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Braderie wijkfeest Mensfort 
De voorbereidingen voor de braderie op 20 mei 

zijn al weer in volle gang. De werkgroep heeft er 

voor gekozen de  opstellingen van de kramen uit te 

breiden en wel op de Hendrik Staetslaan tot aan de 

Bleyslaan. We hopen dat de bewoners van het 

nieuwe gedeelte van de braderie de medewerking 

willen verlenen die we ook in de andere straten 

mogen ervaren. Naar aanleiding van de oproep voor 

vrijwilligers in de vorige Info heeft zich al één 

persoon gemeld. We hopen op nog meer 

medewerking. 

Vanaf medio maart zal het weer mogelijk zijn bij 

de winkel van A.v.d. Wildenberg (Faunaland) in te 

schrijven en te betalen voor een kraam op de 

braderie. De kosten per kraam zijn iets gestegen 

en kosten nu € 22,00. Opnieuw zal het een mix zijn 

van nieuwe spullen en rommelmarkt.  

Ook wordt er al druk gewerkt aan de activiteiten 

op het podium en de attracties voor de kinderen. 

Nog een paar maanden en dan is het al zover. Houd 

de dag maar alvast vrij! 

Verbetering Leefbaarheid in Mensfort 
Stichting Leefbaarheid Mensfort probeert op 

velerlei manieren de leefbaarheid en veiligheid in 

onze wijk te verbeteren. Veelvuldig overleg met 

gemeente en politie heeft de afgelopen jaren al 

tot diverse verbeteringen geleid.  Ook op gebied 

van het samen wijk zijn worden al veel acties 

ondernomen. Naast het wijkfeest en de jeu de 

boulesbaan zijn er regelmatig andere activiteiten 

waar wijkbewoners elkaar ontmoeten . Toch zijn 

we ervan overtuigd dat we nog meer kunnen doen 

om daar aan te werken.  Graag willen we dan ook 

die wijkbewoners die daarover willen meedenken 

uitnodigen om daarover van gedachten te 

wisselen en ideeën kenbaar te maken.  

Iedereen uit de wijk die interesse heeft is van 

harte welkom op   in  Gemeenschapshuis De Werf 

aan de v.d. Werffstraat op maandag 12 maart om 

19.30 uur. Geef uw ideeën en daarmee kunt u 

bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid in 

Mensfort. 

 

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in de Werf is elke dinsdagmorgen 

open op van 10:00 tot 12:00 uur.  U, als bewoner 

van Mensfort, bent van harte welkom om 

informatie te krijgen of te melden aan of van de 

meewerkende organisaties. De wijkbrigadier is in 

principe elke dinsdag het eerste uur aanwezig en 

Woonbedrijf elke even week, dus vanaf dinsdag 24 

januari om de 14 dagen.  

Wij zijn nog steeds op zoek naar wijkbewoners die 

geheel belangeloos het team van vrijwilligers in het 

Steunpunt kunnen verbreden, zodat er meer 

gerouleerd kan gaan worden. Informatie hierover 

inwinnen bij Jan van Peer of 

steun.mensfort@gmail.com   

Van de redactie 
Helaas komt het elke maand wel voor dat iemand 

een activiteit wil melden in de Mensfort Info. De 

kopij komt dan echter te laat binnen en we kunnen 

het bericht dan niet meer opnemen. Dat is erg 

jammer, omdat we dan de wijkbewoners niet kunnen 

informeren. Wilt u in de Mensfort Info iets melden, 

dan is het aan te raden de gegevens door te geven 

aan de redactie omstreeks de 15e van de maand. De 

verschijning van de Info is in principe in het laatste 

volle weekeinde van de maand. We zullen  dan ook  

geen berichten opnemen die intussen al voorbij zijn.  

Workshop Gedrag en Gehoorzaamheid 
De eerste workshop Gedrag en Gehoorzaamheid 

voor hondenbezitters zal plaatsvinden op 

donderdag 29 maart a.s. van 19.00 tot 20.00 uur. 

De workshop vindt plaats naast het honden-

uitlaatterrein aan de Willem van Kesselstraat. U 

kunt zich aanmelden bij Noud Lodewijks, e-mail: 

noumarlo@upcmail.nl . Bent u geïnteresseerd en 

wilt u gewoon komen kijken, dan bent u ook welkom.  

De workshop is gratis.   

Telefoonnummers om te bewaren (rectificatie): 
Vorige Mensfort info (jan. 2012) hebben we helaas 

het verkeerde telefoonnummer vermeld van het 

alarmnummer Dierenambulance. Dit moet zijn voor 

Eindhoven: 0900 – 1120000. Graag corrigeren als 

U het overzicht hebt bewaard. 
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Waardebon 
“Het is uw wijk, dus u mag het zeggen” is de slogan 

waarmee de gemeente Eindhoven wijkbewoners 

aanspoort activiteiten te ondernemen binnen de 

wijk. Iedereen die een goed idee heeft om mensen 

uit Mensfort samen te brengen en op die manier een 

positieve bijdrage te geven aan de leefbaarheid in 

onze wijk kunnen een beroep doen op een subsidie 

die door de gemeente wordt verstrekt. Daarvoor 

kan een aanvraag worden gericht aan de Stichting 

Leefbaarheid Mensfort. Bekeken wordt in hoeverre 

de activiteit op Mensfort is gericht en of de 

gevraagde bijdrage verantwoord is. Wilt u dus iets  

opzetten voor een groep kinderen, een groep 

ouderen, voor uw straat of buurt, informeer dan 

eens of een financiële bijdrage mogelijk is.  

