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Braderie wijkfeest Mensfort 26 mei 
Ons jaarlijks wijkfeest in de vorm van de Braderie 
Wijkfeest Mensfort zal dit jaar plaatsvinden op 
zondag 26 mei De voorbereidingen zijn al weer in volle 
gang. Als er voldoende kraamhouders worden gemeld 
zal de opstelling zijn zoals vorig jaar: op de Jan 
Heynslaan vanaf de Barrierweg, via het Judaas 
Taddeusplein en de Hendrik Staetslaan tot aan de 
Bleyslaan. We hopen dat de bewoners van deze straten 
dezelfde, door ons zeer gewaardeerde, medewerking 
willen verlenen om de straten die dag autovrij te 
houden. Op het plein zullen weer enkele attracties voor 
de kinderen plaatsvinden en ook het terras en het 
podium zal daar geplaatst worden.  Vanaf 15 maart zal 
het weer mogelijk zijn kramen te bespreken. In 
afwijking van andere jaren zal dat nu kunnen 
plaatsvinden in Coiffure Mensfort aan de Jan 
Heynslaan tijdens de openingstijden. De kosten per 
kraam bedragen € 25,00. Ook kunt u zich per email 
(braderie.mensfort@upcmail.nl) inschrijven voor een 
kraam.  Opnieuw zal de braderie  een mix zijn van 
nieuwe spullen en rommelmarkt. Nog een paar maanden 
en dan is het al zover. Houd de dag maar alvast vrij! 
Waardebonnen. 
Ook in het jaar 2013 komt onze wijk Mensfort in 
aanmerking voor het waardebonnensysteem van de 
gemeente Eindhoven., een subsidievorm voor klein-
schalige initiatieven Dat betekent dat de initiatieven 
van wijkbewoners financieel kunnen worden onder-
steund. Dit systeem is bedoeld om een positieve bij-
drage te leveren aan een prettige samenleving in de 
wijk. De Stichting Leefbaarheid Mensfort zou het een 
geweldig idee vinden als u in uw straat een initiatief 
willen nemen om voor de hele straat een activiteit te 
organiseren. Dat kan zijn een kinderspeelmiddag, een 
straatfeest, een straatterras of een andere 
activiteit. Belangrijk is dat iedereen in de straat kan 
aansluiten, om zo tot een prettigere leefsfeer in uw 
straat te komen. Er is een redelijk budget beschik-
baar voor dit soort kleinschalige activiteiten. Wie pakt 
de handschoen op om iets leuks te organiseren  voor 
zijn straat, buurt of flat? Vraag informatie bij het 
dagelijks bestuur van S.L.M. voor de mogelijkheden en 
voor het aanvraagformulier aan de Regiegroep.  

Vrijwilligers gezocht 
Stichting Leefbaarheid Mensfort heeft in de 
afgelopen vijftien jaar een grote bijdrage geleverd 
aan de leefbaarheid, het woongenot en de veiligheid 
van Mensfort. Het bestuur is zich ervan bewust dat er 
nog veel mogelijkheden zijn om dit nog verder te 
verbeteren. Daarvoor hebben zij echter de hulp nodig 
van meer vrijwilligers. Mensen die zich bij één van de 
bestaande activiteiten nuttig willen maken of mensen 
die mee willen helpen nieuwe activiteiten aan te 
pakken. Het is niet noodzakelijk een heel jaar  actief 
voor de wijk bezig te zijn. We denken aan 
wijkbewoners die bijvoorbeeld meehelpen bij de 
activiteiten van het wijkfeest, organiseren van 
straatactiviteiten, fietstochten en dergelijke. Het 
bestuur heeft vanuit de brainstormsessie nog een 
aantal nieuwe activiteiten op een lijstje staan, maar 
aan de uitvoering komen we niet toe omdat we 
daarvoor niet voldoende tijd kunnen vrijmaken. Wie 
zin heeft om te helpen kan zich altijd aanmelden bij 
een van de leden van het dagelijks bestuur of per 
email leefbaar.mensfort@hetnet.nl 
Fietstocht Mensfort 
Dinsdag 19 maart staat weer de fietstocht gepland. 
Als het weer het toelaat zullen we om 12.30 uur 
vertrekken vanaf de Werf. Iedereen die het leuk 
vindt om mee te fietsen is van harte welkom. We 
rijden ongeveer 30 kilometer. Onderweg drinken we 
gezellig een kopje koffie. Wilt u meefietsen, kom dan 
gewoon naar het vertrekpunt. Vooraf aanmelden is 
wel prettig, zodat we weten met hoeveel mensen we 
zijn: 040-2449938 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende 
tijd open op de dinsdagen  05; 19 maart  en 02 april 
(dag van papier ophalen!!) 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.  Woonbedrijf en 
Gemeente (vanaf 11:00 uur) is  aanwezig evenals de 
wijkbrigadier. (Hij in principe het eerste uur.)   
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    Website: 
http://leefbaarheidmensfort.nl/  
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Reconstructie Barrierweg. 
Hebt u het ook al gezien? “Situatie gewijzigd” staat 
er op de gele borden bij de zijstraten van de 
Barrierweg. Voorheen was op deze straat voorrang 
geregeld voor de straten die er op uitkomen. Nu is in 
enkele gevallen de voorrang vervallen, maar als u uit 
de zijstraat komt valt dat niet altijd op. De 
haaientanden (witte driehoeken) in de straatstenen 
zijn dan wel weggehaald, maar de driehoeken zijn er 
nog wel, alleen de kleur is weg. Enkele bijna 
ongevallen hebben we al gezien, enkele onbegrijpende 
automobilisten op de Barrierweg ook al: “Waarom 
Rijdt het verkeer van rechts niet door?” Het is niet  
overal even duidelijk. Ook in de bocht bij de Jacob 
Romanstraat is het trottoir verder uitgebouwd en 
steekt een stukje de Barrierweg in. Enkele 
weggebruikers moesten hier snel nog even 
corrigeren.  Als u gebruik maakt van deze straat let 
dan op de veranderingen, die bedoeld zijn om de 
straat veiliger te maken. 
 

