale cohesie: de bewoners van Mensfort nader tot op zo’n avond moeten gebeuren? Hebt u een idee om
elkaar te brengen. Diverse initiatieven zijn opgezet deze avond mee vorm te geven, neem dan contact op
om er voor te zorgen dat steeds meer mensen een met één van de bestuursleden of stuur een mailtje
band met elkaar kregen. Dan zouden de wijk bewo- naar informatie@mensfort.eu. Graag proberen wij van
ners elkaar ook kunnen aanspreken bij vermeende
u idee gebruik te maken.
Even voorstellen.
Per 14 juli 2020 stopt Patty Bosmans als wijkagent
van Mensfort en Rapenland om een andere functie
binnen de politieorganisatie op zich te nemen en zich
verder te ontwikkelen. Ik zal het stokje tijdelijk van
haar overnemen en mij ontfermen over de burgers
van Mensfort en Rapenland. Ik heb er veel zin
in! Hierbij een foto, zodat iedereen me kan
herkennen als ik een rondje maak door de wijk.
Wil je contact opnemen met mij? Kijk dan op
www.politie.nl/mijn-buurt
Groetjes Maud Wenting
Politie Eindhoven-Noord
Michelangelolaan 4 Eindhoven
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Van de redactie
Ook de redactie van de Mensfort Info heeft
vakantie en is mogelijk enige dagen weg. Daarom
vragen we iedereen die kopij heeft voor het blad
van september dit zo vroeg mogelijk aan te leveren.
Omdat de redactie ook kan weken vanuit een
vakantieadres willen we vragen de kopij zoveel
mogelijk per email aan te leveren. Wist u overigens
dat bijdragen van alle wijkbewoners van harte
welkom zijn? Ook u kunt iets insturen, een verhaal,
een foto of een oproep. Maak daarvan gebruik!

Fietsen met Mensfort
Na de gedwongen Corona-pauze zijn de fietsers ook
weer begonnen. Bij goed weer vertrekken zij ook nog
steeds om 13.00 uur vanaf De Werf en elke week is
er een andere route van ongeveer 35 km. Halverwege
wordt gestopt voor een kopje koffie. Bij warm weer
stoppen we ook af en toe om een slokje (zelf
meegebracht) water te drinken. Meestal is deze
groep om 1630 weer terug in Mensfort. Mocht je zin
hebben om mee te fietsen en zo wat aan je
gezondheid te werken kom dan met je fiets naar De
Werf. Een elektrische fiets mag ook gewoon mee
maar ook op een gewone fiets is het tempo wel bij te
houden.!

Wandelen met Mensfort
De wandelgroep op dinsdag is weer opgestart zodra
het toegestaan en verantwoord was. De enthousiaste
wandelaars verzamelen elke dinsdag om 13.00 uur bij
de ingang van De Werf. Van daaruit lopen ze een
uurtje naar een terrasje , drinken daar, voorlopig nog
op gepaste afstand, een kopje koffie of thee en
kunnen zo met elkaar bijpraten, voor zover dat al
wandelend niet was gelukt. Ook de groep die wat
langzamer wil lopen en eventueel een rollator
meeneemt, vertrekt op dezelfde tijd. In de
vakantieperiode gaat het wandelen gewoon door
alleen de langzame groep start pas weer begin
september. Als je mee wit lopen kan dat, kom gewoon
naar De Werf op dinsdag.

