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Wijkfeest 2014 
Op zondag 18 mei zal dit jaar weer de Braderie 

wijkfeest Mensfort worden gehouden. De werkgroep 

is intussen gestart met de voorbereidingen. Zoals u 

weet zijn er voor de braderie weer kramen 

beschikbaar. Hoe u een kraam kunt reserveren leest u 

in onze volgende info. Uiteraard zullen ook de 

attracties voor de kinderen en de muzikale optredens 

worden ingepast. Dus u kunt alvast deze dag noteren 

in uw agenda. Als u tijd hebt om de organisatoren deze 

dag te helpen horen we dat graag van u: tel 2449938 

BiebMensfort  
Eindelijk……heeft de vrijwilligersgroep van 

BiebMensfort de startdatum van de boekenuitleen 

vast kunnen stellen!!! Na veel voorbereidende  

bijeenkomsten en het nemen van evenveel hindernissen 

is het dan eindelijk zo ver dat we met de opening op 

woensdagavond 12 maart 2014 definitief kunnen 

beginnen. Van de openbare bibliotheek hebben we een 

flinke hoeveelheid boeken gekregen die ingezet 

kunnen worden voor de gratis uitleen zodat onze 

toekomstige klanten, u allemaal dus, een heel ruime 

keuzemogelijkheid hebben. Om te beginnen hebben we 

een drietal openingsmomenten per week vastgesteld: 

op dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur, op 

woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur en op 

vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. Op deze 

manier hopen we u voldoende van dienst te kunnen 

zijn. We hebben een ruimte van Energy tot onze 

beschikking waar de boeken komen te staan en waar u 

dus van harte welkom bent voor het lenen van de 

boeken. We hopen en wensen van harte dat, met de 

medewerking van alle betrokkenen, BiebMensfort 
een succesvolle start en een goed verloop zal kennen. 

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in 2014 open 

op één dinsdag van de even week (dag van papier 

ophalen!!) van de maand. Dus in volgende maanden op 18 

maart en 15 april van 10:00 tot 12:00 uur.  U, als 

bewoner van Mensfort, bent van harte welkom om 

informatie te krijgen of te melden aan de vrijwilligers 

van het Steunpunt.  

E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    Website: 

http://leefbaarheidmensfort.nl/  

 

Plus-actie 
In december deden we een oproep op verzoek van één 

van onze wijkbewoners om zegels voor de PLUS- 

levensmiddelenpakketten, waarvoor men zelf niet 

voldoende kon sparen voor een volle kaart, in te 

leveren bij S.L.M. Regelmatig werden er enkele zegels 

in de bus gestopt en we hebben daarmee in onze wijk 

8 gezinnen erg blij kunnen maken. Dank aan alle 

mensen die op de oproep hebben gereageerd en ook 

aan degene die dit voorstel heeft ingediend. 

Jouw Spreekkamer 
Gratis inloopavond op de laatste woensdag van elke 

maand, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Willem Rosestraat 

1B. Tijdens een persoonlijk gesprek van 10 minuten kun 

je een vrijblijvend advies ontvangen over wat hypno - 

psychotherapie voor jou zou kunnen betekenen.  

Koersbal in Mensfort. 

In de wintermaanden wordt elke donderdagmiddag 

om 14:00 uur koersbal, i.p.v. jeu-de-boules, gespeeld 

onder leiding van Louis Weekers in de grote zaal 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?   

Fietsen met Mensfort 
Evenals vorig jaar wordt bij goed weer door S.L.M. 

elke maand een fietstocht gehouden vanuit Mensfort.  

Op elke derde dinsdag van de maand wordt vertrokken 

vanaf De Werf om 12.30 uur. Iedereen die op die dag 

zin heeft mee te fietsen kan gewoon en kosteloos 

aansluiten. Ar De Werf. Kom dan gewoon nDe tocht is 

ongeveer 30 kilometer lang, er wordt rustig gefietst 

en natuurlijk nemen we de tijd voor een lekker kopje 

koffie onderweg. 

Vrijwillige bijdragen, 
Stichting Leefbaarheid Mensfort ontvangt regelmatig 

kleine bijdragen van bewoners uit onze wijk die het 

werk van S.L.M. belangrijk vinden. Daardoor is de 

stichting  in staat activiteiten te ondernemen voor het 

verbeteren van de leefbaarheid in Mensfort. Mocht u 

zich daarbij willen aansluiten dan is daarvoor het 

rekeningnummer NL27RABO0150070985. U steunt 

daarmee het werk van de stichting 
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Samen leven in Mensfort! 
Ik ben Janneke Lopata, opbouwwerker van Lumens in 

de buurt, Woensel Zuid. Ik ben er voor vragen of 

problemen over leefbaarheid, veiligheid en het 

organiseren van 

activiteiten. Loop je 

ergens tegenaan? Wil je 

vrijwilligerswerk doen? 

