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Braderie wijkfeest Mensfort 26 mei

Langzaam maar zeker krijgt het wijkfeest van dit jaar
vorm. De gezellige muziek is voor een groot gedeelte
van de dag geregeld, de attracties voor de kinderen
zijn besteld, waarbij ook de Mensfort Express-trein
weer aanwezig zal zijn, het gezellige terras zal er
weer staan, de kramen worden regelmatig verhuurd,
het merendeel voor nieuwe artikelen in de braderie,
maar ook de rommelmarkt heeft nog een stevig
aandeel. Ook de jaarlijkse loterij voor het werk van
S.L.M. staat weer in de steigers. In de week voor het
wijkfeest komen de vrijwilligers weer bij alle huizen in
mensfort aan de deur om loten te verkopen. Met een
lot van € 0,50 kunt u al meedoen om een reischeque
van € 400,00 te winnen of één van die mooie andere
prijzen, die tot 30 juli nog af te halen zijn bij Coiffure
Mensfort als u niet bij de trekking aanwezig kunt zijn.
Mocht u die dag zin hebben om een aantal uren als
vrijwilliger mee te helpen, dan kunt u zich daarvoor
melden via de email braderie.mensfort@upcmail.nl. In
overleg kunnen we dan bekijken waar u uw steentje
kunt bijdragen. Natuurlijk hopen we veel van onze
wijkbewoners te treffen op het wijkfeest. Al met al
belooft het weer een gezellige dag te worden. Nu
maar weer afwachten of het ook lekker weer wordt
die dag.

Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende
maand open op dinsdag 14 en 28 mei (dag van papier
ophalen!!) 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.
Woonbedrijf en
Gemeente (vanaf 11:00 uur) is aanwezig evenals de
wijkbrigadier. (Hij in principe het eerste uur.) U kunt
ook uw vragen en opmerkingen kwijt op
steun.mensfort@gmail.com. Ook kunt u informatie
krijgen via website http://leefbaarheidmensfort.nl/

Barmedewerker gevraagd voor Eikenhof

Voor de maandagmiddag vragen de vrijwilligers van
wooncomplex de Eikenhof tijdens het biljarten in de
recreatiezaal een barmedewerker (M) die hen kan
ondersteunen. Aanmelden kan bij Tonneke vd Poel,
telefoon 06-48757798
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

www.leefbaarheidmensfort.nl

jaargang 17

nr. 4

Lentefeest groot succes

Het lentefeest op vrijdag 12
april is een groot succes
geweest. Helaas moesten de
organisatoren enkele mensen
teleurstellen omdat er gewoon
minder ruimte was dan nodig was voor alle
aanmeldingen. De dames hebben genoten van het
maken van de salades. Ze hebben veel van elkaar
kunnen leren omdat in gemengde groepen werd
gewerkt. Daarna was het erg gezellig bij het proeven
van de verschillende salades. Deze activiteit, waarbij
dit jaar gebruik kon worden gemaakt van een bijdrage
uit het waardebonnensysteem, is zeker voor herhaling
vatbaar.

Waardebonnen.

Ook dit jaar komt Mensfort in aanmerking voor
subsidie om kleinschalige activiteiten voor groepen
bewoners te stimuleren: Het waardebonnensysteem.
Dat betekent dat de Regiegroep initiatieven van alle
wijkbewoners, of men nu in een huur- of een
koopwoning woont, financieel mag ondersteunen. Dit
systeem is bedoeld om een positieve bijdrage te
leveren aan een prettige samenleving in de wijk. Een
oproep dus aan diegene die wat wil organiseren voor
zijn straat, buurt of flat om zijn wensen kenbaar te
maken via een aanvraagformulier aan de Regiegroep.
De leden van het dagelijks bestuur van S.L.M.
informeren u graag verder hierover.

Jeu de Boules in Mensfort.

Vanaf nu wordt weer 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? De foto geeft
een impressie van het
spelen van koersbal in de
afgelopen
wintermaanden
toen het weer te slecht was
om buiten jeu de boules te spelen.
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Seniorendag 2013.

Noteer nu alvast in agenda of op uw kalender dat op
vrijdag 4 oktober in ons Wijkcentrum de Werf een
Seniorendag gehouden gaat worden. De toegang is
gratis en U kunt dan veel en nuttige informatie
verwachten van diverse instanties. Nadere informatie
volgt nog in de media en in de komende maanden in
onze Mensfort info.