Spelinstuif en schaken
Omdat het spelen van gezelschapsspelletjes en
schaken met een veilige afstand van anderhalve
meter erg moeilijk te handhaven is, is het voorlopig
nog niet mogelijk deze avonden weer door te laten
gaan. Dat zal dus zeker pas na de zomervakantie zijn
als de richtlijnen dat toelaten. Uiteraard leest u in
de Mensfort Info wanneer we weer kunnen beginnen
en u dus ook welkom bent in De Werf.
Openbare wijkvergadering
Door de bijzondere omstandigheden is het er helaas
niet van gekomen de openbare vergaderingen van dit
jaar tot nu toe te laten doorgaan. Ook over de
vergadering die op 7 september gepland staat
kunnen we nog geen zekerheid geven. Allereerst is
het de vraag of het verantwoord is in de zaal van de
Eikenhof al met een grote groep bijeen te komen.
Ook is het bestuur zich nog aan het beraden welke
informatie door een deskundige zou kunnen worden
gebracht. Of deze vergadering doorgaat zult u in de
volgende Mensfort Info kunnen lezen. Als u er dan
bij wilt zijn kunt u de datum onder voorbehoud
noteren. Mocht u vragen, opmerkingen of voorstellen
hebben die u aan het bestuur van S.L.M. wilt
voorleggen, dan kunt u het via de email doorgeven.
Als
u
daarvan
gebruik
wilt
maken:
informatie@mensfort.eu.

Welkom in Mensfort
In onze uitgave van juli namen we, op advies van een
wijkbewoner, het initiatief op nieuwe wijkbewoners
welkom te heten in onze wijk door vermelding in dit
blad. Jaren geleden kwam er een vrijwilliger van
S.L.M. aan de deur om nieuwkomers te verwelkomen.
Onder andere doordat de gemeente i.v.m. de privacy
de verhuizingen niet meer doorgaf moesten we daarmee stoppen. Die gegevens krijgen we nu zeker niet
meer. Daarom vragen we de medewerking van wijkbewoners om de namen en de straat door te geven
aan de redactie (mensfort.info@mensfort.eu) zodat
we dit kunnen opnemen. Anders zal het initiatief van
deze bewoner geen vervolg kunnen hebben.
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Nieuws van de Emmaüskerk
Kerkdiensten
Sinds kort kunt u weer de kerkdiensten in de Emmaüskerk bezoeken, die iedere
zondagochtend om 10.00 uur plaatsvinden. Vanwege de corona-regels kunnen er niet
meer dan 100 personen aanwezig zijn, maar voor gasten is er altijd wel een plaatsje vrij.
Als u liever nog niet met meerdere mensen samen komt, kunt u de dienst digitaal meebeleven via het
YouTube-kanaal EmmausTV (gewoon EmmausTV googelen). Via www.emmauskerkeindhoven.nl kunt u de dienst
ook live volgen. Via de button ‘Live meeluisteren’ bent u direct verbonden. Via deze optie hebt u echter geen
beeld. We hopen u graag binnenkort als bezoeker van een van onze diensten te mogen verwelkomen!

Open huis Emmaüskerk
Het Open Huis in de Emmaüskerk is weer open! Elke
vrijdagochtend van 10-12 uur kunt u hier weer
terecht voor een kopje koffie en veel gezelligheid.
Ook als u een kaarsje voor iemand wilt opsteken, of
een wat serieuzer gesprek wilt voeren, bent u dan
hartelijk welkom. Let op: voorlopig alleen op
vrijdagochtend, dus niet op de woensdagen!

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. Zodra we weer open
mogen zijn kunt u elke vrijdag van 10.00 uur tot
12.00 uur in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat 2.

Inzamelpunt Voedselbank Emmaüskerk
Omdat de lockdown periode voorbij is, is ook het
inleveren van producten voor de Voedselbank elke
week op woensdag van 15.00-16.00 uur bij de
Emmaüskerk komen te vervallen. U kunt vanaf nu
weer elke vrijdagochtend tussen 10 en 12 uur
houdbare producten voor de Voedselbank in de
Emmaüskerk afgeven. Bij voorbaat dank voor uw hulp!

Op de Glijbaan
In de Zandbak

Bloemenpracht in de Waghemakerstraat

Voelt u zich alleen en wilt u eens
met iemand praten? Of heeft u
hulp nodig, bijvoorbeeld om de dagelijkse
boodschappen te doen? Dat kan best lastig zijn in
deze tijd van corona. Daarom is het initiatief
#NietAlleen gestart, waaraan ook de Emmaüskerk
deelneemt. Uw hulpvraag kunt u kwijt op
www.nietalleen.nl, of bel met 0800-1322. U wordt
dan zo snel mogelijk benaderd.

