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Onder een stralend zonnetje hebben veel mensen
kunnen genieten van ons jaarlijkse wijkfeest. Zowel
van de attracties voor de kinderen als het terras
werd gretig gebruik gemaakt. De vele kraampjes met
spulletjes werden goed bekeken. Voortdurend liepen
er mensen, maar ook regelmatig stonden groepjes
mensen met elkaar te praten of iets lekkers te eten.
Al met al was er voor iedereen wel wat te doen.
Dankzij de medewerking van een aantal vrijwilligers
is het weer een geslaagd wijkfeest geworden. Een
woord van dank voor deze mensen is zeker op zijn
plaats. Vooral de jongens van Mensfort United die als
vrijwilliger iets wilden terugdoen voor onze wijk
willen we daarbij speciaal noemen, al zijn we
natuurlijk even blij met de wijkbewoners die hun
bijdrage hebben geleverd. De organisatoren willen
ook de omwonende wijkbewoners bedanken voor de
medewerking om de straten en het plein voor deze
ene dag autovrij te houden. Op zondagochtend toen
de kramen geplaatst moesten worden stond er geen
enkele auto in de weg. Fijn dat iedereen daaraan wil
meewerken. 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.

Uitslag Loterij Mensfort.

Ook dit jaar is tijdens de braderie weer de trekking
verricht voor de loterij van SLM. Veel wijkbewoners
hebben loten gekocht en hopen een prijs te winnen. Op
de volgende loten zijn prijzen gevallen:
0112; 0209; 0298; 0453; 0461; 0463; 0530; 0594;
0618; 0670; 0773; 1003; 1024; 1120; 1171; 1186; 1277;
1475; 1518; 1566; 1578; 1585; 1615; 1620; 1715; 1775;
1923; 1956; 2021; 2030; 2094; 2189; 2202; 2212;
2239; 2456; 4260; 2527; 2530; 2549; 2551; 2567;
2580; 2673; 2722; 2770; 2836; 2854; 2913; 2925;
2992; 3127; 3153; 3245; 3288; 3289; 346; 3450 en
3465.
Hebt u prijs, dan kunt u uw prijs afhalen bij Coiffure
Mensfort aan de Jan Heijnslaan tot 31 juli, uiteraard
tijdens de openingstijden.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.
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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
13 mei en 24 juni 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/
BiebMensfort
LEZEN IS EEN FEEST !!!
Kom dus naar onze wijkbibliotheek: BiebMensfort in
het lokaal van Energy achter De Werf. We hebben
een ruime keuze aan prachtige boeken die he-lemaal gratis uitgeleend worden: 3 boeken per keer
en 4 weken thuis te houden…!! Wanneer kunt u bij
ons terecht? Maar liefst 3 keer per week:
Dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur;
woensdagavond van 19 tot 21 uur. Kom dus naar
onze wijkbibliotheek want weet u het nog:
LEZEN IS EEN FEEST !!!

Veiligheid

Ondanks de nodige aandacht voor een veilige
leefomgeving blijkt de laatste tijd onze wijk toch weer
regelmatig bezocht te worden door inbrekers. Graag
willen we daarom iedereen nog eens aanraden het voor
deze personen zo moeilijk mogelijk te maken. Laat niet
duidelijk zien dat je niet thuis bent, sluit ramen en
deuren met veilige sloten af en laat auto’s niet
onafgesloten buiten staan. Dat kan een hoop ellende
voorkomen.

Overlast

Stichting Leefbaarheid Mensfort is afgelopen maand
een aantal keren benaderd over overlast binnen onze
wijk. De ene keer ging het over het met veel lawaai en
erg hard rijdende crossmotoren, de andere keer over
met slippende banden wegrijden van auto’s en over
afscheid nemen van bezoek laat in de nacht. Vaak
heeft een overlast gevende persoon er zelf geen weet
van dat anderen zich daaraan kunnen ergeren.
Misschien kunnen we er samen aan werken deze
overlast terug te dringen door anderen, zeker als het
bekenden zijn, te wijzen op hun gedrag.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

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”. Hierbij is iedereen van elke leeftijd uit
Mensfort van harte welkom. Ervaring is echt niet
nodig en er zijn altijd speelballen beschikbaar. Er is
inmiddels een nieuw veld (2 banen) bijgelegd. Komt U
ook eens een keer kijken en/of meespelen?

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.

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 .

Enquête in Mensfort

Lumens in de buurt zal i.s.m. SL.M. een onderzoek
onder de bewoners van Mensfort doen om wensen en
behoeften in onze wijk in kaart te brengen. Daarvoor
zal een enquêteformulier binnen korte tijd huis aan
huis verspreid worden. Wij hopen op veel reacties,
zodat S.L.M. voldoende informatie krijgt over datgene
wat mensen in de wijk willen om de veiligheid en het
woongenot in Mensfort te vergroten. We hopen dat
duidelijk wordt waaraan S.L.M. samen met de Lumens
in de buurt gewerkt moeten worden.

Fietsen met Mensfort

Ook in juni is er natuurlijk weer een gezellige
fietsmiddag en wel op dinsdag 17 juni. 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.

Spreuk van de maand:

De roem van mensen is maar klein,
Je kunt alleen maar groot zijn in het klein.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Nieuws van Carte Blanche

Zondag 1 juni speelt Stefan Jung ‘De Aap’ van Franz
Kafka. Deze voorstelling wordt gespeeld in een tuin in
de omgeving van Eindhoven. Houd voor de exacte
locatie de website in de gaten: www.carteblanche.nu.
Entree €10,-. Aanvang 21.00 uur.
Op 13 ,14 en 15 juni is in de theaterzaal van Carte
Blanche aan de Jan Heijnslaan 2 de voorstelling “De
zaak” bij te wonen, gespeeld door Attika. Een man
gaat op straat liggen en vraagt zich af wat de reden
kan zijn om weer op te staan. Entree: € 10,00.
Aanvang: 20.30 uur

Nieuwsgierig?

Ben je nieuwsgierig wat Carte Blanche nou eigenlijk
allemaal doet daar in dat voormalige schoolgebouw aan
de Jan Heijnslaan 4? Loop gerust eens binnen als het
hek open staat! Meer informatie kun je ook vinden op
www.carteblanche.nu

Nederlandse les

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 in
Eindhoven (Woensel). 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, schrijven en
grammatica. Kosten: €7 per les. Gratis proefles!
Alle
oefeningen
zijn
goed
voor
het
inburgeringsexamen
en
het
Staatsexamen.
Informatie bij: Roos van der Zon, docent
Nederlands voor anderstaligen, tel. 06-23657499.

Attente ondernemers

Ook in Mensfort zijn ze actief, de Engels sprekende
werkzoekers. Ze proberen mensen te wijzen op
tekortkomingen aan hun huis. Een voorbeeld is dat de
schoorsteen gevaarlijk is en opnieuw gevoegd moet
worden. Wie met hen in zee gaat en voor het
afgesproken bedrag de schoorsteen laat “repareren”
kan daarna met allerlei “noodzakelijke” reparaties
worden geconfronteerd die veel geld kosten. Gegevens
hoe het werk is uitgevoerd hebben we niet gekregen,
maar het lijkt ons raadzaam de klussen te laten
uitvoeren door een erkend bedrijf.

Wist u dat…….
- Een aantal mensen zich inzet voor een veiligere en
fijne wijk Mensfort?
- Daaraan nog meer gedaan kan worden met nog meer
vrijwilligers?
-U misschien wel een idee hebt wat er nog kan worden
gedaan?
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

