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Braderie wijkfeest Mensfort 18 mei 
Graag willen we iedereen oproepen op 18 mei naar het 
Judas Taddeusplein te komen. Het zal er weer 
bruisen van de activiteiten. De braderie is weer goed 
gevuld met kramen waar veel nieuwe spullen te koop 
zullen zijn en waar diverse instellingen zich zullen 
voorstellen.  Maar natuurlijk zijn er ook weer veel 
kramen met gebruikte spullen en zal de inwendige 
mens niet worden vergeten. Als u wilt genieten van 
gezellige muziek onder het genot van een lekker 
glaasje kunt u op het terras plaatsnemen. Dan kunt u 
ook genieten van diverse optredens. Ook aan de 
kinderen is natuurlijk gedacht. Voor alle 
leeftijdsgroepen hebben we attracties op het plein. 
Het wijkfeest zal beginnen om 10.00 uur en om 17.00 
uur worden afgesloten. Zoals we dat al jaren doen zal 
ook hier weer de trekking van de prijzen van de 
loterij plaatsvinden. De werkgroep die dit wijkfeest 
voorbereid hoopt dit jaar weer op een gezellige dag 
met veel zon. Maar het belangrijkste is toch dat 
iedereen uit de wijk gezellig contact kan maken met 
andere wijkbewoners. 
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/  
Loterij Mensfort. 
Stichting Leefbaarheid organiseert veel aktiviteiten 
voor de wijkbewoners. Om de kosten daarvan te 
kunnen betalen wordt ook dit jaar weer een loterij 
gehouden waarvan de trekking van de prijzen tijdens 
het wijkfeest zal plaatsvinden. De hoofdprijs is 
natuurlijk weer een mooie reischeque waarmee u zelf 
uw vakantie kunt bepalen, maar er zijn nog veel meer 
leuke prijzen te winnen.  De loten worden in Mensfort 
deur aan deur verkocht in de week van 12 mei, maar 
zijn ook tijdens het wijkfeest nog te koop. Per lot € 
0,50, hoe meer loten hoe groter uw kans. 

Jeu de Boules in Mensfort. 
Er wordt weer elke donderdagmiddag vanaf 14:00 uur 
jeu-de-boules gespeeld onder leiding van Louis 
Weekers op het binnenterrein van wijkcentrum “de 
Werf”. Onlangs is er een extra baan aangelegd om 
iedereen ruim de mogelijkheid te bieden het spel te 
spelen. 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? 
Gezocht 
Voor de verkoop van de loten in onze wijk inde week van 
12 mei zoeken we nog enkele vrijwilligers. Wilt u de 
vrijwilligers van S.L.M. hierbij helpen, dan kunt u zich 
daarvoor aanmelden. Wilt u liever op eigen gelegenheid 
de loten gaan verkopen, bijvoorbeeld in uw eigen straat  
(en eventueel de daarnaast liggende straat) of eigen 
flat dan kan dat natuurlijk ook op een moment dat u 
zelf kunt bepalen. Als meerdere wijkbewoners op deze 
manier een stukje van de wijk doen is het voor de 
organisatoren mogelijk deze straten over te slaan. Als u 
zich als vrijwilliger voor de ene of de andere wijze van 
verkopen wilt opgeven, neem dan even contact op met 
de penningmeester van S.L.M. tel 2449938. 
BiebMensfort 

