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Braderie wijkfeest Mensfort 
Het jaarlijkse wijkfeest zit er weer op. Over het 
algemeen hebben we kunnen genieten van alles wat 
geboden werd, maar door een ongeluk met de 
viskraam zal deze braderie niet snel vergeten 
worden. Gelukkig hebben zich geen grote 
persoonlijke ongelukken voorgedaan en kon de 
braderie worden voortgezet nadat politie en 
brandweer het plein weer vrij hadden gegeven. 
Gelukkig was het de hele dag lekker weer en konden 
we duizenden bezoekers verwelkomen. De 
attracties vielen in de smaak bij de jeugdeigen 
onder ons. De draaimolen kon de hele dag rondjes 
maken en het springkussen was de hele dag bezet. 
De dappersten onder de bezoekers lieten zich 
verleiden tot abseilen vanaf een grote hoogte en 
ook bij de bungee trampoline stonden de kinderen in 
de rij. Een gezellige, gevarieerde muziek van de 
discotheek en de zanger zorgden op het plein voor 
een gezellige sfeer en het terras was dan ook vaak 
goed bezet. Veel mensen hebben elkaar ontmoet en 
maakten gezellig een praatje bij een van de 150 
kramen met rommelmarktspullen en een variatie van 
nieuwe artikelen.  
Uiteraard werd de braderie traditiegetrouw 
afgesloten met de trekking van de Mensfort loterij. 
Dank zij de gulle medewerking van veel bedrijven 
werden vijftig prijzen getrokken. De uitslag van de 
loterij vindt u elders in deze Info. 
Via deze weg willen we de bewoners aan de Hendrik 
Staetslaan, Judas Taddeusplein en Jan Heynslaan  
bedanken voor de medewerking. Slechts één auto 
stond bij het opbouwen van de kramen in de weg. 
Geweldig! 
Fietsen met Mensfort. 
Helaas kon door het slechte weer de fietstocht in 
mei niet doorgaan. Een nieuwe kans om te gaan 
fietsen met wijkbewoners zal zijn op de derde 
dinsdag van juni, 19 juni, vertrek om 12.30 uur bij 
De Werf. Ook u kunt meefietsen. Een goede manier 
om anderen uit de wijk te leren kennen. Wel graag 
even aanmelden vóór 10 mei bij Harry van de 
Vondervoort tel. 2449938 of 
leefbaar.mensfort@hetnet.nl  

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in de Werf is vanwege vakantie en 
onderbezetting door vrijwilligers gesloten in de 
maanden juni en juli. Op dinsdagmorgen 7 
augustus zijn we weer bereikbaar van 10:00 tot 
12:00 uur.  U, als bewoner van Mensfort, bent 
dan van harte welkom om informatie te krijgen of 
te melden aan of van de meewerkende 
organisaties. Wij zijn nog steeds op zoek naar 
wijkbewoners die geheel belangeloos het team 
van vrijwilligers in het Steunpunt kunnen 
verbreden, zodat er meer gerouleerd kan gaan 
worden en er wellicht ook periodiek ’s avonds een 
openingstijd kan plaatsvinden. Informatie 
hierover inwinnen bij Jan van Peer of 
steun.mensfort@gmail.com 
Volkstuintje in Mensfort? 
Misschien hebben we de afgelopen maanden te 
véél nadruk gelegd de wens een kruidentuin in te 
richten en is dat voor U een belemmering 
geweest om zich aan te melden. De plannen 
hebben we wat bijgesteld. Wij stellen ons voor 
dat elke enthousiaste kandidaat een aantal 
vierkante meters krijgt toegewezen om te 
bewerken en erop mag telen wat hij of zij het 
leukste vindt. Dus ook bloemen en groente is geen 
enkel probleem. U moet wel over enige kennis van 
zaken beschikken. De SLM  ondersteunt dit 
initiatief met de  financiële middelen. Ook zin in 
een klein “volkstuintje”?  Aanmelden graag bij:  
leefbaar.mensfort@hetnet.nl   
Bij voorbaat dank! 
Veiligheid. 
Het kruispunt Dr Berlagelaan/Barrierweg is al jaren 
een gevaarlijk kruispunt. Vaak gebeuren er 
ongelukken of bijna ongelukken. Dat is voor de 
gemeente Eindhoven aanleiding geweest het 
kruispunt aan te passen. De bedoeling is dat het 
overzichtelijker wordt en de snelheid wordt 
afgeremd en dat mensen niet onnodig voor het rode 
licht staan. De stoplichten zullen verdwijnen. De 
genomen maatregelen moeten ertoe leiden dat er 
minder hard wordt gereden, zodat het kruisende 
verkeer minder gevaar loopt.  
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Loterij Stichting Leefbaarheid Mensfort. 
