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Van de redactie,

Steunpunt Mensfort.

Voor u ligt weer de nieuwe Mensfort Info met
informatie van en voor de wijk Mensfort. Gelukkig
krijgen wij van diverse kanten informatie aangeleverd
om aan u door te geven. Iedereen uit de wijk kan
teksten aanleveren voor deze uitgave. De laatste tijd
echter komt het regelmatig voor dat we het blad al
naar de drukker hebben gestuurd als we nog
interessante nieuwtjes binnen krijgen. Graag willen we
iedereen dan ook vragen de kopij voor de Info aan te
leveren vóór de 15e van de maand, zodat voor het
laatste weekeinde het blad bij u bezorgd kan worden
door onze vrijwilligers.

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende
maand geopend op dinsdag 14 oktober (Wk 42) 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.
Website:
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com
http://leefbaarheidmensfort.nl/

Halloween in Mensfort

Fietsen met Mensfort

Op vrijdag 31 oktober houdt SLM voor de kinderen uit
Mensfort en basisschool Atalanta een spannende
Halloween spooktocht door een aantal straten van
onze wijk. De kinderen zullen met lampionnen onder
begeleiding van ouders, oma en opa een route gaan
volgen, waarbij ze onderweg verrast worden door
“enge” dingen. De werkgroep is druk aan het werk om
er een spannend geheel van te maken. Het zou leuk
zijn als de straten die door de kinderen bezocht
worden een beetje in de sfeer van Halloween versierd
worden. In de volgende Mensfort Info zullen we de
route zo nauwkeurig mogelijk weergeven, zodat u weet
of we ook bij u door de straat gaan komen.

Vindt u fietsen leuk en wilt u graag wat meer
beweging, maar komt u er niet toe in uw eentje een
tochtje te gaan maken? Dan is dit misschien iets voor
u. Elke dinsdag vertrekt om 13:00 uur bij de Werf de
fietsgroep uit Mensfort voor een tocht van ongeveer
30 kilometer. Onderweg wordt gestopt om bij een
lekker kopje koffie wat bij te praten. Iedereen kan zo
aansluiten om mee te gaan, je hoeft je niet aan te
melden. Een leuke, gezonde manier om andere mensen
uit de wijk te leren kennen. Alleen bij slecht weer gaat
de tocht niet door.
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 !!!

Pleinverkoop
Op zaterdag 27 september 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 25 september 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,
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.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

www.leefbaarheidmensfort.nl

Nieuwe website S.L.M.
Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de website
www.leefbaarheidmensfort.nl gezet? Hier kunt u ook
alle informatie vinden over het steunpunt en SLM, het
laatste nieuws uit de buurt en nog veel meer.

Nieuw in Mensfort.
In de Jan Heijnslaan is in het winkelcentrum een
nieuwe broodjeszaak geopend met een groot
assortiment. Broodjeszaak Panorama is een mooie
aanvulling op het aanbod van Winkelcentrum Mensfort.
Loop gerust eens binnen.
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Stichting Leefbaarheid Mensfort.

Voetbaltoernooi

De Stichting Leefbaarheid Mensfort heeft al 18 jaar
als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid en
de veiligheid in de wijk. We proberen dit vorm te
geven door een aantal activiteiten te organiseren
waarbij deze doelstellingen centraal staan. Om een
veilig leefklimaat te krijgen in de wijk is een eerste
vereiste dat mensen elkaar kennen. Daarop zijn dan
ook veel activiteiten gebaseerd. Om dit te kunnen
blijven doen is het wel noodzakelijk dat er steeds
nieuwe mensen actief worden binnen S.L.M., want een
aantal vrijwilligers begint al op een leeftijd te komen
dat het voor hen wat moeilijker wordt de activiteiten
te organiseren. De werkzaamheden zijn inmiddels in
kaart gebracht, zodat we mensen die zich aanmelden
kunnen laten kiezen voor datgene wat hen
interesseert. Nu doen we dan ook een beroep op
inwoners van onze wijk die enkele uurtjes per jaar
willen bijdragen aan het bereiken van onze doelstelling
om zich te melden, zodat we met hen in contact
kunnen komen om te laten kiezen uit de bestaande
activiteiten of nieuwe activiteiten kunnen toevoegen.
We proberen kleine groepjes kaderleden te formeren
met één specifieke activiteit en we kunnen zorgen
voor een goede begeleiding. Aanmelden kan per
telefoon
2438297
of
2449938
of
bij
leefbaar.mensfort@hetnet.nl. Ook kunt u tijdens de
openingstijden binnenlopen bij het Steunpunt in de
Werf om te informeren wat u kunt betekenen voor uw
wijk.