Familie pakket aanbieding
3 personen verse friet
3 Bamischijven oriëntal
1 bakje mayo mid

€ 10,00
Actie geldig voor de maand augustus 2020
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Openingstijden BiebMensfort:
Maandagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

Door Huub van Houtert
De een houdt het op een vakantie dicht in de buurt,
in ieder geval ergens op een mooi plekje in ons eigen
Nederland, de ander waagt het erop om de grens op
te zoeken en zelfs over te gaan om van een al dan
niet eerder vastgelegde vakantie in het buitenland te
gaan genieten. Mooie plekjes zijn er overal in ons land
natuurlijk in overvloed en het is eigenlijk heel goed
dat die nu, min of meer door de (corona)omstandigheden daartoe gedwongen, ontdekt worden. Maar,
vaak kruipt het bloed waar het niet gaan kan en
voelen veel mensen de drang om tóch de focus te
leggen op het buitenland onder het mom van avontuur
zoeken, nieuwe dingen ontdekken of juist omdat ze
daar al zo dikwijls geweest zijn, dat ze daar a.h.w.
naar toe getrokken worden. Ieder moet vooral doen
waar hij of zij zin in heeft en de eventuele voor- en
nadelen voor zichzelf op een rijtje zetten. Dat
laatste is en blijft in deze tijden vaak lastig, al was
het maar omdat de voorschriften in de verschillende
landen nogal verschillend zijn. Ook in ons eigen landje

wordt het er trouwens niet bepaald gemakkelijker op
om precies te weten wat nou wel en wat nou niet mag
(en vooràl dit laatste natuurlijk) en lijken de regels
vaak inconsistent en onlogisch. In BiebMensfort
proberen we ons aan de overbekende regels te
houden, in het belang van onze bezoekers en van onze
eigen vrijwilligers. Het is geweldig dat we weer open
zijn en dat er weer volop uitgeleend en dus gelezen
wordt. Het bestaande aanbod van boeken wordt de
komende tijd uitgebreid met nieuw verschenen titels,
zowel romans als thrillers. De aankoop van boeken
heeft vanzelfsprekend ook geruime tijd stil gelegen
maar ik ga binnenkort weer aan de slag, dankzij de
aanzienlijk verminderde risico’s en de versoepelde
regels. Voor ieder van ons wordt het hopelijk een
goede vakantie, waar en in welke vorm dan ook, en
zorg voor voldoende leesvoer! We hebben dit jaar
géén vakantierooster en staan dus op de bekende
dagen tot uw beschikking. Allez, tot de volgende
keer!

