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Braderie wijkfeest Mensfort 26 mei 
Zondag 26 mei is het weer zover. Mensfort staat in 
de schijnwerpers vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur. De 
braderie rondom de attracties voor de kinderen en 
het podium trekt waarschijnlijk weer veel mensen 
naar het centrum van Mensfort. De bezoekers komen 
de laatste jaren steeds vaker ook vanuit de 
omliggende wijken, waardoor het gezellig druk wordt. 
Een gedeelte van de straten zal opnieuw afgesloten 
worden om dit mogelijk te maken. De bewoners van 
de betreffende straten worden weer verzocht hun 
auto’s elders te parkeren, iets waaraan de 
voorgaande jaren goed gehoor gegeven werd. Op het 
podium is de hele dag muziek, veel live, maar soms 
ook even de discotheek. Een optreden van de Poolse 
dansgroep vormt een mooie afwisseling. Zeker de 
moeite waard om dat te bekijken vanaf het gezellige 
terras. Voor de vele kramen op de braderie hopen we 
op mooi weer, zodat velen de verkoopwaren kunnen 
bekijken. Het gedeelte nieuwe spullen is dit jaar 
groter dan vorig jaar, maar ook de rommelmarkt is 
nog goed vertegenwoordigd. We hopen veel kinderen 
te zien op de attracties zoals de draaimolen en het 
treintje door Mensfort, zodat ook zij een leuke dag 
beleven. Het wijkfeest wordt weer afgesloten met 
de trekking van de prijzen van de loterij.  
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende 
tijd open op dinsdag 28 mei en 11 juni (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 is er  
in principe het eerste uur.)  E-mail adres: 
steun.mensfort@gmail.com    Website: 
http://leefbaarheidmensfort.nl/  
Nieuwe website S.L.M. 
Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe 
website  www.leefbaarheidmensfort.nl   gezet?  
Voortaan kunt u hier ook  alle informatie vinden over 
het steunpunt en SLM, het laatste nieuws  uit de 
buurt en nog veel meer. Regelmatig kijken 
wijkbewoners al op onze site! 

Seniorendag 2013. 
Noteer nu alvast in agenda of op uw kalender dat op 
vrijdag 4 oktober in ons Wijkcentrum  de Werf een 
Seniorendag gehouden gaat worden. Gratis entree en 
U kunt dan veel en nuttige informatie verwachten van 
diverse instanties. Nadere informatie volgt nog in de 
media en in de komende maanden in onze Mensfort 
info. 
Voetbaltoernooi in Mensfort 
Op zondag 2 juni wordt door diverse Leefbaarheids-
teams en met medewerking van Van Den Hoogen en 
Ruijtersadvocaten en Lumens Woensel-Zuid een 
voetbaltoernooi georganiseerd voor de jongeren van 
10 t/m 15 jaar op het grote grasveld vòòr de Energy. 
Hou je van voetbal kom dan de teams van Mensfort, 
Kronehoef en Rapenland-Zuid enthousiast 
aanmoedigen. 
Jeu de Boules in Mensfort. 
In de zomermaanden 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 een keer kijken en/of meespelen?  
Nieuws uit de Mensfort(t)uinen 
Wij willen de buurtbewoners die tuingereedschap 
gedoneerd hebben hartelijk bedanken. Dankzij de 
harken, scheppen, kruiwagen en andere spullen is 
iedereen aan de slag gegaan in het stukje tuin. Aan het 
eind van de zomer organiseren we voor wijkbewoners 
een open middag en kunt u kennis maken met alle 
zintuigen wat we doen in de Mensfort(t)uinen.  
Een groene groet van de deelnemers van de 
Mensfort(t)uinen. 
Fietsen met Mensfort 
Elke derde dinsdag van de maand fietsen we met 
inwoners van Mensfort gezellig in de mooie omgeving 
van Eindhoven. Dinsdag 18 juni gaan we er weer op uit. 
Iedereen die graag wil meefietsen is welkom en kan 
zich aansluiten. We vertrekken om 12.30 uur bij De 
Werf en fietsen rustig ongeveer 30 kilometer. 
Tussendoor nemen we alle tijd voor een lekker kopje 
koffie en hebben we tijd om gezellig bij te praten.  
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Aankleding Judas Taddeusplein 
Aan de lantaarnpalen rondom het plein zijn fraaie 
bloemkorven opgehangen op initiatief van S.L.M. Daar-
mee willen we het plein aantrekkelijker maken. Een 
gedeelte van de kosten daarvan kan worden betaald 
uit de opbrengsten van de pleinverkoop. We hopen dat 
we hiermee een verfraaiing van de wijk bereiken. 
Afscheid. 
 Opnieuw heeft een van de winkeliers op het Judas 
Taddeusplein de zaak moeten sluiten. Faunaland v.d. 
Wildenberg is verhuisd naar de Tongelresestraat. 
Jammer voor onze wijk, zeker omdat hij altijd erg 
betrokken was bij de activiteiten in onze wijk.  
