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Coiffure Mensfort 
Na veel wikken en wegen hebben de kapsters uit 

onze wijk moeten besluiten de activiteiten aan te 

passen.  Door de terugloop van de bezoekers is het 

niet langer verantwoord de kapsalon in deze vorm 

aan te houden, maar zij gaan zeker Mensfort niet 

verlaten. 

Het winkelpand komt te huur staan, maar zolang er 

geen huurder wordt gevonden blijven zij gewoon 

doorgaan. Als zich een huurder voor de winkel 

aanmeldt gaat de kapsalon ook gewoon door, alleen 

dan in de woning boven de winkel. Dit zal  dan 

gecombineerd worden met kappersactiviteiten op 

locatie: De kapster komt naar u toe op afspraak, 

zodat ook klanten die minder goed de trap op 

kunnen of het huis uit kunnen geholpen worden. 

Zodra een en ander definitief is zal dat zeker 

bekend gemaakt worden. De plaat “te huur” op de 

winkel betekent dus gelukkig niet het einde van de 

kapsalon in Mensfort.   

Vandalisme in Mensfort 
In de nacht van 2 op 3 juni is een groot aantal 

autoantennes gebroken en gestolen in (onder 

andere) de van der Meystraat en 1e Lieven de 

Keylaan. 

We raden iedereen die schade heeft opgelopen 

hierdoor aangifte te doen bij de politie. De politie 

heeft namelijk laten weten dat als hier meer 

aangiftes over binnen komen de wijkagent de 

controle in Mensfort kan verhogen en vaker een 

surveillancewagen kan worden gestuurd. Het is dus 

zeker zinvol om dit niet zomaar voorbij te laten gaan 

maar er iets mee te doen. Als er getuigen zijn die de 

politie verder kunnen helpen, neem dan ook even 

contact op met de politie.  

Jeu de Boules in Mensfort. 
Elke donderdagmiddag wordt 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?  
 

Mensfort United, meer dan voetbal! 
PSV voetbal, Welzijn Eindhoven 

de gemeente Eindhoven hebben 

de handen ineen geslagen voor 

het maatschappelijke project 

‘Mensfort United’, gericht op 

talentontwikkeling van geselecteerde jongeren in de 

leeftijd 9 tot en met 14 jaar uit de wijk Mensfort, 

met als doel de binding in de wijk te vergroten. De 

partners zetten samen hun faciliteiten en 

ervaringen in om talent zichtbaar te maken. De 

kapstok is voetbal: wat komt er bij kijken om een  

topvoetballer te worden. De geselecteerde spelers 

van Mensfort United krijgen twee voetbaltrainingen 

per week van een PSV-trainer in een sportzaal in 

Mensfort. Daarnaast komen allerlei onderwerpen 

aan bod die te maken hebben met zaken als gezonde 

voeding,  voldoende lichaamsbeweging, communicatie 

en het tonen van respect. Tijdens de trainingen 

worden deze belangrijke onderwerpen besproken.  

Ook speelt het team van Mensfort United 

wedstrijden tegen teams van leeftijdsgenoten, 

hebben zij fittesten bij Health City en voeren zij 

samen wijkactiviteiten uit.  

 Na een succesvol eerste 

seizoen is de organisatie 

in voorbereiding van het 

tweede seizoen van 

Mensfort United 

PSV in the community 
PSV is zich bewust van haar maatschappelijke 

functie. Door middel van verschillende 

maatschappelijke projecten, sociale initiatieven en 

ondersteuning van diverse campagnes neemt PSV 

het voortouw en neemt haar verantwoordelijkheid 

op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO). De visie van de club op haar 

betrokkenheid in de maatschappij staat omschreven 

onder de noemer ‘PSV in the community’. 

Het project Mensfort United wordt mede mogelijk 

gemaakt door: PSV, Gemeente Eindhoven, Welzijn 

Eindhoven, Woonbedrijf, Trudo, Stichting 

Leefbaarheid Mensfort, Novadic-Kentron, GGD, en 

Avans Hogeschool. 

http://www.psvinthecommunity.nl/
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Fietsen met Mensfort. 
Gezellig fietsen staat centraal bij deze activiteit 

van S.L.M. Elke derde dinsdag van de maand, als 

het niet regent, kan elke wijkbewoner aansluiten en 

meefietsen. We vertrekken om 12.30 uur bij De 

Werf en zijn daar dan na een kilometer of 30 weer 

terug. Het tempo is afgestemd op de aanwezige 

fietsers. Onderweg drinken we natuurlijk gezellig 

een  kopje koffie. Voor de organisatie is het 

prettig als zich u uiterlijk 2 dagen vooraf even 

aanmeldt als u mee wilt fietsen.   Contact:  Harry 

van de Vondervoort tel.2449938 of 

leefbaar.mensfort@hetnet.nl  

Gezocht 
Voor de verspreiding van de Mensfort Info zoeken 

we nog enkele mensen die het team van bezorgers 

kunnen versterken. Op dit moment lopen enkele 

bezorgers een “dubbele” wijk en dat kost extra tijd. 

