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Van de redactie 
Zoals u gemerkt zult hebben is de uitgave van juli 
enige weken later bezorgd dan u gewend was. 
De oorzaak daarvan ligt bij de vakantie van de 
drukker waarmee wij geen rekening hadden 
gehouden. Onze excuses hiervoor.  
Met deze info hopen we u weer helemaal te kunnen 
bijpraten. We hopen dat u net als uw redactie 
genoten heeft van een fijne vakantie. 
Pleinverkoop 
Op zaterdag 01 september zal er weer een 2e hands 
spullen verkoop gehouden van 10:30 uur tot 15:00 uur 
op het Judas Taddeusplein aan de Hendrik Staetslaan. 
Spullen die door wijkbewoners bij de Stichting 
Leefbaarheid Mensfort zijn afgegeven worden te 
koop aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan 
doen. Op donderdag 30 augustus kunt u bij de garage 
van SLM tussen 18:00 en 19:00 uur verkoopbare 
artikelen aanbieden wat voor u overbodig is geworden. 
Meubels, koelkasten, wasmachines en kleding kunnen 
we niet innemen. Onze S.L.M. garage, box nr. 85, staat 
in de Waghemakerstraat recht tegenover de sport-
school Sports Up Healthcentre. De opbrengst komt 
helemaal ten goede voor de leefbaarheid in Mensfort. 
(o.a.  bloembakken) Bij slecht weer wordt de verkoop 
uitgesteld 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in de Werf is voortaan open op de 
dinsdagmorgen van de even weken (dus de dagen dat 
oud papier wordt opgehaald) van 10:00 tot 12:00 uur.  
Start van deze 2-wekelijkse openstelling is 21 
augustus.  U, als bewoner van Mensfort, bent van 
harte welkom om informatie te krijgen of te melden 
aan of van de meewerkende organisaties. Woonbedrijf 
en Gemeente zijn aanwezig evenals de wijkbrigadier. 
(Hij in principe het eerste uur.)   
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 en ook er een speciale 
avond gerealiseerd kan gaan worden. Informatie 
hierover inwinnen bij Jan van Peer of 
steun.mensfort@gmail.com 

Familie Fun dag. 
Op zondag 30 september organiseert SLM in 
samenwerking met de GGD een familiefundag voor 
alle inwoners van Mensfort. Om 10.15 uur 
verzamelen  degenen die willen meedoen op het 
Judas Taddeusplein. Via een foto-zoektocht van 
ongeveer 8 km fietsen de deelnemers op eigen 
gelegenheid naar de Philips Fruittuin voor een leuke 
activiteit en daarna pannenkoeken eten in het 
restaurant. Kinderen kunnen zelf meefietsen, maar 

dan onder begeleiding van ouders of 
andere volwassenen. Om ongeveer 
13.00 uur wordt de fundag weer 
gesloten en gaat iedereen op eigen 

gelegenheid weer naar huis. De kosten zijn € 1,50 
p.p. voor: deelname fietstocht, activiteit fruittuin, 
een  pannenkoek naturel, koffie/thee of ranja.  
Inschrijven kan tot 24 september. Lever een briefje 
met contactgegevens en de  eigen bijdrage in bij: 
Jonneke Timmermans, van der Hartstraat 25 of bij  
Harry v.d. Vondervoort,  Van Norenburghstraat 41. 
 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 iedere 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 bij  Harry van de Vondervoort tel. 
2449938 of leefbaar.mensfort@hetnet.nl als u 
mee wilt fietsen, maar ook zonder aanmelding bent 
u welkom  
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? 
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Volkstuintje in Mensfort? 
Misschien hebben we de afgelopen maanden te véél 
nadruk gelegd op een kruidentuin en is dat voor U 
een belemmering geweest om zich aan te melden. 
Wij stellen ons voor dat elke enthousiaste 
kandidaat een aantal vierkante meters krijgt en 
erop mag telen wat hij of zij het leukste vindt. Dus 
ook bloemen en groente is geen enkel probleem. De 
zaden en plantjes worden gratis ter beschikking 
gesteld. 
De vrijwilligers, met als hobby tuinieren, moeten 
wel over enige kennis van zaken beschikken. De 
SLM staat garant voor de benodigde financiële 
middelen. Aanmelden graag bij:  
leefbaar.mensfort@hetnet.nl   
Jongerencentrum de Energy 
De zomervakantie is voorbij, de scholen zijn weer 
geopend en vanaf september gaan de activiteiten in 
het jongerencentrum de Energy weer volop van 
start. Op maandag is het meidendag; ’s middags zijn 
de tienermeiden welkom en ’s avonds de 15+ meiden. 
Op woensdag middag zijn dit jaar opnieuw 
vrijwilligers uit de buurt actief tijdens de Kidzclub 
(4 - 9 jaar). De donderdag beginnen we sportief met 
breakdance les en sluiten we muzikaal af met raples. 
En op zondag is er onderwijs en/of activiteiten voor 
de jeugd vanuit het vadercomité El Mostakbel. 
Maar dit programma kunnen en willen we verder 
uitbreiden! Daarom zoekt jongerencentrum de 
Energy buurtbewoners en vrijwilligers die iets met 
kinderen en/of jongeren uit deze wijk willen 
organiseren. In ruil voor ruimte vragen we je iets 
terug te geven aan de andere bezoekers van het 
jongerencentrum. Vind jij het leuk om iets te 
organiseren met of voor de jeugd, loop dan een keer 
binnen of bel Joris Smeets (Sociaal beheerder) en 
laat het ons weten! Kijk voor meer informatie en de 
laatste nieuwtjes op onze facebook: 
www.facebook.com/jc.deenergy. Joris Smeets: 06-
52740928. 
 