Nieuwe openingstijden Bibliotheek. 
Vanaf 1 juni 2013 gelden in de wijkvestigingen 
Mensfort de volgende openingstijden: 
Woensdag  14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag  14.00 – 17.00 uur 
Zaterdag  14.00 – 17.00 uur 
Vandalisme bij gezondheidscentrum MensZorg 
Het mooie gebouw van ons gezondheidscentrum is 
helaas het doelwit van ernstige vormen van vandalisme. 
De laatste tijd zijn er maar liefst 7 ramen kapot 
gegooid. Het Centrum biedt u een aantal vormen van 
zorg aan.  Laten we samen zorgen voor een fijne leef- 
en werkomgeving . Want u en deze wijk hebben recht 
op mooi in plaats van een kapot en armoedig uitziend 
gebouw. Dus zorgen voor elkaar binnen en buiten het 
centrum. Inmiddels zijn er camera’s opgehangen die 
mogelijke daders op film kunnen vastleggen, maar toch 
willen wij op alle wijkbewoners een beroep doen om de 
politie te bellen als zij verdachte bewegingen rond het 
gebouw zien. Wij zijn u allen zeer dankbaar. 
Juristenspreekuur 
Iedere 1e en 3e maandagavond van de maand van 19:00 
tot 20:00 uur is er het juristenspreekuur in 
Rapenland-zuid, Steunpunt de Raap aan de 
Thorvaldsenlaan 49. Ook bewoners van Mensfort 
kunnen er terecht voor gratis juridisch advies over 
zaken als huurrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht 
etc. Indien nodig wordt u doorverwezen naar 
gespecialiseerde rechtsbijstandsverleners zoals 
advocaten, sociaal raadsliedenwerk, notarissen etc. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
van Rapenland-zuid: www.rapenlandzuid.nl. 
Nieuws van de bibliotheek 
Elke woensdagmiddag om 15.00 uur is er een voorlees-
halfuurtje in de bibliotheek Mensfort. Alle kinderen 
zijn daarbij welkom. In de vakantie-maanden  juli en 
augustus ligt het voorleeshalfuurtje even stil. 

Waardebonnen. 
Ook in het jaar 2013 komt Mensfort in aanmerking 
voor het waardebonnensysteem. 
Dat betekent dat de Regiegroep initiatieven van alle 
wijkbewoners (huur én koop!) financieel mag 
ondersteunen. Dit systeem is bedoeld om een 
positieve bijdrage te leveren aan een prettige 
samenleving in de wijk. Een oproep dus aan diegene die 
wat wil organiseren voor zijn straat, buurt of flat om 
zijn wensen kenbaar te maken via een 
aanvraagformulier aan de Regiegroep. Informatie bij 
het Dagelijks Bestuur.  
Druk..druk..druk.  
Zit je hoofd ook vaak zo vol? Dan heb je vast wel 
behoefte aan ontspanning. Wellicht kan ik jou daarbij 
helpen. Mijn naam is Monica Dataram-Parran en heb 
een praktijk voor Hypno-psychotherapie “JOUW 
SPREEKKAMER” gevestigd op de Willem Rosestraat 
1B, 5622 GH te Eindhoven. Behalve het individueel 
begeleiden van mensen die gebukt gaan onder 
verdriet, faalangst, onzekerheid en andere belastende 
gevoelens organiseer ik voor groepen van maximaal 5 
personen meditaties.  
Kijk voor meer informatie op www.jouwspreekkamer.nl  
Steunpunt voor uitkeringsgerechtigden 
Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden geeft 
informatie, hulp en advies aan iedereen die te maken 
heeft met ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloos-
heid of bijstand. Er wordt spreekuur gehouden van 
maandag t/m donderdag (9.30 uur tot 12.30 uur) aan 
de Kempensebaan 80 te Eindhoven. Iedereen die 
hiervan gebruik wil maken wordt verzocht een 
afspraak te maken via het telefoonnummer 2455300.  
Het Steunpunt is een dienstverlenende, 
onafhankelijke organisatie, die uitsluitend met 
vrijwilligers werkt. Er zijn dan ook geen kosten 
verbonden aan de geboden hulp. 
Meer informatie kunt u lezen op de website: 
www.steunpuntuitkeringen.nl. 
Vakantieabonnement Bibliotheek 
Voor iedereen die juist of alleen maar in een vakantie-
periode leest, is er nu het vakantieabonnement. Voor 
10 euro per maand leent u 10 boeken! En... u leent 
dvd’s(tegen normaal uitleentarief)  zoveel u wilt! Uw 
vakantie kan beginnen... Het abonnement is voor 
iedereen vanaf 18 jaar en kan afgesloten worden in de 
maanden mei tot en met september. Het abonnement 
loopt na 1 maand automatisch af. U kunt dan eventueel 
opnieuw een abonnement voor 1 maand nemen. 
Kom naar de  bibliotheek aan de Jan Heijnslaan! 