Dus we blijven handen wassen, drukte vermijden,
afstand houden en blijven thuis bij klachten.
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Gespot in Mensfort: Brede Wespenorchis
Al heel wat jaren geleden zag ik tot mijn verrassing deze bijzondere
plant in bloei staan, midden in onze wijk, op verschillende plekken, soms
met meerdere exemplaren bijeen. Sindsdien heb ik elk jaar naar ze
uitgekeken. Soms lukte dat, maar alleen onder de ideale
omstandigheden. Dit jaar staan ze er mooier bij dan ik ze ooit gezien
heb. Waren ze hier al toen Mensfort nog niet bestond? Ik vermoed dat
dat best zou kunnen. Zijn er meer oplettende wandelaars die afweten
van hun aanwezigheid hier in de wijk? Met de ophanden zijnde renovatie
van juist dit gebied, vraag ik me af of dat het einde zou betekenen voor
de kwetsbare Brede Wespenorchis, een beschermde plant, ook nog.
Hopelijk niet, Cécile de Wijer.
Spreuk van de maand
Leer van gisteren, droom van morgen maar leef vandaag.
Buurtpreventie Mensfort
Voor uw veiligheid lopen de vrijwilligers van de buurtpreventie een
paar keer per week door onze wijk. Verdachte situaties worden
gemeld, maar ook als zij gevaarlijke punten zien of illegaal gestort
vuil krijgt aandacht Door verhuizing van één van de vrijwilligers
zoeken wij aanvulling. Iets voor u? Vraag eens informatie via
buurtpreventie@mensfort.eu of loop een keertje mee.
Wijkbarbecue
In de achtertuin van De Werf zal op vrijdag 25
september een BBQ worden gehouden voor alle
inwoners uit Mensfort. De aanvang is om 18.00 uur en
we verwachten af te sluiten om 21.00 uur. De kosten
bedragen € 5,00. Daarvoor krijg je dan, naast een
goed verzorgde BBQ, ook nog één drankje.
Inschrijven kan door je naam (of namen als je met
meerdere mensen komt), je adres op een briefje te
zetten en dit samen met het geld vóór 9 september
in te leveren of in de brievenbus te doen bij Lucian
v.d. Hurk, Outshoornstraat 59, bij Cees van Hemert,
Judas Taddeusplein 8 of bij Richard Heijdenrijk in
De Werf. We raden iedereen aan dit tijdig te doen,
want er is plaats voor 35 personen en de
inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst
ingeschreven.
We maken hiervan nu al melding, zodat u alle tijd
hebt hierover na te denken en in te schrijven.
Noteer de datum maar al vast!
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Vakantiesluiting
In verband met de vakantie zal De Werf gesloten
zijn t/m zondag 16 augustus. Sommige afspreken
kunnen gewoon doorgaan omdat met de organisatoren
daarover afspraken zijn gemaakt Daarna zullen weer
enkele activiteiten worden opgestart, terwijl we
verwachten dat alles vanaf 1 september weer wordt
opgestart, voor zo ver de geldende
coronamaatregelen dat dan toelaten.

Openingstijden wijkcentrum De Werf
Omdat niet alle activiteiten doorgaan kan het voorkomen dat ook tijdens deze uren niemand aanwezig is.
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
De daghap op de dinsdag is weer niet langer dicht bij elkaar aan tafel, maar met iets
opgestart, maar alleen met het meer afstand kan het toch gezellig zijn. Verder
protocol van wijkcentrum De Werf, moet iedereen zelf besluiten thuis te blijven als
zoals dat door de coronavoorschriften is voor- men corona-klachten heeft. Ook in de weken dat De
geschreven. Dat betekent dat er 1,5 meter afstand Werf wegens vakantie gesloten is kunnen we met de
moet worden gehouden. Ook moet er vooraf gereser- daghap gewoon doorgaan. Reserveren kan via E Mail
veerd worden omdat er een maximaal aantal mensen lucvdhurk@gmail.com of bel even 040-2027760.
binnen mag. Dus het is anders dan we gewend waren,
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, waar alle activiteiten en
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ruimten te vinden zijn. Hier vind je alle ruimten en
zalen in BUURTRUIMTE 040. Je kunt ook direct
contact opnemen met de
beheerder van de ruimte.

Krijg de kleertjes
Je kunt weer elke tweede woensdag van de maand
tussen 09.30 tot 11.30 uur gratis kinderkleding en
speelgoed ruilen bij Lotte van Krijgdekleertjes. Het
werkt zo: 1) Je levert een tas met kleding (t/m maat
176) of speelgoed in die je kinderen niet meer
gebruiken, en 2) mag zelf een tas met andere kleding
(t/m maat 104) en speelgoed naar wens vullen.
Vanwege het coronavirus zijn er voorlopig maximaal 3
personen (plus eventueel kinderen) tegelijkertijd
toegestaan, vandaar dat we voorlopig op afspraak
werken. Je kunt je aanmelden via de website www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf of bij
lottevanderzanden@gmail.com.