Tijdens het wijkfeest werd door onze wijkbrigadier, 
de heer H. Spaan, de trekking verricht voor de 
prijzen van de loterij. Op onderstaande nummers is 
een prijs gevallen. Wat u gewonnen hebt kunt u zien 
op de website van S.L.M. of op de trekkingslijst bij  
A.v.d. Wildenberg op het Judas Taddeusplein. 
0048, 0146, 0148, 0200, 0304, 0323, 0580, 
0616, 0709, 0721, 0734, 0810, 0833, 0860, 
0871, 0932, 1078, 1100, 1151, 1255, 1305, 1320, 
1377, 1392, 1412, 1419, 1558, 1621, 1866, 1914, 
1916, 1993, 2010, 2070, 2130, 2140, 2151, 2162, 
2173, 2244, 2252, 2291, 2296, 2310, 2351, 
2364, 2372, 2395, 2472, 2673, 2727. 
Tot 31 juli 2012 kunt u de gewonnen prijzen 
afhalen in de dierenspeciaalzaak v.d. Wildenberg, 
Judas Taddeusplein 2. 
Stichting KinderKampen (KiKa) Eindhoven  
Sinds 1959 al organiseert de Stichting Kinder-
Kampen Eindhoven  vakantieweken  voor kinderen 
uit de groepen 3 t/m 8 van de basisschool. Durf jij 
al zonder je ouders op vakantie te gaan? Schrijf je 
dan nu in voor 1 van de vakantieweken.  
In het totaal kunnen er zo’n 100 kinderen per 
kampweek mee, en slapen in groepjes van 10 met 
hun leiding in  heuse indianententen..  Gedurende de 
kampweek worden er o.a. speurtochten, bosspelen, 
een bonte avond en een kampvuur georganiseerd. 
De kosten bedragen 67,50 euro voor de gehele 
week. Dit is inclusief het busvervoer heen en terug 
van Eindhoven  naar ons kampterrein in Bakel en 
inclusief al het eten en drinken gedurende de 
gehele kampweek. Het KiKa Kamp voor de wijken 
Prinsejagt, Mensfort, Acht, Achtse Barrier en 
Meerhoven wordt gehouden van zondag 29 juli t/m 
vrijdag 3 augustus 2012. Dit is de vijfde week van 
de basisschoolvakantie, maar je mag ook een van de 
andere weken mee als dat je beter uitkomt. Kijk 
voor meer informatie op www.kika-eindhoven.org. 
Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Willem-Jan Gielen, tel.nr. 06-
23403790 / e-mail: prinsejagt@kika-eindhoven.org  
Jeu de Boules in Mensfort. 
Elke donderdagmiddag wordt 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?  

In de Voortuin 
Ooit gehoord van In de Voortuin, een wijkrestaurant 
van stichting Robin Hood in Woensel-West aan het 
Celciusplein? Je kunt er heerlijk lunchen en dineren. 
Of gewoon gezellig een kopje koffie drinken met 
mensen uit de buurt. 
Voor 6,50 euro is er het driegangen Robin Hood 
menu, dat regelmatig wisselt. Liever à la carte eten? 
De uitgebreide lunch- en dinerkaarten bieden 
heerlijke gezonde en verantwoorde gerechten met 
verse ingrediënten. Voor de echte pastaliefhebber 
is er de pasta van de dag: elke dag een andere pasta. 
Ontmoeten is bij Robin Hood het belangrijkste 
speerpunt. Daarnaast is er  ook nog  een 
maatschappelijke betekenis, doordat Stichting 
Robin Hood leerwerkmogelijkheden biedt. Onder 
toezicht van professionals doet het personeel 
werkervaring op, waarmee zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. 
Kijk voor meer informatie op www.indevoortuin.nl 
Wijkrestaurant In de Voortuin is ook op zaterdag 
geopend! Van 17.00 tot21.00 uur Van dinsdag tot en 
met vrijdag van 12.00 uur tot 20.00 uur en op 
maandag gesloten. 
Nederlandse les voor anderstaligen. 
Doe je ook mee met de Nederlandse les  voor 
anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 – 11.30 
uur of op donderdagavond van 18.30-21.30 uur in 
wijkcentrum de Werf,  v.d. Werffstraat 14? Je 
leert er veel en het is er gezellig. 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 
wilt oefenen kun je dat ook vragen. Informatie bij 
Roos van der Zon, tel. 06-23657499.  
Gezocht 
Voor de verspreiding van de Mensfort Info zoeken 
we nog enkele mensen die het team van bezorgers 
kunnen versterken. Op dit moment lopen enkele 
bezorgers een “dubbele” wijk en dat kost extra tijd. 
Als u een uurtje in de maand beschikbaar wilt stelen 
om hierin te ondersteunen zouden we dat erg 
prettig vinden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
leefbaar.mensfort@hetnet.nl  of tel. 2449938  
Spreuk van de maand  
Als we ons voeden met de energie van al wat goed 
gaat,   
hebben we de kracht om het hoofd te bieden aan al 
wat minder goed gaat. 