Open Repetitie Da Capo'85. 
Op zaterdag 10 maart 2012 houdt het Accordeon- 

en Snarenorkest Da Capo'85 een open repetitie. 

Van 10.30 uur tot 12.30 uur ben je van harte 

welkom in Gemeenschapshuis 

De Werf,  aan de van de Werfstraat 14 te 

Eindhoven. Het orkest, waarin op mandoline, 

mandola,  banjo, gitaar, accordeon en contrabas 

wordt gespeeld, wil met deze repetitie iedereen 

die van muziek houdt laten kennismaken met een 

muzieksoort die bij velen onbekend is. De 

klankkleur van de instrumenten  leent zich prima 

voor het repertoire, dat bestaat uit licht klassieke- 

en operettemelodieën, alsmede volksmuziek uit 

voornamelijk Oost- en Zuid-Europese landen. 

Wellicht bespeelde je ooit een van deze 

instrumenten, of denk je aan een muzikale 

(door)start maken. Wie weet is een bezoek aan 

deze repetitie voor jou dan wel het (nieuwe) begin 

van een heel fijne hobby!  Da Capo'85 hoopt je 

deze morgen te mogen begroeten.  

Jeu de Boules in Mensfort. 
Zo lang het weer het nog toelaat wordt elke 

donderdagmiddag om 14:00 uur jeu-de-boules 

gespeeld onder leiding van Louis Weekers op het 

binnenterrein van wijkcentrum “de Werf”. Hierbij 

is iedereen van elke leeftijd uit Mensfort van 

harte welkom. Ervaring is echt niet nodig en er zijn 

altijd speelballen beschikbaar. Komt U ook eens 

kijken en/of spelen?  

Spreuk van de maand 
Het gerecht eenzaamheid smaakt wel goed, 

als je het niet alle dagen moet eten. 

Activiteiten Energy halen de krant. 
In het Eindhovens dagblad werd uitgebreid melding 

gemaakt van de activiteiten van de groep meisjes 

die wekelijks onder begeleiding activiteiten uit-

voeren. Dit keer hadden ze samen met een stagiaire 

een echt tijdschrift samengesteld. Vol trots werd 

dit gepresenteerd. Het maken van zo’n blad is een 

ervaring op zich en we kunnen ons voorstellen dat de 

meiden er trots op zijn. Proficiat met dit resultaat. 

Winkelen in Mensfort 
Helaas staat het pand waarin tot voor enige tijd de 

Plus supermarkt was gevestigd al weer een poosje 

leeg. Voor het plein en de overgebleven winkels is 

dit erg jammer. De overige winkeliers missen de 

aanloop en dus ook een stuk omzet. Inmiddels zijn 

onderhandelingen gaande om het pand weer bezet 

te krijgen en vanuit diverse kanten is de roep om 

een supermarkt gehoord. Laten we hopen dat een 

en ander spoedig kan worden ingevuld. 

Wat in elk geval is ingevuld is de uitbreiding van de 

Action. Twee winkels naast het bestaande pand zijn 

na de verbouwing toegevoegd, waardoor het 

mogelijk is het aanbod nog verder uit te breiden. 

Ook deze uitbreiding zorgt voor meer toeloop en 

dus ook voor de overige winkels meer aanloop.  

Sneeuwschuivers. 
Plotseling werden we verrast door een flink pak 

sneeuw en die bleef nog een poosje liggen ook. De 

oproep in een eerdere Info om zich aan te melden 

om in een gedeelte van de wijk de stoepen 

sneeuwvrij te maken en daarmee de veiligheid van 

de voetgangers te bevorderen heeft in onze wijk 

jammer genoeg niet geleid tot voldoende 

aanmeldingen om daarmee aan de slag te gaan. 

Slechts een enkeling was bereid hieraan mee te 

werken. Wel zagen we gelukkig veel wijkbewoners 

die het eigen stoepje schoonveegden en hier en 

daar werd ook voor het huis van de buren de 

sneeuw geveegd. Daardoor was het vaak wel 

mogelijk gewoon over de stoep te blijven lopen 

zonder al te veel risico. Mogen we diegenen die dit 

keer achterbleven oproepen volgende keer ook een 

stukje te doen?  

Een goed begin. 
Afgelopen maand werd al door diverse wijk-

bewoners een klein bedrag overgemaakt naar 

S.L.M. om het werk te kunnen voortzetten. 

Hartelijk dank daarvoor. Wie volgt? Elk bedrag is 

welkom op bankrekening 150070985 t.n.v. de  

penningmeester Stichting Leefbaarheid Mensfort. 