Pleinverkoop

Op zaterdag 6 april was het nog wel erg koud, maar
toch ook gezellig druk bij de verkoop van de spullen
die door wijkbewoners beschikbaar zijn gesteld voor
de verkoop. De opbrengst komt ten goede aan de wijk,
dus de vrijwilligers weten waar ze het voor doen. Het
is een mooie bijdrage aan het opnieuw beplanten van
de fraaie bloembakken die Mensfort een fleurig
aanzien geven.

Fietsen met Mensfort

Na een mooie fietstocht in april, via Best, Son en
over Nederwetten en Nuenen weer naar De Werf,
staat ook voor mei natuurlijk weer een gezellige
fietsmiddag op het programma en wel op dinsdag 21
mei. Iedereen die graag wil meefietsen is welkom en
kan zich aansluiten. We vertrekken om 12.30 uur bij
De Werf en fietsen ongeveer 30 kilometer.
Tussendoor nemen we alle tijd voor een lekker bakje
koffie en hebben we tijd om gezellig bij te praten.
Het tempo passen we natuurlijk aan degenen die
meefietsen aan. We proberen uiterlijk om 16.30 weer
terug te zijn.

Herinrichting Dr. Cuyperslaan

De gemeente Eindhoven maakt de Dr. Cuyperslaan
veiliger voor het verkeer. De rijbaan wordt versmald,
de middengeleiders worden verbreed, zodat in twee
keer oversteken veiliger wordt, de verkeerslichten
bij de Barrierweg verdwijnen. Ook de fietspaden
worden verbeterd door er asfalt aan te leggen.
Uiteraard zal een en ander overlast met zich
meebrengen als eind april met de geplande
werkzaamheden wordt begonnen.

PSV Street League

Op woensdag 10 april werd op
het veldje aan de Van der
Werffstraat
het
nieuwe
seizoen geopend door de kinderen van Basisschool
Atalanta. Vanuit Mensfort waren een aantal
belangstellende bewoners aanwezig en zij zagen hoe
de kinderen actief bezig waren. Regelmatig zullen er
wedstrijden zijn en we hopen daar dan ook weer veel
wijkgenoten te treffen.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Nieuws van de bibliotheek

De Bibliotheek zal gesloten zijn gesloten op:
Koninginnedag (30 april), Hemelvaartsdag ( 9 mei) en
met Pinksteren (19 en 20 mei).
Verder blijft het filiaal Mensfort voorlopig nog enige
tijd open. Een definitieve sluiting is nog steeds niet
vastgesteld. Wist u overigens dat je op vertoon van je
biebpas ook voordelig een dag of avondje uit kunt!
Zowel in Noord- en Zuid-Holland, Brabant als in
Gelderland. Van zwemfestijn tot zwijmelfilm. Of toch
liever een creatieve cursus of dagje dierentuin? Kijk
voor
actuele
acties
op
onze
website
www.bibliotheekeindhoven.nl

Nederlandse les voor anderstaligen

Doe je ook mee 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? Het is er
gezellig en je leert er veel. Wij praten in het
Nederlands over thema’s die de deelnemers leuk en
interessant vinden. Wij oefenen ook met Nederlands
lezen, schrijven en grammatica. Kosten: € 7,00 per
les. Gratis proefles!
Informatie bij: Roos van der Zon, docent Nederlands
voor anderstaligen, tel. 06-23657499.

Politiebureau in de buurt

Aan de Dr. Cuyperslaan, op het terrein naast het
ziekenhuis is medio april een nieuw politiebureau in
gebruik genomen. Velen hebben op de open dag
kunnen zien dat het bureau veel werkruimte biedt.
Wel is bij de opening duidelijk verwoord dat het
politiepersoneel niet op het kantoor zal zitten, maar
dat zij op straat te vinden zullen zijn. Dat geeft voor
Mensfort ook wel een veilig gevoel.

Juristenspreekuur

Iedere 1e en 3e maandagavond van de maand van
19:00 tot 20:00 uur is er het juristenspreekuur in
Rapenland-zuid, Steunpunt de Raap aan de
Thorvaldsenlaan 49. Bewoners van deze en
omliggende wijken, dus ook van Mensfort, kunnen er
gratis terecht voor juridisch advies over zaken als
huurrecht, consumentenrecht, arbeidsrecht etc.
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.

Spreuk van de maand

Degene die iets onderneemt en daarin faalt, is nog
altijd beter dan degene die niets onderneemt en
daarin slaagt.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

