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Redactioneel 
Gewoonlijk krijgt u de Mensfort Info in het laatste 
weekeinde van de maand. Deze uitgave komt in het 
midden van juni, omdat er weinig kopij was en er 
veel mensen van een vakantie genieten in de maand 
juli of augustus. Wij wensen iedereen die op 
vakantie gaat een prettige tijd en een goede reis 
en in augustus ontvangt u de Mensfort Info weer 
op het gewone tijdstip. Als u vóór de 15e van een 
maand kopij inlevert kan ook uw bericht worden 
meegenomen in de Mensfort Info. Alles wat 
interessant is voor onze wijkbewoners kan worden 
opgenomen, voor zover er ruimte is. 

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in de 
maanden juli en augustus gesloten vanwege de 
vakantie. Eerstvolgende opening is op dinsdag 02 
september 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/ 

BiebMensfort 
LEZEN  IS EEN  FEEST !!! 
Kom dus naar onze wijkbibliotheek: BiebMensfort in 
het lokaal van Energy achter De Werf. We hebben 
een ruime keuze aan prachtige boeken die he-le-maal 
gratis uitgeleend worden: 3 boeken per keer en 4 
weken thuis te houden…!! Wanneer kunt u bij ons 
terecht?  Maar liefst 3 keer per week: 
Dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur;  
woensdagavond van 19 tot 21 uur. Kom dus naar onze 
wijkbibliotheek want weet u het nog: 

LEZEN  IS  EEN  FEEST !!! 

Fietsen met Mensfort 
Ook in  augustus is er natuurlijk weer een gezellige 
fietsmiddag en wel op dinsdag 19 augustus. Iedereen 
die graag wil meefietsen is welkom en kan zich zonder 
kosten aansluiten. We vertrekken om  12:30 uur bij De 
Werf en fietsen ongeveer 30 kilometer. Tussendoor 
nemen we alle tijd voor een lekker kopje koffie en 
hebben we tijd om gezellig bij te praten. Het tempo 
passen we natuurlijk aan degenen die meefietsen aan.  

Jeu de Boules in Mensfort. 
Er wordt weer elke donderdagmiddag vanaf 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.  Er is 
inmiddels een nieuw veld (2 banen) bijgelegd. Komt U 
ook eens een keer kijken en/of meespelen? 

Enquête in Mensfort 
Samen met Lumens in de Buurt is de afgelopen weken 
een enquêteformulier verspreid in onze wijk. De 
bedoeling is te weten te komen wat wijkbewoners 
graag willen zien in onze wijk. Hebt u nog wensen? 
Lever het formulier dan in op één van de genoemde 
adressen. De inleverdatum op de enquête is door 
samenloop van omstandigheden moeilijk te halen. 
Daarom mag u het formulier inleveren tot 31 juli. Ook 
uw mening wordt dan meegenomen en we gaan kijken 
of uw idee te verwezenlijken is. Als u zelf niets 

doorgeeft bent u afhankelijk van wat anderen invullen.  

Aanleg glasvezelkabel 
Aangezien voldoende inwoners van Woensel Zuid zich 
hebben aangemeld zal ook in onze wijk de 
glasvezelkabel worden aangelegd, zodat iedereen op 
direct of op termijn in staat zal zijn daarvan gebruik 
te maken. U kunt de aansluiting nu kosteloos in uw 
woning laten aansluiten en zelf, als u nog geen 
afspraak met een provider hebt gemaakt, bepalen of 
en wanneer  wilt overstappen en de kabel gaat 
gebruiken. Voorlopig kunt u waarschijnlijk met uw oude 
provider doorgaan op een bestaand contract. In de 
toekomst zullen de mogelijkheden met glasvezel veel 
groter worden, maar als u nu overstapt bent u dan 

zeker op tijd. 

WIJEindhoven 
Meer en meer bewoners zijn ongerust over de 
gevolgen van deze nieuwe  organisatievorm in 
Eindhoven.  We doen dan ook met klem een oproep aan 
de kritische bewoners van Mensfort om de verwachte 
gevolgen te melden aan het Dagelijks Bestuur van 
S.L.M. zodat we in de volgende Mensfort Info 
hierover meer kunnen schrijven en informeren. 
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Kunstproject Mensfort 
Onder leiding van Marloes Geutjens heeft een groep 
jongeren uit onze wijk kennis gemaakt met kunst. Het 
resultaat kan door iedereen worden bewonderd, want 
op 15 juni is een door deze groep jongeren gemaakt 
kunstwerk officieel geplaatst. Helaas hebben we in 
onze Info u daarop niet kunnen wijzen omdat het 
bericht te laat binnenkwam. Maar geen nood: U kunt 
het kunstwerk bewonderen bij de ingang van het 
jongerencentrum De Energy, waar ook de 
Biebmensfort is gevestigd. Vanaf deze plaats een 
felicitatie voor de jongeren die tot een mooi 
kunstwerk zijn gekomen zoals u op onderstaande foto 
kunt zien. Een mooie aankleding van de toegang tot De 
Energy. 

