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Hierbij ontvangt u al weer de eerste uitgave van de
Info voor dit jaar. We proberen u steeds op de
hoogte te houden van alles wat er in en om onze
wijk speelt en ook onthouden we u niet de
berichten die voor u interessant kunnen zijn. Wij
zouden graag ook van u een seintje willen krijgen
als er wetenswaardigheden te vermelden zijn in ons
blad.
U zult zien dat de vaste aankondiging van de
openingstijden van Welzijn Eindhoven niet meer
zijn opgenomen. Deze advertentie maakte het ons
mogelijk maandelijks dit blad te maken omdat daar
een vergoeding voor werd betaald. Door
bezuiniging is dit niet meer haalbaar. We zijn nu op
zoek naar ondernemers die een keer willen
adverteren in de Mensfort Info en ons op die
manier willen steunen. Daarvoor kan altijd contact
worden opgenomen met de redactie. Zelf gaan we
ook actief op zoek naar belangstellenden.

Braderie wijkfeest Mensfort

Op zondag 20 mei zal dit jaar ons wijkfeest
worden gehouden. De werkgroep is intussen al weer
begonnen met uitvoering van de plannen. Natuurlijk
zullen er weer een aantal attracties komen voor de
jeugdige bezoekers, de muziek en het terras zullen
niet worden vergeten en uiteraard komt de
braderie, die de laatste jaren steeds meer kramen
met nieuwe spullen telt er weer bij. In de volgende
Info kunnen we u aangeven waar en wanneer u
kramen kunt bespreken en onder welke
voorwaarden. Daarbij zien we dat met het
uitbreiden van het aantal kramen op de braderie de
werkgroep best wat extra handen kan gebruiken.
Mocht u tijd en zin hebben om samen met de
werkgroep ook dit jaar te werken aan het slagen
van de braderie, meldt u dan aan bij een van de
leden van de werkgroep. We zouden graag de
werkgroep aanvullen met minimaal één persoon,
maar ook op de dag zelf hebben we veel mensen
nodig.

Spreuk van de maand

We dromen nooit zomaar…Dromen geven ons de
kracht om ze ook waar te maken.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.
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Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in de Werf is open op elke
dinsdagmorgen 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. Elke dinsdag is onze
wijkbrigadier in principe van 10:00 uur tot 11:00 uur
aanwezig en van 11:00 uur tot 12:00 uur is er de
wijkcoördinator van de gemeente Eindhoven.
Woonbedrijf is er vanaf dinsdag 24 januari om de
14 dagen, dus elke even week. Daar kunt u met uw
vragen gericht terecht.
Wij zijn nog steeds op zoek naar wijkbewoners die
geheel belangeloos het team van vrijwilligers in het
Steunpunt kunnen versterken, zodat er meer
gerouleerd kan gaan worden. Informatie hierover
inwinnen
bij
Jan
van
Peer
of
steun.mensfort@gmail.com
Trudo zal in het nieuwe jaar 2012 niet meer
vertegenwoordigd zijn tijdens het spreekuur
Mensfort. Deze beslissing is genomen wegens het
succes dat ‘Leefbaar Mensfort’ heeft geboekt bij
haar aanpak om de leefbaarheid in de wijk te
verbeteren. Trudo heeft geconstateerd dat er
gaandeweg het afgelopen jaar steeds minder vragen
kwamen vanuit de wijkbewoners, waardoor de keuze
is gemaakt om niet meer wekelijks aanwezig te zijn
tijdens het spreekuur. Uiteraard is Trudo wel
gewoon bereikbaar via de mail: trudo@trudo.nl en
via de telefoon op 040-2359800 voor technische
zaken en 040-2359830 voor overige zaken.