VoorleesExpress Eindhoven zoekt vrijwilligers. 
VoorleesExpress Eindhoven is een project waarbij 
kinderen tussen 2 en 8 jaar met een 
taalachterstand worden voorgelezen door een 
vrijwilliger. Dit gebeurt 20 weken lang bij de 
kinderen thuis, op een vast moment in de week. Wij 
zoeken voorlezers en coördinatoren voor het 
najaarsseizoen van 2012. Dit seizoen begint in 
september. Als voorlezer bezoek je 20 weken lang 

één of meer gezinnen thuis om aan de kinderen 
voor te lezen. Ben je 18 jaar of ouder, ben je 
enthousiast en flexibel en hou je van kinderen en 
boeken? Neem dan contact op met Daphne 
Lemmens of Esther Janssen, tel. 040 2604260 of 
via mail: eindhoven@voorleesexpress.nl  
 

De Splinter. 
Bouwspeelplaats De Splinter (in het Henri 
Dunantpark) Splinter gaat in samenwerking met 
Welzijn Eindhoven een nieuwe activiteit starten: 
SplinterSlam. 
Op zondag 07-10-2012 van 12.00 uur tot 20.00 uur.  
Concert met groepen en solo artiesten die 
semiprofessioneel en op amateur niveau muziek 
maken. Er is plaats voor veel muzieksoorten, 
Hiphop, blues, DJ, Rap, Rock, Nederlandstalig enz. 
Jongeren uit heel Eindhoven, dus ook uit Mensfort 
die serieus met muziek bezig zijn kunnen zich 
aanmelden voor een eventueel optreden via 
info@splinter-net.nl. Uiteraard is ook iedereen 
welkom om naar deze muziek te komen luisteren.  
Ontmoetingspunt senioren de Werf. 
Heeft u behoefte aan meer contacten? Vindt u het 
fijn om onder de mensen te zijn? Dan is het 
Senioren Ontmoetingspunt misschien iets voor u! 
Voor dit Senioren Ontmoetingspunt is geen 
indicatie nodig. Elke dinsdag van 9.30- 15.30 uur 
wordt een afwisselend dagprogramma van 
geheugenondersteunende, creatieve en 
ontspannende activiteiten aangeboden. Een vast 
onderdeel is de aangepaste gymnastiek voor 
ouderen. Voor koffie en thee wordt gezorgd.  
Heeft u interesse neem dan contact op met Joke 
Lor, Projectleider Senioren Ontmoetingspunten 
040-2193471   j.lor@welzijneindhoven.nl  
Stilteruimte Johanneskerk  
Met Pinksteren is er in de Johanneskerk (Jan van 
der Wegestraat 2)  een stilteruimte geopend. Het 
is een plek waar gemeenteleden maar ook 
buurtbewoners op adem kunnen komen. In juli, 
augustus en september is de stilteruimte op elke 
dinsdagmiddag open, van 14.00 uur tot 16.00 uur. 
Je kunt dan via de zij-ingang de kerkzaal 
binnenkomen. Er is altijd een predikant aanwezig. 
Iedereen is van harte welkom, om rust te nemen, 
om even te zitten. Het is mogelijk om in alle rust 
met de predikant te spreken, maar het hoeft niet! 
Voel je welkom, er is ruimte voor jou!  ds. Kirsten 
Wuijster 