Top 2000 café in De Werf

Omdat de inloop bij De Werf tot
nader orde niet zomaar kan, hebben
we moeten besluiten ook deze gezellige avond met
muziek, hapje en dansje even niet te organiseren.
Juist nu het wat meer bekendheid begon te krijgen
is dit voor de vrijwilligers een grote tegenvaller,
maar ook voor de gasten die er gezellig op uit willen
in de eigen buurt. Waarschijnlijk kunnen we, als alle
seinen weer op groen staan in september weer
starten op de eerste vrijdagen van de maand. We
houden u op de hoogte.
Reparatiecafé De Werf
Zodra coronamaatregelen dat toelaten repareren
vrijwilligers weer gratis elke tweede en vierde
woensdag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur
kleine niet meer werkende huishoudelijke apparaten zoals bv koffie-zetters, strijkijzers en
dergelijke. Neem ze mee naar De Werf en kijk of
het gerepareerd kan worden. Enkele handige
handjes helpen u dan dit te herstellen. Ook kleine
reparaties aan kleding kunnen worden uitgevoerd.

Mooi hè? Het kan dus wel: glas- en plasticcontainers
zonder afval er om heen. Houden we het zo?
Kienen KBO in De Werf
De K.B.O heeft besloten de kienmiddagen in De
Werf op de eerste en derde woensdag van de maand
voorlopig te laten vervallen. Ook de andere
wekelijkse
activiteiten
zijn
afgelast.
De
kienmiddagen beginnen weer op 2 september, daarna
op 16 september, maar we moeten wel voldoende
afstand kunnen houden. We blijven er alles aan doen
er voor te zorgen dat iedereen gezond kan blijven en
te veel mensen dicht bij elkaar zou gemakkelijk
kunnen leiden tot besmettingen. Ook als u geen lid
Judas woont
Taddeusplein
bent van de K.B.O. of niet in Mensfort
kunt u
op de kienmiddagen vanaf 2 september uw geluk
komen beproeven!

Vergeet u onze adverteerders niet?
Zij steunen ons! Steunt u hen in deze tijden?
Hier kunt u onder
andere terecht met
vragen over:
√ Rechten als huurder
√ Echtscheidingen
√ Arbeidsconflicten
√ Vreemdelingenrecht
√ Geschillen
√ Sociaal Recht

Kledingreparatie, opdrachten op maat of verkoop van mooie, zelfgemaakte
sjaals, kussens, schorten, beddengoed, etc. Een kleine greep uit de vele dingen
die Ana kan maken als geen ander. Na de coronatijd is zij elke dinsdag van
11:30 uur–14:00 uur te vinden in Wijkcentrum de Werf. Iedereen is van
harte welkom om te komen neuzen tussen haar mooie genaakte spullen of om
haar te vragen iets op maat te maken. Alles tegen een klein prijsje. Je kunt
haar ook bellen met een vraag
ofEindhoven
het makeninvan
een afspraak op 040-2456998
Foto;
beeld
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Cursus Uitgebreide EHBO weer van start
Volgens de nieuwste richt- cursus bij ons volgen:
lijnen gaan we weer van Zaterdag 8 augustus van 9:00 tot 13:00 – locatie:
start met de ‘blended’ Rode Kruis District Brabant-Zuidoost, Willem van
cursus uitgebreide EHBO. Konijnenburglaan 6 Eindhoven.
Dit is tot het moment dat er Zaterdag 29 augustus van 9:00 tot 13:00 – locatie:
weer meer mogelijk is de enige cursus die we aan- Rode Kruis District Brabant-Zuidoost, Willem van
bieden. Deze cursus bestaat uit 14 uur online zelf- Konijnenburglaan 6 Eindhoven.
studie en 4 uur praktijk. Bij het klassikale gedeelte Beide dagen is er koffie en thee aanwezig en
blijven de cursisten altijd op anderhalve meter parkeren is gratis.
afstand van elkaar en zijn er strikte hygiënevoor- Interesse?
schriften. Alleen de onderwerpen die noodzakelijk U kunt contact opnemen met projectleider Jesse
zijn voor de (Europese) certificering worden in de Compter via jcompter@redcross.nl of 06-18965951.
praktijk geoefend. De cursus is voldoende om door te Wat zijn de nieuwste richtlijnen? Kijk daarvoor op
stromen naar evenement-hulpverlening. Op de https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/start-ehbovolgende data kunt u de klassikale module van de
cursussen-15-juni/
.

