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Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende 
maand geopend op dinsdag 03 februari (Wk 06) van 
19:00 tot 21:00 uur.  U, als bewoner van Mensfort, 
bent van harte welkom om informatie te krijgen of te 
melden aan de vrijwilligers van het Steunpunt. 
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/   

E-mail adres: steun.mensfort@gmail.comm      

Extra informatie. 
Regelmatig merken we dat de informatie uit de 
Mensfort Info vergeten is als een activiteit 
plaatsvindt, zoals bij de busreis en de 
nieuwjaarsbijeenkomst.  Om u nog eens te kunnen 
herinneren aan activiteiten in Mensfort (S.L.M. en de 
Werf) willen we een emailadressenbestand van 
bewoners van onze wijk opbouwen, dat alleen voor 
deze informatie zal worden gebruikt. Als u eenmalig 
een email met uw naam en adres. aan 
Informatie.mensfort@upcmail.nll  stuurt kunnen we u 
in bijvoorbeeld informeren als er een bijeenkomst 
voor alle wijkbewoners is. Uiteraard kunt u dit adres 
laten verwijderen als u niet langer op de lijst wilt 
staan.. 

Nieuw spreekuur Wijkagent 
Vanaf 5 januari is de wijkagent Henri Spaan op 
maandagavonden te spreken in de straatkamer aan 
het Van Vianenpad 43 in Mensfort. Bij wijze van proef 
is daar elke week politie-spreekuur van 19:30 uur tot 
20:30 uur. Hier kunt u terecht met al uw  zakelijke 
(politie) vragen en klachten over of in uw 
woonomgeving?  Ik hoop hiermee de drempel naar de 
wijkagent/politie  te verlagen.  
De wijkagent Mensfort/Rapenland, Henri Spaan 0900-

8844; Henri.spaan@politie.nl .  

Basisschool Atalanta 
Op woensdag 28 januari houdt Spilcentrum Atalanta 
een open ochtend in het gebouw aan de Barrierweg 1.  
Van 9.00 uur tot 12.00 uur kunt u binnenlopen om 
kennis te maken met de het werken en het 
pedagogisch klimaat in zowel de basisschool als bij 
Korein Kinderplein. Ook met alle vragen kunt u deze 
ochtend terecht. Met name voor ouders die op zoek 
zijn naar een school voor hun kinderen een mooie 
gelegenheid te zien hoe op gewerkt wordt. 

Spaaraktie PLUS supermarkt 
Zoals ook vorig jaar kunt u bij de PLUS supermarkten 
sparen voor een levensmiddelenpakket. Veel 
wijkbewoners  kopen er wel eens iets, maar krijgen 
hun spaarkaart niet vol. Wie spaarpunten heeft en de 
kaart niet vol krijgt kan daarmee anderen in Mensfort 
een plezier doen door voor 14 februari de 
spaarzegels in de brievenbus te stoppen bij de 
redactie,  van  Norenburchstraat 41.  S.L.M. zorgt dan 
dat de levensmiddelenpakketten in de wijk Mensfort 
bij bewoners terechtkomen die het meer dan een 
ander kan gebruiken. De eerste spaarpunten zijn al 
ingeleverd, maar de  kaart is nog niet vol. Indien u een 
ander er een plezier mee wilt doen met uw wil S.L.M. 
de zegels opplakken en voor de verspreiding van de 

pakketten zorgen. 

BiebMensfort 
Het eerste nummer van het nieuwe jaar van het SLM 
bulletin is een uitgelezen mogelijkheid voor de 
vrijwilligers van BiebMensfort om u allen een heel 

goed en een ‘leesfeestelijk’ 2015 toe te wensen, een 
jaar waarin we er uiteraard weer voor u zullen zijn. 
Binnenkort vieren we onze eerste verjaardag en we 
kunnen met een gerust hart zeggen dat we het eerste 
jaar van ons bestaan heel goed hebben doorstaan. 
Kinderziektes hebben we, tot nu toe, niet of 
nauwelijks gekend en we blaken van gezondheid. We 
gaan, het kan haast niet anders, op dezelfde voet 
verder met dezelfde ‘spelregels’ als vorig jaar: 
driemaal per week open en wel op dinsdag- en 
vrijdagmorgen van tien tot twaalf uur en 
woensdagavond van zeven tot negen uur. We kennen 
géén systeem van lidmaatschap met betaling: de 
uitleen van boeken (3 boeken per keer voor 4 weken) 
is nog altijd he-le-maal kosteloos! Wees nou eerlijk: 
toch ’n schitterend systeem van boeken uitlenen! Oh 
ja, het zou zo maar kunnen dat we onze bezoekers 
binnenkort gaan polsen hoe zij het eerste levensjaar 
van BiebMensfort hebben ervaren door hun te 

vragen een bescheiden enquête in te vullen. Hierover 
hoort u binnenkort meer. Sluiten we af met de vurige 
wens dat we u in 2015 in groten getale in ons 
‘clublokaal’ achter ‘De Werf’ mogen verwelkomen. Tot 
ziens dus!?! .  
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Ophalen huisvuil februari: 
Omdat de gemeente de afvalkalender alleen digitaal 
publiceert zullen wij de ophaaldata 2015 vermelden. 
Het oud papier in Mensfort wordt opgehaald op 3 en 
17 februari, restafval (grijze bak) op 4 en 18 februari 

en GFT (grene bak) op 11 en 25 februari. 

