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Het bestuur van de STICHTING LEEFBAARHEID MENSFORT 

nodigt hierbij alle wijkbewoners van MENSFORT uit om het 20 

jarig bestaan van de stichting mee te vieren. 

20 Jaar waarin een groep vrijwilligers er voor gewerkt heeft  de 

leefbaarheid, de veiligheid en het woongenot in Mensfort voor 

iedereen zo optimaal mogelijk te maken. 

Dat willen we dan ook graag vieren met iedereen die daar een 

steentje aan heeft bijgedragen, maar ook met iedereen die mede 

daardoor met plezier in onze wijk woont. 

Iedereen is van harte welkom op 9 april 2016 in Wijkgebouw De 

Werf bij het programma zoals dat op de volgende bladzijde is 

aangegeven. 
 

 

 



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Het feest voor het 20-jarig bestaan van de Stichting begint voor de jongste bewoners van Mensfort om 14.00 

uur. Vanaf 13.30 uur zal De Werf open zijn voor de kinderen van 4 jaar tot 13 jaar en kunnen de kinderen 

binnenkomen. Het feest begint met een ballonnenclown die voor de bezoekertjes een mooie creatie maakt, met 

twee schminksters die de kinderen er heel feestelijk uit zullen laten zien en met knutselen. De kinderen moeten 

zeker aanwezig zijn voordat clown Rinaldo om 14.30 uur zijn optreden begint. Een uur lang zal hij de 

kinderenvermaken met grappen, met goochelen en nog veel meer leuke dingen. Daarna krijgen de kinderen wat 

te drinken en een traktatie. De middag wordt dan vervolgd met een optreden van een piraat die de kinderen 

meeneemt in een fantasiewereld. Rond 17.00 uur wordt de middag afgesloten. 
 

Daarna is het de beurt aan de jongeren van 12 tot 23 jaar. Voor hen begint het feest om 17.00 uur en zij 

worden verwacht in Jongerencentrum De Energy (achter De Werf). Voor deze groep wijkbewoners zal onder 

leiding van de jongerenwerkers van Dynamo jeugdwerk een viertal workshops worden georganiseerd. Bij Dans 

zal Female Funk de begeleiding verzorgen, de bekende rapper Miggs de Bruin verzorgt de workshop  rappen, 

Trinity Workout zal de beweging bij calisthenics voor zijn rekening nemen. Ook voor de workshop Voetbal is 

een bekende persoon benaderd. Zijn naam houden we nog even geheim. Elke  workshop duurt een uur, waarna er 

voor iedereen een drankje en een frietje zal zijn. Met de gevulde magen wordt begonnen aan de tweede 

workshop, zodat iedereen aan twee activiteiten heeft kunnen deelnemen. Vanaf 20.00 uur zal daarna op het 

grasveld bij De Energy een ruimteschip zijn geland, waar de jongeren  onder verantwoorde leiding in kleine 

groepjes kunnen deelnemen aan lasergames. Deze bijzondere activiteit zal duren tot 22.00 uur. We raden 

iedereen aan op tijd aanwezig te zijn voor de workshops, want de groepen kunnen niet wachten. Jongeren die ’s 

middags aanwezig zijn gaan uiteraard gewoon door met lasergamen. Dan is er alleen nog plaats als er iemand 

eerder naar huis moet.  
 

Om 20.00 uur begint ook de feestavond voor de volwassenen uit de wijk in de grote zaal van De Werf. Het 

bestuur heeft getracht de vrijwilligers die de afgelopen 20 jaar actief hebben bijgedragen aan het werk van de 

stichting uit te nodigen ook aanwezig te zijn, ook als ze inmiddels de wijk hebben verlaten. Wij willen tussen 

19.30 uur en 20.30 uur iedereen verwelkomen met een kopje koffie of thee. Komt u vooral op tijd want het 

bestuur krijgt een verrassingsoptreden voor alle wijkbewoners aangeboden en dat gaat precies om 20.30 uur 

beginnen. Dat mag u niet missen !! 

