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Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in de maand 
augustus gesloten vanwege vakantie.  Eerstvolgende 
opening is op dinsdag 02 september  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. 
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? 

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-le-maal 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 !!! 

Voetbaltoernooi 
Op zondag 07 september wordt een voetbaltoernooi 
gehouden op het trapveld van der Werffstraat in 
Mensfort van 14:00 tot 17:00 uur. Onder de naam 
“Van den Hoogen & Ruijterscup” is dit toernooi voor 
jongens en meisjes van onze wijk en omliggende 
wijken in de categorie 1: groep 7 en 8 en categorie 2: 
voortgezet onderwijs t/m 15 jaar. Als je wilt 
meespelen meld je dan aan bij Björn Roos (06-
51045199) of Omar Yahia (06-15466525). Voor de 
bewoners uit onze wijk een leuke gelegenheid om in 
grote getale  “onze teams”  enthousiast aan te 
moedigen! 

Stichting Digitolk in de Werf 
Sinds kort is de stichting Digitolk permanent 
gevestigd in wijkgebouw de Werf. Digitolk geeft 
speciaal voor senioren eenvoudige computer- en tablet 
opleidingen. Bij Digitolk staat gezelligheid en iets 
leren voorop. In een rustig tempo leert u in lessen van 
2 uur, de grondbeginselen in het omgaan met de 
computer of tablet. Digitolk kent op elke 
maandagmiddag een inloopmiddag en op vrijdagmiddag 
een helpdesk voor het gratis oplossen van problemen 
aan uw computer. Meer willen weten? 
Kom in september a.s. op maandagmiddag langs voor 
meer informatie in ons leslokaal 13 of bezoek ons op 

onze website: www.digitolk . 

Concert in De Werf. 
Op dinsdag 23 september zal het koor Kupalje uit Wit 
Rusland, op uitnodiging van Zanglust  een concert 
geven in De Werf. Dit koor verzorgt muziek op zeer 
hoog niveau. Iedereen is welkom bij dit concert dat 
duurt van 9.30 uur tot 11.00 uur. Uiteraard zal ook 
Zanglust een gedeelte van dit concert verzorgen. De 
entree is gratis. Het koor Kupalje zamelt geld in voor 
de kwetsbare kinderen in hun land, samen met de 
Nederlandse Stichting Pomosjtsj. Het is dan ook 

mogelijk vrijwillig een bijdrage te geven voor dit doel. 

Fietsen met Mensfort 
Al een paar jaar wordt door S.L.M. elke derde dinsdag 
van de maand een fietstocht georganiseerd. De 
deelnemers zijn zo enthousiast geraakt, dat ze nu elke 
week op dinsdag gaan fietsen en zij nodigen dan ook 
iedereen uit Mensfort uit mee te fietsen. Het vertrek 
is elke week om 13.00 uur bij De Werf en de afstand 
is steeds ongeveer 30 kilometer. Onderweg wordt een 
pauze gehouden, zodat iedereen bij een kopje koffie 
gezellig kan bijpraten, voor zover dat op de fiets nog 
niet is gelukt. Iedereen kan zo aansluiten, gewoon om 
13.00 uur bij de Werf zijn en u kunt meefietsen. Ook 
is het niet noodzakelijk elke week mee te fietsen. Wie 
niet kan hoeft zich niet af te melden, wie wel mee wil 
hoeft zich niet aan te melden. Alleen bij slecht weer 

gaat deze activiteit niet door. 

Spreuk van de maand 
Humor is de zwemgordel op de rivier van het leven. 
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Enquête Mensfort 
Afgelopen weken hebben bewoners van Mensfort een 
enquête in de bus gekregen, opgesteld door SLM en 
Lumens in de Buurt. Het geeft ons informatie over o.a. 
samenleven, overlast en verbeterpunten voor de 
komende jaren. De enquête is door 50 personen 
ingevuld en ingeleverd. Bedankt daarvoor! Na een 
eerste analyse blijkt al dat er in veel straten met veel 
plezier gewoond wordt. Men heeft goede contacten in 
de buurt en geniet van de rust en van de voorzieningen 
op loopafstand. Tegelijkertijd blijkt dit een valkuil 
want er zijn ook veel meldingen van overlast rondom 
het Judas Taddeusplein. We nemen deze en andere 
signalen serieus en gaan samen met u aan de slag om 
het in Mensfort nog fijner wonen te maken. Ook 
hebben mensen zich opgegeven om een helpende hand 
te willen bieden. Lumens in de Buurt zal z.s.m. contact 
opnemen met deze mensen voor een nadere 
kennismaking. Nogmaals bedankt voor de informatie. 
Mocht u nog wel wat kwijt willen maar niet in de 
gelegenheid zijn geweest om de enquête in te vullen 
neem dan contact met mij op. Groet, Janneke Lopata, 

06-52740942 / j.lopata@lumensindebuurt.nl. 

