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Van de redactie.

In verband met de vakantietijd heeft de redactie
moeten besluiten de Mensfort Info niet in het
laatste weekeinde van juni te laten uitkomen, maar
enkele weken later. Er was niet voldoende informatie
om aan u door te geven en ook de redactie en enkele
bezorgers genoten van een welverdiende vakantie.
Vanaf nu weer proberen we elke maand in het laatste
volle weekeinde van de maand uit te komen. Hebt u
wetenswaardigheden of zaken waaraan we aandacht
zouden kunnen besteden, neem dan gerust contact op
met de redactie. Zo wordt het nog meer een blad
voor alle bewoners van onze wijk.

Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in de
maand juli gesloten. Daarna zijn we weer present op
dinsdag 20 augustus (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 is er in
principe het eerste uur.)
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/

Fietsen met Mensfort

Elke derde dinsdag van de maand fietsen we met
inwoners van Mensfort gezellig in de mooie omgeving
van Eindhoven. Op dinsdag 16 juli en dinsdag 20
augustus gaan we er weer op uit. Iedereen die graag
wil meefietsen is welkom en kan zich aansluiten. We
vertrekken om 12.30 uur bij De Werf en fietsen
rustig ongeveer 30 kilometer. Tussendoor nemen we
alle tijd voor een lekker kopje koffie en hebben we
tijd om gezellig bij te praten. Zo leert u ook andere
wijkbewoners weer wat beter kennen terwijl u gezond
actief bent.

Nieuwe website S.L.M.

Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe
website www.leefbaarheidmensfort.nl
gezet?
Voortaan kunt u hier ook alle informatie vinden over
het steunpunt en SLM, het laatste nieuws uit de
buurt en nog veel meer. Regelmatig kijken
wijkbewoners al op onze site!
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

www.leefbaarheidmensfort.nl
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Braderie wijkfeest Mensfort

Het is al weer voorbij. Na maandenlange
voorbereiding door de werkgroep wijkfeest was 26
mei de dag van het wijkfeest. De voorafgaande week
waren de weersvoorspellingen niet erg positief, zodat
gerekend werd op een nat wijkfeest. Dat werd het
niet, maar het was wel erg koud voor de tijd van het
jaar. Gezellig op het terrasje zitten was er niet bij,
ondanks de gezellige muziek en de Poolse zanggroep.
De kinderen vermaakten zich met het abseilen of de
draaimolen of maakten een rondje met de trein. De
vele vrijwilligers hebben het ook niet warm gehad
maar bleven de hele dag op hun post. .Zonder hen is
de organisatie van een wijkfeest onmogelijk, dus
nogmaals hartelijk dank. Hartelijk dank ook aan al
diegenen die ervoor zorgden dat het plein en de
aangegeven straten nagenoeg autovrij waren, zodat
het mogelijk was alles vroeg in de ochtend op te
bouwen. De hele dag bleven bezoekers de braderie
bezoeken en zij konden voor van alles en nog wat
terecht, van aardbeien tot onderkleding, van
schoenen tot zonnebrillen. Ook de inwendige mens
kon op vele plaatsen aan zijn trekken komen en veel
wijkbewoners hadden hun zolder uitgestald op de
kramen.
Al met al kunnen we weer spreken van een geslaagd
evenement,
ondanks
de
minder
goede
weersomstandigheden. Volgend jaar beter, zullen we
maar stellen. Als u suggesties hebt om het wijkfeest
nog aantrekkelijker te maken, dan kunt u dat
doorgeven aan de werkgroep door een berichtje te
sturen naar braderie.wijkfeest@upcmail.nl . Daar
kunt u ook opgeven als u volgend jaar wilt meehelpen
bij de organisatie van het wijkfeest.

Seniorendag 4 oktober.

Op 4 oktober wordt in de Werf een informatieve dag
georganiseerd voor alle senioren van 55 jaar en ouder
uit onze wijk en de omliggende wijken. Iedereen is
gedurende de dag welkom om te zien wat de
verschillende activiteiten voor de senioren te bieden
hebben. Ook is er gedacht aan gezellige activiteiten
gedurende deze dag.
Meer informatie volgt nog, maar houdt u, als u
hiervoor belangstelling hebt, deze dag alvast vrij.
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Uitslag loterij S.L.M.

Zoals elk jaar is bij de afsluiting van het jaarlijkse
wijkfeest de trekking van de loterij verricht. Dit jaar
door de voormalige wijkagent de her Dré Brood. Hij
haalde de volgende nummers uit de ton:
0105 ; 0106 ; 0435 ; 0794 ; 0838 ; 0850 ; 0876 ;
0934 ; 1019 ; 1037 ; 1271 ; 1316 ; 1349 ; 1504 ; 1523 ;
1575 ; 1600 ; 1613 ; 1636 ; 1649 ; 1652 ; 1787 ; 1789;
1934 ; 2008 ; 2082 ; 2090 ; 2091 ; 2092 ; 2111 ; 2118;
2153 ; 2156 ; 2235 ; 2389 ; 2390 ; 2829 ; 2881 ;
3205 ; 3233 ; 3234 ; 3267 ; 3301 ; 3339 ; 3351 ;
3377 .
Op deze nummers zijn dit jaar de prijzen dus
gevallen. Wilt u weten welke prijs? Kijk dan even op
www.leefbaarheidmensfort.nl of op de trekkingslijst
op de deur bij Coiffure Mensfort. Hier kunt u ook de
gewonnen prijzen afhalen tot 31 juli a.s.