Gedurende de hele avond zal een ervaren en voor ons bekende disk-jockey zorgen voor achtergrondmuziek en 

hij zal ook zelf nog life enkele liedjes zingen. Het bestuur is van mening dat er ook voldoende tijd moet zijn 

elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te raken. Speciaal daarvoor heeft het bestuur twee 

puzzelactiviteiten opgezet, zodat iedereen eerder uitgenodigd wordt een keertje rond te lopen. Mocht u het te 

druk vinden voor een goed gesprek, dan staan er op de nieuw aangelegde binnenplaats van De Werf enkele 

partytenten waar u het gesprek kunt voortzetten. 

Om 21.00 uur zal Ger Coppens voor ons optreden. In haar show zingt zij voor de aanwezigen liedjes in het 

Brabantse dialect.  

Uiteraard zal u gedurende de avond enkele drankjes en een paar keer een snack worden aangeboden. Tijdens de 

avond zullen zich ook enkele verrassende  activiteiten voordoen, die we om het bijzondere karakter nog even 

niet willen publiceren. 

De avond zal om 24.00 uur worden afgesloten en we hopen dan dat iedereen een avond heeft beleefd waarop we 

met plezier kunnen terugzien.
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Wijkfeest  

Ook u hebt natuurlijk 8 mei al genoteerd voor een 

bezoekje aan de braderie Wijkfeest Mensfort. De 

werkgroep is er in geslaagd voor dit feest een aantal 

nieuwe attracties voor de jeugd te bespreken, 

waardoor we genoodzaakt zijn de opstelling van de 

braderie enigszins aan te passen. De inschrijvingen 

daarvoor lopen nog steeds binnen en opnieuw lijkt het 

een mooie mix te worden van gebruikte en nieuwe 

spullen en een aantal mogelijkheden een hapje te eten. 

Op het plein zal ook weer een gezellig terras te vinden 

zijn, waar  u van dichtbij met een drankje kunt 

genieten van de gezellige muziek op het podium.  Het 

wordt weer een echte Mensfortdag zoals we die al 

jaren kennen.  

Loterij 2016. 

Evenals vorig jaar zal weer een loterij worden 

georganiseerd door SLM, met natuurlijk weer mooie 

prijzen met als hoofdprijs een reischeque twv € 

400,00, zodat u zelf uw reis kunt boeken.  Graag willen 

we ook weer in de weken vóór 8 mei bij alle 

wijkbewoners aanbellen om de loten verkopen. De 

trekking van de prijzen tijdens het wijkfeest. We zijn 

op zoek naar een aantal vrijwilligers die willen helpen 

bij de verkoop van de loten in de eigen straat en 

eventueel een straatje meer. Helpt u ook mee?  Bel 

dan even met 2449938 om u daarvoor aan te melden. 

Als veel wijkbewoners kunnen we alle straten 

bereiken.  Op hetzelfde nummer kunt u zich als 

vrijwilliger aanmelden als u tijdens de braderie nog 

loten wilt verkopen. 

Fietsen met Mensfort. 

Als het weer het toelaat gaat een groep wijkbewoners  

elke dinsdag fietsen, steeds een andere route. 

Iedereen kan meedoen als je om 13.00 uur me de fiets 

aanwezig bent bij De Werf. We fietsen ongeveer 30 

km. We fietsen rustig, zodat iedereen kan bijhouden  

en nemen onderweg de tijd voor een kopje koffie. 

Aanmelden is niet nodig, maar zorg op tijd bij De 

Werf te zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Saladedag in de Werf 

Dit jaar zal deze dag, waarop in groepen salades 

worden gemaakt op recept van de aanwezigen en 

daarna natuurlijk samen gegeten,  worden gehouden 

op vrijdag 8 april  in de Werf. Aanmelden kan 

zolang er plaatsen beschikbaar zijn via de flyer die 

u in De Werf kunt vinden tot uiterlijk 1 april. We 

maken er weer een hele gezellige, smakelijke dag 

van met elkaar. Als u zin hebt daarbij te zijn: U 

bent welkom. 

 

Buurtpreventie. 