Oproep vrijwilligers Repair Café 
Zonder er bij na te denken, gooien we veel spullen weg 
die mogelijk best nog te gebruiken zijn. Dat is slecht 
voor de portemonnee en het milieu. Veel spullen 
krijgen een tweede kans via bijvoorbeeld Marktplaats. 
Wat we minder in de gaten hebben is dat kapotte 
spullen soms eenvoudig te repareren zijn, maar 
dikwijls kunnen we ze ook zelf repareren, eventueel 
met een beetje hulp. Voor dit laatste zijn er 
tegenwoordig Repair Cafés. Dit zijn 
ontmoetingsplaatsen waar vrijwilligers kleine 
reparaties uitvoeren, bijvoorbeeld samen met de 
eigenaar van de defecte spullen. In het najaar willen 
we een Repair Café starten in Wijkcentrum de WERF. 
Wij zoeken daarvoor handige  vrijwilligers voor het 
uitvoeren van reparaties aan o.a elektrische 
apparaten, doen van kleine reparaties aan kleding etc. 
Wat uiteindelijk binnen ons Repair Café gedaan kan 
worden, hangt af van de vrijwilligers die zich bij ons 
aanmelden. Voor meer informatie over Repair Cafés in 
het algemeen kunt u terecht op 
http://www.repaircafe.nl . 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u 
informatie over het initiatief in wijkcentrum de Werf, 
dan kunt u mailen naar : Richard Heijdenrijk 06-
15957490, Beheerder  Wijkcentrum de Werf 
r.heijdenrijk@lumensbuurtruimten.nl    
Wij zien uw aanmelding graag tegemoet. 

Open dagen Stadshobbycentrum Eindhoven 
Stadshobbycentrum Eindhoven houdt open dagen op 
13 en 14 september  van 11.00 uur tot 16.00 uur. Zij 
zitten “achter de groene poort” in de Paul Krügerlaan 
55. Het Stadshobbycentrum Eindhoven is een 
stichting die deelnemers in staat stelt om een hobby 
te beoefenen zoals hout en metaal bewerken, 
naaldvakken en knutselen aan computers, glaskunst, 
keramiek en schilderen. of te klussen in een compleet 
ingerichte werkplaats. Dit alles onder leiding van 
bekwame begeleidsters en begeleiders. Op de open 
dagen bieden de mogelijkheid te bekijken wat er 
gedaan wordt, wat de producten zijn en welke 
mogelijkheden er zijn.  U kunt even napraten in onze 
ontmoetingsruimte onder het genot van een gratis 
kopje koffie, thee of een glaasje fris.  Informatie 
inwinnen en inschrijven kan in ons kantoor. Meer 
informatie vindt U op de website 

www.stadshobbycentrum.nl  

Halllo Cultuur 
Op 7 september van 12.00 uur tot 17.00 uur is er een 
mogelijkheid kennis te maken met alle culturele 
instellingen in Eindhoven met o.a. een vooruitblik op 
het komende culturele jaar van muziek tot film en van 
theater tot exposities. Algemene informatie over 
Hallo Cultuur! en het complete programma bij de 

deelnemende instellingen is te vinden op hallocultuur.nl 

Carte Blanche  
Carte Blanche duikt met volle vaart een nieuw seizoen in 

waarin ze weer veel nieuwe mensen hopen te  ontmoeten op 

hun locatie aan de Jan Heynslaan 4. Ben je benieuwd wat zij 

doen, loop dan gerust eens binnen of kom tijdens een van de 

activiteiten: 

27 augustus start het project Theater in de wijk. Met 

bewoners uit de wijken Mensfort, Kronehoef en Rapenland 

wordt gewerkt aan de voorstelling 'Verzamelplaats'. Deze 

voorstelling maken we met elkaar, van spel tot decor. Jong, 

oud, beter of slechter ter been, voor iedereen is een rol 

weggelegd. We repeteren op woensdagen van 19.00 tot 

21.30 uur. Aanmelden (ook voor een keertje kijken): 

informatie@carteblanche.nu 

7 september vindt in heel Eindhoven de aftrap plaats van 

een nieuw cultureel seizoen met Hallo Cultuur waaraan zij 

natuurlijk meedoen. Houdt de site hallocultuur.nl  in de 

gaten. 

21 en 22 september staat Carte Blanche in het teken van 

vrijheid. Wij bieden onderdak aan het Freedom Festival. 

Entree €10,- per dag (tot 8 jaar gratis). Carte Blanche zelf 

zal ook een paar voorstellingen spelen. 

Meer informatie over Carte Blanche: www.carteblanche.nu 

of 040-2451739. 

 
 