Herinrichting Dr. Cuijperslaan.

Intussen is de gemeente gestart met het opnieuw
inrichten van de Dr. Cuijperslaan, aan de rand van
onze wijk. We zullen daar enige tijd overlast van
ondervinden omdat het hele project wat langere tijd
vergt. De bedoeling is wel dat de straat veiliger
wordt. De parkeermogelijkheden worden aangepast,
de straat zal minder uitnodigen tot hard rijden en op
het kruispunt bij de Barrierweg /Joris Minnestraat
zullen de verkeerslichten worden verwijderd. Door
daar een verbreding van de middenberm toe te
passen wordt het oversteken veiliger gemaakt en zal
het “door rood oversteken” van zowel voetgangers als
fietsers, wat tot gevaarlijke situaties heeft geleid,
tot het verleden gaan behoren. Samen met alle
andere aanpassingen zal het dan ook naar verwachting
veiliger worden voor alle weggebruikers.

Over het hek.

De Mensfort(t)uinen bij De Werf beginnen de eerste
producten op te leveren. De sla en de peultjes doen
het uitstekend, de bloemen bloeien weelderig en de
kruiden staan te wachten tot ze aan de gerechten een
extra smaak kunnen toevoegen. De verschillende
gebruikers hebben hun tuintje al aardig op orde. Als u
in de buurt komt kunt u over het hek al eens kijken
hoe de tuintjes er bij staan. De gebruikers zijn erg
enthousiast aan het werk en willen u graag vertellen
wat ze telen als ze toevallig aanwezig zijn.

Open Huis SeniorWeb Eindhoven.

Op donderdag 22 augustus is weer een Open Huis
in ons Leercentrum in een leslokaal in ‘t Stedelijk
College aan de Avignonlaan in Achtse Barrier.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Afronding seizoen Mensfort United

In de week voor het begin van de schoolvakantie is
het tweede seizoen van Mensfort United afgerond.
Samen met P.S.V. in the community is een groep van
12 jongeren een jaar lang begeleid en getraind in de
voetbalsport. Daarnaast is veel aandacht besteed aan
sociale vaardigheden. In de afsluitende bijeenkomst
bleek dat de hele groep zich een jaar lang uitstekend
heeft ingezet. Bijna alle trainingen was iedereen
aanwezig, bij de wedstrijden werd met veel passie
gespeeld en zoals de jongens zelf zeiden: We hebben
veel geleerd. Een succes dus ook voor de begeleiders
van deze groep. Eigenlijk vraagt het om een vervolg
voor komend seizoen. Dat wordt nog bekeken.

Waardebonnen.

Wilt u een activiteit organiseren voor uw straat of
appartementengebouw? Een gezellige buurtbarbecue? Een kinderspeelmiddag? Een excursie?
Een fietstochtje? Dat kan met financiële steun uit
de subsidiepot van de gemeente. Vraag een
waardebon aan bij de regiegroep. Informatie bij
het dagelijks bestuur van SLM.

Nieuws uit Mensfort(t)uinen.
De deelnemers van de Mensfort(t)uinen laten u
graag met uw zintuigen beleven wat er in gang is
gezet in de stukjes tuin (naast De Werf). Op
vrijdagmiddag 16 augustus leiden we u rond, kunt u
van eigen oogst proeven en vertellen onze
ervaringen. Vanaf 15:45 bent u van harte welkom!
Voor een hapje en een drankje kunt u terecht in de
tent op het grasveld bij de van de Werffstraat.
Deze inloopmiddag van de Mensfort(t)uinen wordt
mede mogelijk gemaakt door het waardebonnensysteem van de gemeente Eindhoven en de
SLM. Heeft u vragen of suggesties over deze
inloopmiddag?
Neem contact op met Marieke aanspreekpunt
Mensfort(t)uinen,mcem@online.nl
Een groene groet en graag tot ziens op 16 augustus.

Christiaan Huygens College.

’t Huygens kleurt jouw toekomst!
Op het Christiaan Huygens College, locatie
Broodberglaan kun je terecht voor de volgende
opleidingen:
vmbo-t ; havo ; vwo (t/m klas 3)*
Leerlingen van het vwo stappen na leerjaar 3 over
naar onze locatie aan de Rachmaninowlaan om daar
hun opleiding succesvol af te ronden.
19 nov. Open Avond & Minilessen, 18:45-21:00 uur
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