Workshops Gedrag en Gehoorzaamheid

In maart zal dhr. Noud Lodewijks workshops
verzorgen voor hondenbezitters in Mensfort.
De workshops vinden buiten plaats naast het
hondenuitlaatterrein. De workshops zullen op de
woensdag- of donderdagavond plaatsvinden van
19.00 tot 20.00 uur. Voor inschrijvingen en nadere
informatie kunt u contact opnemen met Dhr.
Lodewijks.
U
kunt
u
mailen
naar:
noumarlo@upcmail.nl. In de volgende nieuwsbrief
zullen de definitieve data van de workshops worden
vermeld. De workshops zijn gratis.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Juristenspreekuur

Op maandagavond 6 februari a.s. van 19.00 tot
20.00 uur begint het juristenspreekuur in
Rapenland-zuid, Thorvaldsenlaan 49. Bewoners van
deze en omliggende wijken kunnen er gratis
terecht voor juridisch advies over zaken als
huurrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht etc.
Het juristenspreekuur wordt iedere maandagavond
van de maand gehouden. 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.

Nederlandse les in Mensfort.

Er zijn nog enkele plaatsen vrij bij de
Nederlandse les voor anderstaligen
op woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur en op
donderdagavond
van 18.30-21.30
uur
in
wijkcentrum de Werf,
v.d. Werffstraat .
Wij
praten
Nederlands over
thema’s die de deelnemers leuk en interessant
vinden. Wij oefenen ook met Nederlands lezen en
schrijven. Als je iets speciaals wil oefenen kun je
dat ook vragen. Informatie bij Roos van der Zon,
tel. 06-23657499.

Veiligheid in Mensfort.

Al jaren wordt erover gesproken van onze wijk
een 30 km zone te maken. Voordat het mogelijk is
een maximale snelheid van 30 km/u in onze
woonwijk te handhaven moeten er een aantal
verkeerstechnische
maatregelen
worden
uitgevoerd. Van de gemeente Eindhoven hebben
we te horen gekregen dat er plannen zijn daaraan
te beginnen in 2012. Uiteraard zullen de
werkzaamheden overlast meebrengen, maar als we
daarna veiliger een straat kunnen oversteken
kunnen we die voor lief nemen. Nog niet bekend is
welk deel van de wijk zal worden aangepast en
wanneer er zal worden begonnen.

Bedankt.

Dat dit eerste nummer van de nieuwe jaargang in
uw brievenbus ligt wordt mogelijk gemaakt door
één van de vrijwillige bezorgers . Hen willen we in
het bijzonder bedanken voor hun hulp bij het
begin van deze jaargang.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Van de penningmeester

Hoewel een groot gedeelte van de activiteiten van
S.L.M. door de gemeente Eindhoven gedeeltelijk
wordt gesubsidieerd blijven er toch kosten die uit
andere middelen betaald moeten worden. Een mooie
bijdrage krijgen we daarvoor van Woonbedrijf en
van Trudo, waarvoor we erg dankbaar zijn. Verder
is er de opbrengst van de pleinverkoop die geld in
het laatje brengt. Gelukkig is er ook een aantal
wijkbewoners die daarvoor een kleine bijdrage
overmaken op bankrekening 1500.70.985. Alle
kleine bedragen maken samen een aanzienlijk
bedrag. Ook uw bijdrage is van harte welkom.

Jeu de Boules in Mensfort.

Zo lang het weer het nog toelaat 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 kijken
en/of spelen?

Telefoonnummers om te bewaren:

112 Algemeen Alarmnummer voor
politie, brandweer en ambulance
14040 Algemeen klachtennummer
gemeente Eindhoven
0900 – 8844 Politie, voor niet spoedeisende
zaken, afspraak en aangifte
0800 – 7000 Anoniem melden misdrijven
0900 – 1844 Voor doven en slechthorenden,
niet spoedeisend politie
0900 – 0767 Telefonische Hulpdienst SOS
0900 – 8861 Huisartsenpost in het Catharina
ziekenhuis
0900 – 0245 Alarmnummer Dierenambulance
2193744 U zoekt vrijwilligerswerk?
2193420 Adviespunt Discriminatie
Zuidoost-Brabant
2594500 Milieuklachten centrale,
stankoverlast,chemisch afval
2519950 Straatdokter voor onverzekerde
zwervers, dak- en thuislozen
2386446 Informatie Bouw- en Woningtoezicht (vergunning/bestemming)
14040 Informatie en advies WMO
(Wet Maatsch. Ondersteuning)
2447669 Vrijwillige hulpdienst
2432222 Storing openbare verlichting
2920024 Graffity van der Vleut
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