Heb je behoefte aan 

meer contact? Waar je 

ook tegenaan loopt, ik help bij het vinden van de juiste 

weg. 

Heb je gewoon zin in een kopje 

koffie en een praatje? Dan kom ik 

graag langs of we treffen elkaar in 

De Werf.   Janneke Lopata, 

Opbouwwerker Lumens in de buurt 

Woensel Zuid  

M: 06-52740942 ; 

E: j.lopata@lumensindebuurt.nl ; 

Twitter: @JannekeWelzijn. 

Gebruikersraad De Werf. 
Wijkcentrum de Werf heeft sinds 14 februari een 

heuse gebruikersraad. Na de nodige voorbereidingen 

is het reglement  vastgelegd. De 

samenwerkingsovereenkomst met Lumens in de buurt 

is ondertekend door de door de leden van de 

gebruikersraad en de Lumensgroep.  

De gebruikersraad is een adviesraad voor het 

wijkcentrum. Zij bestaat uit afgevaardigden van de 

gebruikersgroepen. De gebruikersraad kan advies 

geven over o.a. alle zaken in en om het wijkcentrum.  

Met als doel ervoor te zorgen dat het wijkcentrum 

ook in de toekomst beschikbaar blijft voor onze wijk 

en de wijkbewoners. 

Scènefabriek presenteert ‘’Pleasantville!’ 
De Scènefabriek is een theatergroep van het 

Christiaan Huygens College samengesteld uit 

leerlingen uit 4 en 5 havo die drama als eindexamenvak 

hebben maar ook leerlingen uit andere klassen die het 

gewoon leuk vinden om toneel te spelen! Meer dan 80 

leerlingen vormen de cast onder begeleiding van twee 

dramadocenten. De voorstelling laat zien hoe het leven 

van twee jongeren na een ruzie om een 

afstandsbediening voorgoed verandert. 

Op 25, 26 en 27 februari zijn de voorstellingen  van 

‘Pleasantville!’  om 20.00 uur  in het TAC, Vonderweg 1 

in Eindhoven. Kaartjes à 7,50 zijn nog verkrijgbaar bij 

de administratie van het Christiaan Huygenscollege,  

Broodberglaan 3.  

 
Drie weken theater Carte Blanche  
Vanaf 14 maart speelt Carte Blanche in hun 

theater aan de Jan Heijnslaan 4 elke vrijdag 

(20.30 u), zaterdag (20.30 u) en zondag (15.00 u)  

gedurende de maand maart de voorstelling 

Haertbreak Hotel. Heartbreak Hotel ligt aan het 

eind van Dead End Street,  het is het einde van de 

weg. Hier komen, gedreven door verlangen naar 

intimiteit, de verloren, onzekere, teleurgestelde, 

mislukte geliefden om hun verhaal te vertellen en 

zich te laven aan elkaars tranen. Die tranen mogen 

hier vloeien, misschien spoelen ze onze harten 

schoon en krijgt de liefde weer een kans.  Maar 

hoe doe je dat met al die open wonden littekens en 

onzekerheden. Uiteindelijk zal je ondanks alles je 

eigen keerpunt zijn, je eigen heelmeester. 

Reserveren gewenst: 040-2451739  of  

reserveren@carteblanche.nu 

STRP Senior 
STRP SENIOR richt zich op senioren met een passie 

voor technologie en techniek die graag een nieuwe 

uitdaging aangaan én kennis willen delen. Een creatieve 

uitdaging die u samen met andere deelnemers en de 

ontwerper/kunstenaar aangaat. Vanuit uw 

werkervaring of interesse neemt u expertise mee die 

u kunt delen. De ontwerper/kunstenaar brengt op 

zijn/haar beurt weer kennis en ervaring mee op het 

gebied van creativiteit, ontwerpen, installaties, 

beleving, licht, interactie, waarneming, etc. Met deze 

gebundelde krachten kunnen er bijzondere resultaten 

ontstaan…  

Wat houdt het in? 

Het STRP SENIOR workshopprogramma bestaat uit 

verschillende projecten waaruit u kunt kiezen en waar 

u zich voor kunt inschrijven. Wanneer u meedoet aan 

een project, dan komt u ongeveer 6x 2 uur samen in 

een kleine groep (maximaal 10 deelnemers) met een 

ontwerper/kunstenaar. Op 29 maart om 14:00 uur 

worden al verschillende (nieuwe) projecten 

geëxposeerd in het Klokgebouw. Toegang is gratis, 

aanmelden bij onderstaande Shirley. 

Kosten 

Bij deelname aan een project wordt een eigen bijdrage 

van € 25,- gevraagd. Hiermee bekostigen wij o.a. 

materiaalkosten, dranken en versnaperingen, 

presentatie en tentoonstelling tijdens STRP Biënnale 

2015. 

Contactgegevens STRP 

Shirley Hendrikse, tel 040-236 7228; 06-149 82 414; 

share@strp.nl  . 
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