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BiebMensfort

Pleinverkoop
e

Op zaterdag 21 maart zal er weer een 2 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 19 maart 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 logoschild op de buitenmuur. De opbrengst komt helemaal
ten goede voor de leefbaarheid in Mensfort. (o.a.
bloembakken).
Bij slecht weer wordt de verkoop uitgesteld.

Steunpunt Mensfort.
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de
volgende maand geopend op dinsdag 03 maart (Wk
10) 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.
E-mail
adres:
steun.mensfort@gmail.com
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/

Na de sluiting van het filiaal Mensfort van de
Openbare Bibliotheek is door een groep vrijwilligers
begin veel werk verzet om 12 maart 2014 een
feestelijke opening te kunnen houden. Inmiddels
draait BiebMensfort, zoals de officiële naam luidt, al
bijna een jaar en kunnen de klanten nog altijd op 3
momenten in de week terecht: dinsdag- en
vrijdagochtend van tien tot twaalf en woensdagavond
van zeven tot negen. Op die momenten zijn er steeds
2 vrijwilligers aanwezig. Uit gesprekken met de
bezoekers kan opgemaakt worden dat BiebMensfort
heel duidelijk in een behoefte voorziet door de leegte,
ontstaan na de sluiting van het filiaal van de Openbare
Bibliotheek, op te vullen. Op 13 maart 2015 vieren
we van 10:00 tot 12:00 dus onze eerste verjaardag
met iedereen die zich betrokken voelt bij de
BiebMensfort! Onder genot van koffie/thee met wat
lekkers. Locatie VTA de Werf, van der Werffstraat
14 (ingang aan de zijkant).

Ophalen huisvuil maart:
Omdat de gemeente de afvalkalender alleen digitaal
publiceert geven wij u de ophaaldata van de komende
maand. Het oud papier in Mensfort wordt opgehaald
op 3 en 17 en 31 maart, restafval (grijze bak) op 4 en
18 maart en GFT (groene bak) op 11 en 25 maart.

Wijkfeest 2015

Vrijwilligers gezocht!

Inmiddels is het wijkfeest al een traditie geworden.
Dit jaar zal het wijkfeest plaatsvinden op zondag 17
mei. De werkgroep is al begonnen met de eerste
voorbereidingen. Uiteraard zijn uw ideeën om iets toe
te voegen of e veranderen nog van harte welkom. Om
de organisatie weer goed te laten verlopen zijn we
dringend op zoek naar mensen die in de voorbereiding
willen meehelpen, vanaf nu tot mei. Dat kost u enkele
uurtjes werk. Graag zien we uw aanmelding hiervoor
tegemoet. Natuurlijk hebben we ook op de dag zelf
veel handjes nodig om alles te regelen. Hebt u tijd om
die dag een aantal uurtjes mee te helpen, ook dan kunt
u zich daarvoor bij ons aanmelden. Dan maken we er
samen weer een mooi wijkfeest van.

De Stichting Leefbaarheid Mensfort zet zich in voor
de leefbaarheid en de veiligheid van onze wijk. Dit
doen we vooral door het organiseren van kleinschalige
evenementen waarbij mensen in contact komen met
elkaar. Het geeft een veilig gevoel als je weet wie er
bij je in de buurt woont, dat je ze kent en dat zij jou
kennen. Voor de organisatie van deze activiteiten is de
stichting nog te veel afhankelijk van een klein groepje
mensen. Graag willen we wijkbewoners daarbij meer
nadrukkelijk laten meedoen. Iedereen kan wel een
bijdrage leveren door met een groepje de planning en
de organisatie mee te regelen. Wilt u enkele uurtjes
per maand iets doen? Als u zich wilt opgeven, dan kunt
u met de bestuursleden van S.L.M. kijken wat u leuk
vindt om te doen. Samen moet het ons lukken om de
wijk leefbaar te houden en ervoor te zorgen dat
iedereen met een lekker gevoel in Mensfort thuis is.

Plusaktie Levensmiddelenpakketten
Iedereen die zegels heeft ingeleverd: Bedankt! We
kunnen al 10 gezinnen blij maken,mogelijk nog meer !!!!
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

www.leefbaarheidmensfort.nl
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Waardebonnensysteem.

Present in de wijk Mensfort

Kennen en gekend worden in je directe leefomgeving is
een van de factoren die bijdraagt aan een veiligere en
prettigere leefomgeving. Om straatgenoten beter te
leren kennen is het mogelijk kleine activiteiten te
organiseren zoals een buurtbarbeque, High-tea,
kinderspeeldag
e.d.,
waarbij
vanuit
het
waardebonnensysteem een gedeelte van de kosten kan
worden betaald. Hebt u een idee om samen met uw
buurtgenoten iets te organiseren , neem dan contact
op met het bestuur van S.L.M., zodat het geld geen
belemmering hoeft te zijn om iets op te zetten.