BuurtTUIN   
Het stukje grond aan de zijkant bij Buurthuis De 
Werf wordt zeer spoedig in gebruik genomen. De 
tuintjes zijn ingedeeld en ieder mag voor zich weten 
of het een bloemen-,  groente-  of kruidentuin zal 
worden, of een combinatie daarvan. Nu zijn we op 
zoek naar verschillen-de materialen en producten. 
O.a. gaas, om bij het hek in te graven zodat de wilde 
konijnen de tuintjes niet leeg eten. Er komt een 
gezamenlijke GFT/komposthoop. Alles  wordt 
biologisch verbouwd en we willen met duurzame 
producten werken. Regenwater is gratis en is beter 
voor groente, kruiden en bloemen... Daarom zijn we 
op zoek naar een regenton, heeft u die ongebruikt 
ergens staan? Wij zijn er blij mee!  Waarschijnlijk 
zal er na de zomer een TUINfeest worden 
georganiseerd, zodat alle wijkbewoners uit Mensfort 
kunnen zien en proeven wat voor moois er ontstaan is. 
Een oproep: Wie heeft er voor ons te 
geef:tuingereedschap (van harkjes t/m een bezem), 
een tuinslang, grote stukken (kippen)gaas, plantjes, 
zaadjes, stekjes, een regenton, een opberghok 
(2x2m) of planken (en een handige man/ vrouw die 
een opberg-hok in elkaar kan zetten) 
Mocht u iets willen doneren in de vorm van spullen, 
neem dan contact op met Marieke mcem@online.nl     
Hartelijk dank en we houden u graag op de hoogte.  
Spreuk van de maand 
Knap ben je als je maar de helft gelooft van wat je 
hoort. briljant ben je als je weet welke helft. 

 
Hulp on line 
Vanaf 2 januari is www.jouwhulponline.nl van 
Welzijn Eindhoven live.  Iedereen uit Eindhoven 
kan er terecht met vragen over hun financiën, 
relaties, opvoeden, wetten en regels.  Er zijn ook 
speciale chatspreekuren over deze onderwerpen. U 
bepaalt zelf hoe, waar en wanneer u door een 
hulpverlener geholpen wil worden. Chat, e-mail, een 
online programma op maat, zelfs anoniem. Welzijn 
Eindhoven is in de buurt en ook vanuit huis en 
buiten kantoortijden bereikbaar. Sinds 2 januari 
kiezen klanten zelf of ze online, offline of 
gecombineerd worden geholpen. 
 

De Scènefabriek 
De Scènefabriek is een theatergroep van het 
Christiaan Huygens College Broodberglaan.  De groep 
bestaat dit jaar uit maar liefst 60 leerlingen. Onder 
leiding van twee enthousiaste dramadocenten, die 
verantwoordelijk zijn voor script, regie en productie, 
zetten zij een schitterende voorstelling op de planken. 
Op 6, 7 en 8 maart zijn de voorstellingen van Puin 
Hoop & Liefde te bewonderen in hal 3 van de Ergon, 
Rooijakkersstraat 3 in Eindhoven. Kaartjes à € 7,50 
(inclusief consumptie) zijn verkrijgbaar vanaf 20 
februari bij de administratie van het Christiaan 
Huygens College Broodberglaan. 
 
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden  
Op dinsdag 5 maart en woensdag 6 maart staat het 
Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Eindhoven met een 
informatiestand in de openbare bibliotheek (Witte 
Dame) aan de Emmasingel 22. Onze medewerkers zijn 
op die dagen van 12.00 uur tot 16.00 uur aanwezig met 
uitgebreid informatiemateriaal en om vragen van 
bezoekers over ziekte, arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid of bijstand te beantwoorden. Deze 
middagen zijn met name bedoeld voor mensen die 's 
ochtends niet op ons spreekuur kunnen komen of om 
een andere reden liever vrijblijvend onze infostand 
willen bezoeken.    
 
Docent Christiaan Huygens College schrijft thriller!!! 
‘Delete’ is een spannend boek van Juultje van den 
Nieuwenhof dat deze maand wordt uitgegeven! 
‘Delete’ gaat over de gevaren van sociale media en de 
bescherming van je privégegevens in het digitale 
tijdperk. Juultje van den Nieuwenhof is sinds 2001 
werkzaam op het Christiaan Huygens College, locatie 
Broodberglaan, in Eindhoven 