Door een attente buurtbewoner werden we erop 

gewezen dat er een poging tot een inbraak was gedaan 

in onze wijk. Via het forceren van de deur in het 

gangetje was geprobeerd binnen te komen. De 

betreffende bewoner heeft dit met adres 

doorgegeven aan de buurtpreventie. De surveillanten 

kunnen nu deze omgeving in de gaten houden tijdens 

hun rondes die zij tweemaal in de week in Mensfort 

houden. Ook u kunt die meldingen doorgeven aan 

buurtpreventie.mensfort@gmail.com. 

BiebMensfort 
Op 8 maart hebben we weer een bijeenkomst van de 

vrijwilligers van BiebMensfort gehad waarin 

verschillende zaken besproken zijn; enkele 

onderwerpen delen we graag met u. Om te beginnen is 

het voor u belangrijk om te weten dat we woensdag 27 

april, koningsdag, niét open zijn. Enkele weken daarna 

hebben we een heel ander feest: het wijkfeest, op 

zondag 8 mei en natuurlijk zijn we daar weer present 

in de kraam van SLM. U kunt dan bij onze mensen 

terecht voor informatie over onze bibliotheek. 

Intussen zijn er weer 22 nieuwe boeken. Op een lijst 

in ons lokaal kunt u zien welke boeken dat zijn! We 

hebben nog steeds budget voor de aanschaf van 

nieuwe boeken en mocht u nou een idee, een wens 

hebben voor een bepaalde titel of schrijver, dan kunt 

u dat laten weten aan een van onze vrijwilligers als u 

boeken komt lenen. Wie weet komt uw wens in 

vervulling?! En nu we het tóch over ideeën hebben: 

misschien kent u iemand die tijd, interesse en 

vaardigheid heeft om als vrijwilliger met ons mee te 

draaien: laat het ons maar weten. Iets heel anders (en 

al heel ver vooruit gepraat) is onze jaarlijkse 

vakantieregeling. Gedurende de weken 31-32-33-34 

zijn we uitsluitend op de dinsdagmorgen open, van 

10:00 uur tot 12:00 uur. Het lijkt nog ver weg maar 

noteer het toch maar alvast op uw kalender! Maar tot 

het zo ver is zijn we natuurlijk gewoon 3 keer per 

week open: dinsdag- en vrijdagmorgen van 10:00 u tot 

12:00 u. en woensdagavond van 19:00 u. tot 20:00 u. 

We zitten nog altijd op onze oude vertrouwde locatie: 

het Energy lokaal achter De Werf! Kom vlug genieten 

van de nieuwe (maar ook van alle andere) boeken want 

u weet het: voor BiebMensfort geldt onverminderd 

de leuze “Lezen is een feest”!! 

WijEindhoven. 

Elke dinsdag zijn twee medewerkers van 

WijEindhoven aanwezig in De Werf van 13.00 uur tot 

15.00 uur. Heb u vragen? U bent welkom. 
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Beleef Pasen. 

Beleef Pasen op een unieke manier. Op zaterdag 26 

maart bent u vanaf  19.00 uur welkom in de 

Emmauskerk.  Om 19.45 uur begint de viering met o.a. 

het Joy for People Gospel Choir en een paasband, 

samengesteld uit de verschillende kerken uit 

Eindhoven. Rond middernacht gaan we naar de 

Catharina kerk in het centrum voor de voortzetting, 

daarna komen we weer bij de Emmauskerk terug. Meer 

informatie op    https://eindhovenbeleeft.nu/pasen/  

Kienen in de Werf 

Op woensdag  6 april en woensdag 20 april, aanvang 

14:00 uur: Kienmiddag georganiseerd door KBO-afd. 

Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden gehouden 

in het wijkgebouw “De Werf”, Van der Werffstraat 

14. Er zijn alleen geldprijzen.  Ook niet-leden of 

kieners buiten de wijk zijn van harte welkom. 

Open ochtend 

Elke woensdag en elke vrijdag is er in de Emmauskerk 

een open ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Loop er 

gerust eens binnen. Op dit moment is er een expositie 

van Frederika van Veen met prachtige collages, o.a. 

over de lijdenstijd. Zeer de moeite waard en de koffie 

staat klaar! Informatie vindt u op 

www.frederikavanveen.nl . 