Op zaterdag 11 april 2015 vinden in Mensfort een
aantal Present-klussen plaats. De Stichting Present
Eindhoven
biedt
via
vrijwilligersactiviteiten
ondersteuning aan mensen die het financieel,
sociaal of qua gezondheid moeilijk hebben. Deze
mensen worden bijvoorbeeld geholpen met
tuinonderhoud,
schoonmaakwerkzaamheden
of
schilderwerk in de woning. De klussen die gaan
plaatsvinden zullen door Present uitgezocht worden
in goed overleg met de welzijnsorganisaties (WIJ
Eindhoven en Lumens in de Buurt), het
Woonbedrijf en de St. Leefbaarheid Mensfort en
zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers uit de
Emmaüskerk. Tussen de middag zal er een lunch
worden geserveerd in de Emmaüskerk. Stichting
Present, de maatschappelijke organisaties en alle
vrijwilligers willen op deze manier hun steentje
bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid in de
wijk! Heeft u interesse om mee te doen? Meer
informatie volgt in de Mensfort Info van maart.

Fietsen met Mensfort
Evenals vorig jaar wordt bij goed weer door S.L.M.
elke week een fietstocht gehouden vanuit Mensfort.
We gaan er van uit dat 17 maart de winter weer
voorbij is en we weer op weg kunnen.. Iedereen die op
die dag zin heeft mee te fietsen kan gewoon en om
13:00 uur bij De Werf komen en meefietsen. De tocht
is ongeveer 30 kilometer lang, er wordt rustig
gefietst en natuurlijk nemen we de tijd voor een
lekker kopje koffie onderweg.

Juristenspreekuur

Stichting Leefbaarheid Mensfort ontvangt regelmatig
kleine bijdragen van bewoners uit onze wijk die het
werk van S.L.M. belangrijk vinden. Daarnaast hebben
we een bijdrage ontvangen van de aanleg van glasvezel
in onze wijk omdat mensen onze stichting hebben
genoemd bij hun aanmelding. Daardoor is de stichting
in staat activiteiten te ondernemen voor het
verbeteren van de leefbaarheid in Mensfort. Wilt u de
stichting ook steunen dan is daarvoor het
rekeningnummer NL27RABO0150070985.

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 .

Gospel event

Lentemarkt

“ United in Christ” organiseert op zaterdag
18 april van 19:00 - 23:00 uur een gospel-event in de
Johannes
Kerk
aan
de
Jan
v.d.
Wegestraat/Barrierweg. Het wordt een avond vol
ontspanning voor iedereen. Dans, zang-partijen,
gospelband Return, gospelzanger Dwight Dissels, en de
getuigenis van Wilfred Kolls van Victory Outreach.
Entree excl. buffet € 7,00 euro, incl. buffet € 10,00.
Reserveer tijdig je kaartje op www.christiansunited.nl want vol is vol!!! Meer info Tel:8423862;
Mob: 0616919577

Zaterdag 28 maart 2015 is er een Lentemarkt in
de Emmaüs kerk, Jan van der Wegestraat 2, van
10:00 uur - 15:00 uur. De toegang is gratis.
Er zijn diverse kramen met (tweedehands) kinderen
volwassen
kleding,
boeken,
sieraden,
eigengemaakte spullen, cd's en dvd's, speelgoed,
Indische spullen, een Bakkerskraam etc .
Voor de kinderen zijn er een knutselhoek, een
grabbelton en diverse spellen. Daarnaast kunnen ze
geschminkt worden en een cupcake versieren. Ook
kunt u langs komen voor een gezellig kopje koffie
met iets lekkers erbij. Van harte welkom! De
opbrengst gaat naar twee goede doelen, nl. een
jongeren hulpreis naar Yanoshi in Oekraïne en een
jongeren centrum in Nicaragua. Contactpersoon:
Eline Smit-Rietkerk, eline.rietkerk@gmail.com.

Vrijwillige bijdragen,

Oproep vrijwilligers Repair Café
Wij zoeken nog enkele handige vrijwilligers voor het
uitvoeren van reparaties aan o.a elektrische
apparaten, kleine reparaties aan kleding etc.
Aanmelden
van
vrijwilligers:
r.heijdenrijk@lumensbuurtruimten.nl .
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.
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