Rikken
Elke vrijdag van 19.30 uur tot 22.30 uur wordt er
weer gerikt in de ontmoetingsruimte van De
Eikenhof aan de Bleijslaan 73. Uiteraard proberen
we daar ook de 1 ½ meter aan te houden. 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.

Kaarten in De Eikenhof
Gelukkig kan het weer: Elke dinsdag een gezellige
kaartavond. in de Eikenhof, Bleyslaan 73, natuurlijk
met de geldende corona-voorwaarden. We beginnen om 19.30 uur. 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?

Nieuws uit De Energy
Ook bij Dynamo zijn de activiteiten weer
opgestart. Zo zijn we in de vakantieweken weer
actief voor de jeugd in Mensfort. In de eerste
week hebben we de gehele week leuke
sportactivteiten opgezet, waaronder voetbal,
badminton, wateractiviteit, streethockey en
basketbal. Elke week hebben we een nieuw
programma. Wil jij ook graag meedoen aan onze
toffe activiteiten? Stuur dan een mail naar
a.azmani@dynamojeugdwerk.nl (Appie Azmani).
Team Dynamo Jeugdwerk
Hebt u nog foto’s, verhalen of anekdotes van “Oud Mensfort” die u in
de Mensfort Info wilt delen met onze lezers?
Mail dit dan naar mensfort.info@mensfort.eu
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Kinder Vakantieweken Mensfort
Voor de laatste drie weken kunnen nog enkele kinderen worden ingeschreven! Doe dat snel !
Week 4
Week 5
Week 6
De Ruimte
Superhelden
Prehistorisch dorp

Van 9.30 uur tot 14.30 uur
Basisschool Atalanta
Barrierweg 1
Meenemen:
Kleren die makkelijk zitten
en vies mogen worden.

Van 9.30 uur tot 14.30 uur
Basisschool Atalanta
Barrierweg 1
Meenemen:
Kleren die makkelijk zitten
en vies mogen worden.

Van 9.30 uur tot 14.30 uur
Préhistorisch dorp
Boutenslaan 161B
Meenemen:
Kleren die makkelijk zitten en
vies mogen worden, zwembroek,
handdoek, extra kleren.
• bij BS Atalanta Barrierweg 1
• Per mail: R.dewit@SKPO.nl

Inschrijfforumlier .(Kopiëren en invullen)
------------------------------------------------------Naam:

Zo spoedig
mogelijk

…………………………………………………………………..

Welke week/weken doet uw kind mee?:

School en groep :

……………………………………………………………………
Telefoonnummer ouder/verzorger

………………………………………

In welke week/weken kunt u komen helpen?

……………………………………
Op welke dag(en) komt u helpen:

0 woensdag

Mag op uw kind met een foto op social media?

0 ja 0 nee
Ik betaal :

0 per bank

3,4,5 augustus

0

Week 5
Superhelden

10,11,12 augustus

Week 6
17,18,19 augustus
Préhistorisch dorp
Kosten:
Aantal weken…………. X €15,- =……………………..

0 ja 0 nee

0 dinsdag

Week 4
De ruimte

0

Ouder komt mee om te helpen

0 maandag

0

0 via Stichting leergeld
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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
Maud Wenting

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
maud.wenting@politie.nl

WijEindhoven

woenselzuidwest@wijeindhoven.nl

Jongerenwerk Appie Azmani

a.azmani@dynamojeugdwerk.nl

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:

(040) 2431154
084-8693076

(040) 2385029

Mensfort toen…
Links het v.d. Puttlyceum met op de achtergrond de
huishoudschool aan de Barrierweg. De huizen rechts
zijn de v.d. Helmstraat en de Dr. Berlagelaan.

0900-8844
(040) 238 89 98
06-11322760
14040
(040) 269 75 61
0638062395

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

06-12324551

(040) 2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

(040) 202 98 15

Colofon
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van september aanleveren uiterlijk op
15 augustus: 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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