Digitolk 

Moeite met computers of digitale informatie-

voorziening?  Digitolk zit nu in onze wijk in buurthuis 

de Werf. Zij bieden laagdrempelig computeronderwijs 

aan. Steeds meer instanties zoals  belastingdienst, 

woonverhuurders, gemeente en zorgverzekeraars zijn 

alleen maar toegankelijk via een computer. Leer op een 

ongedwongen manier omgaan met computers of 

tablets. Stoeien en ervaring opdoen met tablets? Loop 

binnen op maandagmiddag tussen 13.00 uur  en 16.00 

uur  voor informatie. Computer defect of andere 

problemen? Kom naar de helpdesk op vrijdagmiddag 

tussen 13.30 uur en 15.30 uur.   

Jeu de Boules in Mensfort. 

Er wordt vanaf april weer elke donderdagmiddag 

vanaf 14:00 uur jeu-de-boules gespeeld 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.  Wij hebben 

inmiddels de beschikking over 2x2 banen en door 

de activiteit van de laatst gehouden “Mensfort 

Doet” liggen deze er prima bij.  Komt U ook eens 

een keer kijken en/of meespelen?  

Feestelijke Paasdienst 

Op Eerste Paasdag, zondag 26 maart, is er in de 

Emmauskerk aan de Barrierweg  om 10.00 uur een 

feestelijke Paasdienst. Uiteraard bent u daarbij van 

harte welkom. Na de dienst drinken we samen een 

kopje koffie.  

Vrijwilligerspunt op locatie 

Het Vrijwilligerspunt is iedere woensdag aanwezig in 

Wijkcentrum De Werf van 11.00 – 13.00 uur. 

Ook voor het aanvragen van de ‘Kortingspas Eindhoven 

Waardeert” bent u van harte welkom. 

Kinder-paas-doe-middag 

Op woensdag 23 maart van 14.30-16.30 uur houdt de 

Emmauskerk aan de Barrierweg een kinder-paas-doe-

middag met als thema : LIEFDE IS…..samen leuke 

dingen doen! Kom je ook? Neem, gerust je vrienden, 

klasgenoten of familieleden mee.  Trek je speelkleren 

aan, want we kunnen niet garanderen dat je schoon 

blijft.  

Frits Philips lyceum-mavo  

Op vrijdag 18 maart 2016 hebben de broers Frits en 

Anton Philips de eerste handelingen verrichten om de 

bouw van de naar hun vader Frits Philips vernoemde 

school officieel te starten. In december 2015 heeft 

de gemeenteraad al ingestemd met de bouw van deze 

school, het ontwerp van de school was al klaar en een 

paar dagen later was de aannemer gecontracteerd. 

Wijnen Bouw uit Someren bouwt de school van 

ongeveer 11.000 m2 en de daarnaast gelegen sporthal.  

De school, die inmiddels op basis van de 

onderwijskwaliteit van de minister van onderwijs het 

predicaat Excellent mag voeren, is ontstaan uit een 

fusie van het Lyceum Bisschop Bekkers en de locatie 

Broodberglaan van het Christiaan Huygens College. 

Voor leerlingen levert de school door de fusie een 

breder aanbod. Zo is de school inmiddels één van de 

Brainport Scholen in de stad en onderscheidt de 

school zich door het aanbieden van High School 

Eindhoven, waarbij leerlingen op het gebied van hun 

eigen sport de mogelijkheid krijgen om sporttraining 

te krijgen van toptrainers. De school werkt o.a. samen 

met een toptennistrainer, voetbaltrainers van PSV en 

hockeytrainers van Oranje Zwart. Daarnaast biedt de 

school vier talentrichtingen: Ondernemerschap, 

Cultuur, Wetenschap en Sport waar leerlingen hun 

talent volop kunnen ontwikkelen. Vanaf komend 

schooljaar zullen leerlingen aan deze programma’s 

kunnen deelnemen. Vanaf de eerste schooldag in 

augustus 2017 zal de school in gebruik worden 

genomen.          
 