Van de openbare bibliotheek hebben we een flinke 
hoeveelheid boeken gekregen die ingezet kunnen 
worden voor de gratis uitleen zodat onze toekomstige 
klanten, u allemaal dus, een heel ruime 
keuzemogelijkheid hebben. Om te beginnen hebben we 
een drietal openingsmomenten per week vastgesteld: 
op dinsdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur,  
op woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur en  
op vrijdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur.  
Op deze manier hopen we u voldoende van dienst te 
kunnen zijn. We hebben een ruimte van Energy 
(achter wijkcentrum de Werf) tot onze beschikking 
waar de boeken staan en waar u dus van harte welkom 
bent voor het lenen van de boeken. We hopen en 
wensen van harte dat, met de medewerking van alle 
betrokkenen, BiebMensfort  een succes zal worden waar 
veel Mensforters regelmatig een goed boek komen 
halen om dat na het lezen weer om te ruilen. 
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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? Het is niet noodzakelijk de hele 
dag aanwezig te zijn. Graag een telefoontje naar 
2449938. 
Fietsen met Mensfort 
Ook in  mei is er natuurlijk weer een gezellige 
fietsmiddag en wel op dinsdag 20 mei. Iedereen die 
graag wil meefietsen is welkom en kan zich zonder 
kosten aansluiten. We vertrekken om 12.30 uur bij De 
Werf en fietsen ongeveer 30 kilometer. Tussendoor 
nemen we alle tijd voor een lekker kopje koffie en 
hebben we tijd om gezellig bij te praten. Het tempo 
passen we natuurlijk aan degenen die meefietsen aan.  
Oproep voor pleinverkoop 
Voor onze pleinverkoop in 2014 zijn we nog op zoek 
naar gebruikte plastic tasjes. Als iemand er nog over 
heeft, zouden we daar heel erg blij mee zijn. U kunt 
ze inleveren bij een van de DB-leden. 
Theater in jouw wijk 
Wonen is ruzie maken met de buren; 
Wonen is blij zijn dat je binnen bent; 
Wonen is bezoek ontvangen; 
Wonen is tonen wie je bent! 
Woon jij in de wijk Kronehoef, Rapenland of Mens-
fort?  En heb jij iets met theater, dans, muziek of 
kunst? Of heb je altijd al willen helpen achter de 
schermen? Doe dan nu mee met het project 
‘Theater in de wijk’ en vertel jouw verhaal! Vanaf 
27 Augustus zijn er elke woensdagavond  
repetities vanaf 19:00 tot ongeveer 21:30 uur. 
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je 
contact opnemen met Silvie Jorissen van Carte 
Blanche, Jan Heynslaan 4, 5622 KM Eindhoven,  
tel 040-2451739 of 0643553807  
Of Email: informatie@carteblanche.nu 
Wist u dat .... 
veel bewoners zich storen aan aanhangwagens of 
afvalcontainers in de voortuinen? 

Breakdance 
Wil jij ook leren breaken? Kom dan donderdag avond 
langs bij JC de Energy, van 17.00 tot 18.00 uur geeft 
Tasim van Head 2 Toe, namelijk breakdance les! 
Voor slechts één euro per les, leer je de 
basistechnieken van de acrobatiek, dans, trucs en 
grondwerk. Ook maak je eerste aanzetten tot het 
kunst van battlen om zo langzaam de status te 
bereiken van bboy of bgirl.  Tot donderdag!! 
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 . 
Heb je een idee dat jouw buurt verbetert?  
Stuur het in en misschien wint jouw plan 1.000 euro.  
De Lumens Groep is op zoek naar bewonersinitiatieven 
om buurten beter, mooier, veiliger of gezelliger te 
maken. De Lumens Groep gelooft in de zelfstandigheid 
en creativiteit van mensen en weet dat er steeds meer 
van vrijwilligers wordt verwacht. Daarom stelt zij naar 
aanleiding van haar jaarverslag, waarin aandacht is 
voor steeds meer eigen initiatief van klanten, budget 
beschikbaar voor buurtinitiatieven.  
Iedereen mag een idee indienen en de Cliëntenraad 
van de Lumens Groep maakt een top-tien van de beste 
ingezonden ideeën. De 10 genomineerden mogen 
vervolgens hun eigen plannen promoten en via internet 
volgt een stemming. De drie ideeën met de meeste 
stemmen winnen 1.000 euro om hun idee uit te voeren. 
Net voor de zomervakantie worden de drie winnaars 
bekend gemaakt en die kunnen dan direct zélf met het 
geld aan de slag. 
Wil jij meedoen? Stuur je idee in voor 8 mei via 
www.jaarverslaglumensgroep.nl.  

 