Door omstandigheden is het voetbaltoernooi van
zondag 7 september niet kunnen doorgaan en is nu
verplaatst naar zondag 5 oktober. Het zal worden
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. Meld je aan bij
Björn Roos (06-51045199) of Omar Yahia (0615466525). Voor de bewoners uit onze wijk een leuke
gelegenheid om in grote getale
“ons team”
enthousiast aan te moedigen!

Jeu de Boules in Mensfort.
Er wordt elke donderdagmiddag vanaf 14:00 uur jeude-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?

Dr. Berlagelaan opgebroken
De gemeente Eindhoven verricht groot onderhoud aan
de Dr. Berlagelaan. Dat brengt voor enige weken extra
overlast met zich mee. Begonnen is al met de
herinrichting van het fietspad aan de kant van
Mensfort. Voor een bezoek aan één van de straten die
op de Dr. Berlagelaan uitkomt levert dat wel hinder op,
maar de gemeente probeert de straten zoveel
mogelijk bereikbaar te houden en de toegang zo lang
mogelijk open te houden. Een en ander is nodig om tot
een mooie, vernieuwde Dr. Berlagelaan te komen.
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Carte Blanche
Carte Blanche is begonnen met het project Theater in
de wijk. Tot februari werken we met bewoners uit de
wijken Mensfort, Kronehoef en Rapenland aan de
voorstelling 'Verzamelplaats'. Deze voorstelling maken
we met elkaar, met ieder die zin heeft om mee te
spelen of mee te werken aan het decor. Jong, oud,
beter of slechter ter been, voor iedereen is een rol
weggelegd. We hopen dat nog een aantal mensen zin
heeft om mee te komen werken! We repeteren op
woensdagen van 19.00 tot 21.30 uur. Aanmelden
informatie@carteblanche.nu . Op 3 en 4 oktober
speelt de Werkplaats de spraakmakende voorstelling
Heartbreak Hotel. Gebroken, gekwetste geliefden
zoeken met een laatste sprankje hoop hun
toevlucht in Heartbreak Hotel.
Aanvang 20.30 uur, entree €12,50.
Reserveren: reserveren@ carteblanche.nu
Datzelfde weekend vindt ook de Atelierroute plaats.
Bij Carte Blanche kunt u naast de voorstelling
Heartbreak Hotel ook genieten van een expositie van
de workshops Mijn Land en deelnemers van de
Werkplaats. Meer informatie over Carte Blanche:
www.carteblanche.nu of 040-2451739.

GGzE behaalt internationaal Planetree-label
Vijf jaar geleden heeft GGzE de Planetree-visie op
zorg omarmd. In het begin klonken de geluiden
“Mensgerichte zorg? Dat doen we toch al?”.
Maar duidelijk is dat Planetree het verschil maakt;
het verschil tussen willen en doen. Cliënten,
naasten, medewerkers en de omgeving worden
actief betrokken bij de zorg en bij het verbeteren
er van. Het aantal gegronde klachten is gedaald
met maar liefst 52%. Het aantal separaties daalde
met 29%. Inmiddels werken er 43% meer
vrijwilligers bij GGzE. Het ziekteverzuim onder
medewerkers is gedaald en de omzet is gestegen.
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