Als u een uurtje in de maand beschikbaar wilt stelen 

om hierin te ondersteunen zouden we dat erg 

prettig vinden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 

leefbaar.mensfort@hetnet.nl  of tel. 2449938  

Project &U 
Onlangs is Welzijn Eindhoven gestart met het &U 

project. Dit project heeft als doel om meiden 

sterker en zekerder te maken in hun zelfbeeld en 

multiculturele identiteit. Allochtone meiden tussen 

de 12 en 18 jaar krijgen een coach waarmee ze eens 

in de week een activiteit gaan ondernemen. 

Vaak zitten allochtone meiden tussen twee culturen 

in. Door op een actieve en positieve manier hiermee 

bezig te zijn krijgen de meiden meer 

zelfvertrouwen. De deelnemende meiden werken aan 

de volgende thema’s: ‘Blik op de toekomst’, 

‘Vriendschap en relaties’, ‘Voeding en bewustzijn’, 

‘Cultuur en ik’ en ‘Kunst en creativiteit’. Samen met 

de coach gaan de meiden een jaar lang aan de slag. 

Iedere week wordt er een activiteit gedaan met de 

coach. ‘Doen’ en ‘plezier’ zijn hierbij belangrijke 

uitgangspunten. De wensen van het meisje staan 

hierbij centraal. Ouders worden ook betrokken 

tijdens dit project. 

Het &U project is een landelijk project dat wordt 

gesteund door o.a. het Oranjefonds, Rabobank en 

Woonbedrijf. 

Spreuk van de maand 
Het geheim van geluk ligt niet in doen wat je 

graag doet, maar plezier hebben in wat je moet 

doen. 

 

Bridgen in de Werf. 

Elke woensdagmiddag wordt er gebridged in De 

Werf. Als u interesse hebt en kunt bridgen bent u 

van harte welkom, maar ook als u het spel niet kent 

bent u welkom. Vanaf de eerste woensdag in 

september wordt weer een nieuwe cursus gestart 

waar u kunt leren bridgen. Komt u gewoon eens langs 

om te kijken of te informeren. 

Straatbarbecue van Norenburchstraat 
Enkele bewoners van de van Norenburchstraat 

merkten dat er in deze straat van een aantal 

bewoners niet eens de naam bij elkaar bekend was 

en namen het initiatief, samen met Welzijn 

Eindhoven, een barbecue te organiseren om met 

elkaar kennis te maken. Een initiatief dat door velen 

werd ondersteund. Maar liefst 80% van de 

straatbewoners waren aanwezig en hebben een 

gezellige avond gehad op het grasveld. Een leuk 

initiatief, waarbij een kleine bijdrage vanuit het 

waardebonnensysteem een welkome aanvulling was. 

Volktuintje in Mensfort 
Een aantal enthousiaste deelnemers hebben zich 

aangemeld.  SLM gaat proberen om dit project zo 

snel als mogelijk op te starten.. 

Workshops Veiligheid 
Senioren uit Mensfort opgelet!! Vrijdagmiddag 5 

oktober staat in het teken van Veiligheid. Deze 

middag kunt u deelnemen aan allerlei leuke work-

shops in Wijkcentrum de Werf. Noteer vast in 

uw agenda, meer informatie volgt later… 

Denkt u bij Veiligheid aan Grip op eigen leven? 

Aan zorg aan huis en of u daar wel of niet 

tevreden mee bent?  Aan veilig internet 

bankieren of het veilig gebruik maken van uw 

pinpas? Of denkt u bij veiligheid eerder aan het 

voorkomen van ongevallen en wat je kunt doen om 

te zorgen dat er in huis in elk geval zo min 

mogelijk ongelukken gebeuren. 

Appartementengebouw Judas Taddeusplein 

Het is alweer 10 jaar geleden dat het 

appartementengebouw op het Judas Taddeusplein 

werd opgeleverd. Op 9 juni 2012 van 17.00 tot 

22.00 uur is dit door de bewoners feestelijk 

gevierd. Met een barbecue, drankje en muziek 

hebben we er een mooi feest van gemaakt. De 

onderlinge contacten en prettige sfeer, van het 

leven in ons gebouw, zijn hierdoor, versterkt en 

verder uitgebouwd. 

Wij danken de SLM voor hun financiële bijdrage 

van het waardebonnensysteem. 
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