
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.          
 www.leefbaarheidmensfort.nl                                    

Redactieadres: van Norenburchstraat 41 
 

 

 

Mensfort Info 
Maart 2014 

 

 
 
 
 
jaargang  18   nr. 3 

Braderie wijkfeest Mensfort 18 mei 
De Braderie Wijkfeest Mensfort zal dit jaar 
plaatsvinden op zondag 18 mei.  De voorbereidingen 
zijn al weer in volle gang. De kramen willen we 
opstellen op de Jan Heynslaan vanaf de Barrierweg, 
via het Judas Taddeusplein en de Hendrik Staetslaan 
tot aan de Bleyslaan, natuurlijk afhankelijk van de 
inschrijvingen. We hopen dat de bewoners van deze 
straten net als vorig jaar de door ons zeer 
gewaardeerde, medewerking willen verlenen om de 
straten die dag autovrij te houden. Op het plein 
zullen weer enkele attracties voor de kinderen 
plaatsvinden en ook het terras en het podium zal 
daar geplaatst worden.  Vanaf 25 maart zal het weer 
mogelijk zijn kramen te bespreken. Net als vorig jaar 
zal dat  kunnen plaatsvinden in Coiffure Mensfort 
aan de Jan Heynslaan tijdens de openingstijden. De 
kosten per kraam bedragen € 30,00. Ook kunt u zich 
per email (braderie.mensfort@upcmail.nl) inschrijven 
voor een kraam.  Opnieuw zal de braderie  een mix 
zijn van nieuwe spullen en rommelmarkt. Nog een 
paar maanden en dan is het al zover. Houd de dag 
maar alvast vrij! 
 Pleinverkoop 
Op zaterdag 05 april zal er weer een 2e hands spullen 
verkoop gehouden van 10:30 uur tot 14:30 uur op het 
Judas Taddeusplein aan de Hendrik Staetslaan. 
Spullen die door wijkbewoners bij de Stichting 
Leefbaarheid Mensfort zijn afgegeven worden te 
koop aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan 
doen. Op donderdag 03 april kunt u bij de garage van 
SLM tussen 18:00 en 19:00 uur verkoopbare 
artikelen aanbieden wat voor u overbodig is 
geworden. Meubels, koelkasten, wasmachines en 
kleding kunnen we niet innemen. Onze S.L.M. garage, 
box nr. 85, staat in de Waghemakerstraat, 
herkenbaar door ons groene logo-schild op de 
buitenmuur.  De opbrengst komt helemaal ten goede 
voor de leefbaarheid in Mensfort. (o.a.  
bloembakken)  Bij slecht weer wordt de verkoop 
uitgesteld. 
Website S.L.M. 
Op de site  www.leefbaarheidmensfort.nl   vindt u nog 
meer nieuws uit onze wijk en over het steunpunt. 