 

Carte Blanche 
Carte Blanche, theaterwerkplaats voor mensen met en 
zonder verstandelijke beperking, zet het laatste 
weekend van de zomervakantie haar deuren open met 
het project “Verzamelen!”. En wel voor iedereen die 
zin heeft om zich vlak voor school en werk weer 
beginnen te storten in een creatieve samenwerking 
met andere buurtbewoners, jong en oud, met en 
zonder beperking. 
Heeft u zin om in twee dagen een korte 
theatervoorstelling te maken of in twee dagen te 
werken aan het decor voor deze presentatie, dan bent 
u van harte welkom op 23 en 24 augustus van 11.00 tot 
16.00 uur. 24 augustus om 15.00 uur presenteren we 
onze voorstelling in eigen gemaakt decor voor 
geïnteresseerden uit de wijk! 
Deelname voor twee dagen kost €5,-. Voor vragen of 
aanmelden: informatie@carteblanche.nu. Locatie: Jan 
Heijnslaan 4, Eindhoven. Telefoon: 040-2451739 

Wist u dat…… 
♦ S.L.M voortdurend op zoek is naar nieuwe 

vrijwilligers? 
♦ Ook u welkom bent om te helpen de wijk veiliger en 

prettiger te maken voor iedereen? 
♦ Dit zoveel tijd kost als u er zelf voor over hebt? 

Kennismaking 
Graag wil Janneke Lopata, voor Lumens in de buurt  
werkzaam in Mensfort kennismaken met mensen uit 
onze wijk. Daarvoor zal zij op verschillende dagen op 
diverse plaatsen in de wijk een koffie-uurtje gaan 
houden. Telkens zal zij daarvoor mensen in enkele 
straten uitnodigen. Komt u ook op de koffie of thee 

om met haar kennis te maken ??? 

Programma Energy 
Vaste structurele activiteiten in de Energy zijn: 
MAANDAG 

15.30–17.00 Mensfort Kids, eigen bijdrage € 0,50 
19.00–22.30 Meidengroep 16+ (besloten activiteit)  
DINSDAG 

10.00–12.00 Bieb Mensfort 
19.00–22.30 Kadergroep jongeren (besloten activiteit)  
WOENSDAG 

15.30–16.30 Kunstproject ( besloten activiteit) 
19.00–21.00 Bieb Mensfort 
19.00–22.30 Kadergroep tieners (besloten activiteit) 
DONDERDAG 

09.00–11.30 Damesgroep (tot 28-05) 
15.30–17.00 Meidenclub, eigen bijdrage € 0,50, 10 t/m 
13 jaar 
17:00–18:00 Breakdance, 1 euro per les 
19:00–22:30 Meidengroep 16+ (besloten activiteit) 
VRIJDAG 

10.00–12.00 Bieb Mensfort 
ZATERDAG 

19.00–23.00 Kadergroep tieners (besloten activiteit) 
ZONDAG 
09.00–14.00 Vadercomité El Mostakbel 
19.00–23.00 Kadergroep jongeren (besloten activiteit) 
Hiernaast zijn er bij de Energy ook regelmatig 
incidentele activiteiten die tijdelijk zijn. 
Vragen en of opmerkingen naar Gijs van Dijsseldonk, 
Sociaal beheerder (040 – 219 3314) 

g.v.dijsseldonk@lumensgroep.nl 

Auto delen? 
Sinds enkele jaren woon ik aan het Rutger van 
Keulenpad 2.  Sinds enkele jaren heb ik nauwelijks een 
auto nodig, vooral vanwege de woon- en werk afstand 
die ik liever met de fiets doe, maar ja, soms is een 
auto handig. Ik zou graag een wijkbewoner ontmoeten 
die incidenteel zijn of haar auto tegen vergoeding wil 
uitlenen, pakweg gemiddeld 1 keer per maand. 
Uiteraard met goede afspraken in geval van schade. 

Nieuwe website S.L.M. 
Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe 
website  www.leefbaarheidmensfort.nl    gezet?   