WIJteam in de wijk. 
Heeft u een vraag, bv over werk, rondkomen met uw 
inkomen, schulden, opvoeden van kinderen of relaties.  
Neem dan contact op met het WIJteam in de wijk: 
tel. 040-2388998. 

Koersbal in Mensfort. 
Vanaf november wordt elke donderdagmiddag vanaf 
14:00 uur koersbal gespeeld onder deskundige leiding 
in het wijkcentrum “de Werf”. Hierbij is iedereen van 
elke leeftijd uit Mensfort van harte welkom.  
Ervaring is echt niet nodig . Komt U ook eens een keer 

kijken en/of meespelen? 

Opening “Onze Kraam” 
Op zaterdag 7 februari opent “Onze Kraam” - De 
leukste vrijmarkt van Eindhoven! - haar deuren in de  
Jan Heynslaan 133 in onze wijk Mensfort, de 
voormalige bibliotheek. “Onze Kraam” is nieuw voor 
regio Zuid-Oost Brabant en alleen daarom al een 
bezoekje meer dan waard!  “Onze Kraam” is dé 
marktplaats waar je al je spullen laat verkopen. Je 
huurt een kraam per week en je richt jouw kraam zelf 
in. Alle artikelen zijn door jou zelf voorzien van een 
prijssticker en elk artikel wordt voor die prijs door 
ons verkocht. Er wordt niet onderhandeld en afdingen 
is niet toegestaan. In een nette, overzichtelijke winkel 
met 100 ‘kramen’ de ideale etalage en verkoopplek 
voor ontelbare producten, artikelen en diensten. Een 
kraam bestaat uit een houten stelling met legplanken 
en roede voor kleding en dergelijke.  
Jij krijgt de volle prijs van het verkochte artikel 
overgemaakt op jouw rekening. Eigenlijk kan er dus 
alles door iedereen worden verkocht.  
Onze gegevens: Tel. 06 - 11 77 51, www.onzekraam.nl 
contact@onzekraam.nl. Openingstijden: Maandag, 
Woensdag en Donderdag van 10:00 tot 18:00 uur; 
Vrijdag van 10:00 tot 20:00 uur en Zaterdag van 

10:00 tot 17:00 uur ; Op Dinsdag en Zondag gesloten). 

Veilig Thuis. 
Vanaf 1 januari 2015 is er een advies- en meldpunt 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling met de 
naam Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Iedereen, jong en 
oud, kan vanaf heden hier terecht via het gratis 
telefoonnummer: 0800-2000 of per email: 
info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nll  
 

Turnen bij Gymnastiekvereniging ARS 
Wekelijks geven wij gymnastiekles op donderdagavond 
in de wijk Mensfort. Zij hebben verschillende groepen 
zoals u in de vorige info hebt kunnen lezen. 
Wilt U of Uw kinderen eens nader kennis maken met 
gymnastiek of turnen, kijk dan voor meer informatie 
op de website: www.gymnastiekvereniging-ARS.nl   of 
bel een van de contact - personen: 
Mw. S. de Kraker ; Mw. J. v.d. Pas   

Tel: 040- 2623049.  

Taaislijmziekte Cystic Fibrosis 
In het afgelopen jaar hebben weer veel mensen 
ongeveer 110.000 kaarten en 200.00 gebruikte 
postzegels bijeengebracht voor de Stichting Cystic 
Fibrosis (Taaislijmziekte). Mocht u in 2015 ook mee 
willen doen bel dan Jan Saris, wijkbewoner van 
Mensfort, tel 2438384 en hij komt kaarten en 

postzegels graag bij u ophalen. 

Oproep vrijwilligers Repair Café 
Sinds enkele maanden is op maandagmiddag het 
Repaircafé in de Werf actief. Dat is een 
ontmoetingsplaats  waar vrijwilligers kleine reparaties 
uitvoeren, bijvoorbeeld samen met de eigenaar van de 
defecte spullen. Kapotte spullen zijn soms eenvoudig 
zelf te repareren, eventueel met een beetje hulp. Wij 
zoeken nog enkele handige  vrijwilligers voor het 
uitvoeren van reparaties aan o.a elektrische 
apparaten, doen van kleine reparaties aan kleding etc. 
Zo hoeven we veel spullen die mogelijk best nog te 
gebruiken zijn niet weg te gooien. Dat is goed voor het 
milieu en uw portemonnee.  
Voor meer informatie over Repair Cafés kunt U 
terecht op http://repaircafe.nl .  
Wilt U zich aanmelden als vrijwilliger of wilt U 
informatie over het Repaircafé in wijkcentrum de 
Werf, dan kunt U mailen naar :  Richard Heijdenrijk, 
Beheerder  Wijkcentrum de Werf 06-15957490, 

(r.heijdenrijk@lumensbuurtruimten.nll  ). 

Nederlandse les  voor anderstaligen  
Elke woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur in 
wijkcentrum de Werf, Nederlandse les  voor.  
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: € 7,00 per les.  Gratis proefles! 
Alle oefeningen zijn goed voor het Inburgeringexamen 
en het Staatsexamen. 
Informatie bij: Roos van der Zon, docent Nederlands 
voor anderstaligen, tel. 06-23657499.  