Te leen gevraagd 
In het weekeinde van het wijkfeest zou de werkgroep 
graag een aanhanger willen gebruiken. Is er in Mensfort 
iemand die ons kan ons  kan helpen en zijn aanhanger wil 
uitlenen? Graag een telefoontje naar 2449938. 
BiebMensfort  
“En hiermee verklaar ik BiebMensfort  voor geopend”, 
aldus Mary-Ann Schreurs, wethouder van cultuur in 
Eindhoven, tijdens het doorknippen van een inderhaast 
gevonden, provisorisch lint op de avond van de officiële 
opening van ‘onze’ bibliotheek op woensdag 12 maart jl. 
Voorafgaand aan dat ‘moment suprême’ roemt zij in een 
kort toespraakje de groep vrijwilligers om de 
voortvarendheid en ijver waarmee gewerkt is aan de 
totstandkoming van dit geweldige initiatief! De opening 
is behalve officieel ook en vooral heel feestelijk en het 
lokaal loopt langzaam maar zeker vol met bezoekers: op 
de eerste plaats natuurlijk vele wijkbewoners, maar 
daarnaast ook vertegenwoordigers van onder meer 
soortgelijke initiatieven in Eindhoven, van de Centrale 
Bibliotheek, van Lumens en van andere organisaties en 
instellingen. Er is door de vrijwilligers gezorgd voor een 
feestelijke aankleding van het lokaal, dat een dag 
eerder door diezelfde mensen een grondige laatste 
poetsbeurt heeft ondergaan, en natuurlijk ook voor 
koffie en thee met iets lekkers en voor frisdranken 
met knabbeltjes. De sfeer is uitstekend en gemoedelijk 
te noemen en iedereen is vol lof over het feit dat er 
(eindelijk) weer een mogelijkheid is om, na de sluiting 
van het oude vertrouwde filiaal, weer boeken te kunnen 
lenen! En dan te bedenken dat er nu géén sprake meer 
is van lidmaatschap en van betaling! Nee, iedereen is  
welkom op de drie openingsmomenten (dinsdag- en 
vrijdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur en 
woensdagavond van 19:00 tot 21:00 uur) om ten hoogste 
3 boeken voor maximaal  4 weken ‘om niet’ mee naar 
huis te nemen! Waar vind je zoiets nog op de dag 
vandaag? Juist: in BiebMensfort! 
Dus, beste wijkbewoners, kom in groten getale naar de 
uitleen in het lokaal van Energy om boeken mee te 
nemen voor heel veel leesplezier thuis. Laten we er met 
ons allen en met de loyale medewerking van alle 
gebruikers een glansvol succes van maken. 
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Hulp gevraagd bij het Wijkfeest 
Voor diverse taken kunnen we op het wijkfeest nog 
vrijwilligers gebruiken. Wie wil de organisatie op 
deze dag enkele uren helpen met toezicht bij de 
attracties, bij de wegafzettingen of bij andere 
werkzaamheden? 
Graag een telefoontje naar 2449938. 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in 2014 
open op een dinsdag van de even week (dag van 
papier ophalen!!) van de maand. Dus in volgende 
maanden op 15 april en 13 mei van 10:00 tot 12:00 
uur.  U, als bewoner van Mensfort, bent van harte 
welkom om informatie te krijgen of te melden aan de 
vrijwilligers van het Steunpunt. 
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    Website: 
http://leefbaarheidmensfort.nl/ 
Jeu de Boules in Mensfort. 
Nu de zomer zich weer aandient wordt weer elke 
donderdagmiddag vanaf 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 een keer 
kijken en/of meespelen? 
Senioren Ontmoetingspunt 
Lumens in de buurt heeft een Senioren 
Ontmoetingspunt in De Werf (Van der Werffstraat 
14) . Elke dinsdag van 9.30 uur tot 15:30 uur komen 
senioren vanaf 55 jaar bij elkaar in de Werf voor een 
variërend dagprogramma van geheugenondersteunde 
activiteiten zoals, woordzoekers, zoek de verschillen 
etc., creatieve activiteiten zoals schilderen, 
knutselen en kaarten maken, het voorlezen van de 
krant door een vrijwilliger, ontspannende activiteiten 
zoals een gezamenlijk spel of speciaal op senioren 
gerichte gymnastiek. Daarnaast is er ook voldoende 
tijd om met de andere mensen te praten en om een 
kopje thee of koffie te drinken. Als u als senior meer 
behoefte heeft aan contacten, het fijn vindt onder 
de mensen te zijn, een doel zoekt om de deur uit te 
kunnen dan bent u van harte welkom. Als het vervoer 
een probleem is kunnen we daarvoor een oplossing 
vinden. Mocht u nog vragen hebben belt u dan gerust 
naar Joke Lor, projectleider Senioren 
Ontmoetingspunten. 
Fietsen met Mensfort. 
De volgende fietstocht zal zijn op dinsdag 15 april. 
Iedereen kan meefietsen. Vertrek bij De Werf om 
12.30 uur. Na 30 km zijn we weer terug. 

Yoga voor 65-plussers in de Werf ! 
Yoga heeft zeer positieve effecten op het 
spierstelsel, energiebanen, gewrichten en organen, 
maar ook op ademhaling en ontspanning. Iedereen kan 
daaraan meedoen. Vanaf nu kunt u daarvoor op 
donderdag voor de lessen Hatha-Yoga terecht bij De 
Werf. Om 13.45 uur en om 15.15 uur start een les van 
een uur, gegeven door Peter de Zeeuw die hiervoor is 
opgeleid in Sittard. De kosten bedragen € 5,00 per 
les Als. u denkt dat dit iets voor u is, kom dan  eens 
kijken of een proefles meedoen. Mocht U 
geïnteresseerd zijn in Hatha-Yoga dan kunt U voor 
meer informatie bellen naar Peter de Zeeuw, Tel. 
040-2417291. 
Jouw Spreekkamer 
Gratis inloopavond op de laatste woensdag van elke 
maand, van 19.00 uur tot 21.00 uur, Willem Rosestraat 
1B. Tijdens een persoonlijk gesprek van 10 minuten kun 
je een vrijblijvend advies ontvangen over wat hypno - 
psychotherapie voor jou zou kunnen betekenen. 
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 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 . 
Vrijwilligersacademie 
Vrijwilligerspunt Eindhoven zoekt talentscouts en 
workshopbegeleiders. Talentscouts gaan op zoek 
naar wijkbewoners die kennis of talenten hebben 
waarmee ze anderen op de vrijwilligersacademie 
kunnen helpen. Workshopbegeleiders verzorgen 
mede de workshops die in de wijken worden 
gehouden. Wilt u hieraan meewerken? Meldt u dan 
aan bij academie@vrijwilligerspunteindhoven.nl 
Wist u dat…. 
• iedereen gratis boeken kan lenen in Biebmensfort? 
• S.L.M. zich al 18 jaar inzet voor Mensfort? 
• voor veel zaken nog vrijwilligers gezocht worden? 
• gratis elke week jeu de boules gespeeld kan worden? 
• gratis elke maand mee kunt fietsen? 
• illegaal vuilniszakken bij de containers worden gezet?  
• veel omwonenden zich er aan ergeren? 
• dit al een keer beboet is met € 140,00? 
• We veel mensen verwachten op ons wijkfeest? 


