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Wijkfeest 2015. 
De voorbereidingen voor het wijkfeest van 17 mei zijn 

in volle gang, de eerste marktkramen voor de braderie 

zijn al gereserveerd, de eerste vrijwilligers hebben 

zich gemeld. Natuurlijk zijn er nog veel vrijwilligers 

nodig om alles in goede banen te leiden. Wilt u op deze 

zondag een halve (of een hele) dag uw hulp aanbieden, 

dan maken we daar graag gebruik van. We denken dan 

met name aan toezicht bij de toegangswegen en bij de 

attracties. U kunt zich voor een kleine taak melden via 

het bestuur of via braderie.mensfort@upcmail.nl. Wilt 

u een kraam reserveren, waar u van alles mag 

verkopen, dan kunt u vanaf nu tijdens de 

openingstijden terecht bij coiffure Mensfort aan de 

Jan Heynslaan of u schrijft in voor een kraam via 

braderie.mensfort@upcmail.nl. Zodra u uw kraam 

betaalt weet u dat u er een hele dag uw waar aan de 

man kunt brengen. Natuurlijk hebben we weer de 

nodige attracties voor de kinderen, de gezellige 

muziek en het terrasje voor een lekker drankje en 

voor een gezellig praatje. Houdt dus een deel van deze 

dag vrij om met veel wijkbewoners te genieten van 

deze activiteiten.  

BiebMensfort  1 jaar 
Nog zó jong en dan al zó veel aandacht! Het zal u niet 

ontgaan zijn: BiebMensfort vierde afgelopen vrijdag 

13 maart (nee, vrijdag de 13e is bepaald géén 

ongeluksdag) zijn eerste verjaardag. Voor dit heuglijke 

feit was namelijk volop aandacht in o.a. het Eindhovens 

Dagblad, Zondagsnieuws en bij Studio040. Deze laatste 

heeft een heel mooie compilatie gemaakt van 

beeldopnames en interviews, opgenomen tijdens het 

verjaardagsfeestje in het lokaal in Energy en 

uitgezonden op vrijdagavond. We kunnen terugkijken op 

een héél geslaagd feest! En nu op naar de tweede 

verjaardag! We hopen tijdens ons tweede levensjaar de 

bestaande klanten te houden en veel nieuwe klanten te 

mogen ontmoeten! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, 

want u weet het natuurlijk nog wel: “Lezen is een 

feest!”, Iedereen is welkom in het lokaal in Energy 

(achter De Werf) op de dinsdag- en vrijdagmorgen van 

10 tot 12 uur en op de woensdagavond van 7 tot 9 uur. 

 
 

Plusactie Levensmiddelenpakketten. 
Dit jaar zijn er al weer veel meer zegels voor de 

spaaractie van de Plus ingeleverd bij S.L.M. We 

konden met die zegels elf pakketten ophalen. De 

leiding van de Plus supermarkt hoorde hiervan en bood 

spontaan aan ook een bijdrage te willen leveren om 

daarmee de maatschappelijke betrokkenheid van zijn 

bedrijf bij onze wijk tot uitdrukking te brengen. Mede 

dankzij deze ondersteuning hebben we 20 gezinnen in 

onze wijk zo’n doos met een geweldige, voor iedereen 

bruikbare inhoud kunnen bezorgen. Dankzij diverse 

tips hebben we daarmee die mensen kunnen bereiken 

die dit extraatje bijzonder goed konden gebruiken.  

Een bedankje voor alle mensen die zegels inleverden 

en natuurlijk ook een bedankje voor de Plus is zeker op 

zijn plaats. Mogen we een volgende keer weer op u 

rekenen??? 

Ophalen huisvuil april: 
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 14 en 28 april, restafval (grijze bak) op 1, 15 en 29 

april en GFT (groene bak) op 8 en 22 april. 

Loterij 2015 
Ook dit jaar wordt weer een grootse loterij 

georganiseerd rondom het wijkfeest. Met die 

opbrengst kan een deel van het wijkfeest worden 

betaald, maar ook andere activiteiten van S.L.M, 

waarvoor geen of te weinig subsidie van de gemeente 

wordt gegeven. Voor de verkoop van de loten zoeken 

we nog wijkbewoners. Wie wil er in zijn of haar staat 

bij iedereen aanbellen om te proberen loten te 

verkopen? Dat maakt het voor de organisatie weer 

wat gemakkelijker en u doet wat terug voor de 

inspanningen van S.L.M. Opgeven hiervoor kan via tel 

2449938 of per email (braderie.mensfort@upcmail.nl)  

Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende 

maand geopend op dinsdag 14 april (Wk 16) 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/  
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Salade-lunch 
Op vrijdag 17 april wordt in gemeenschapshuis De 

Werf een gezellige lunch georganiseerd voor 

deelnemers van 55 jaar of ouder uit de wijk Mensfort. 

Deelnemers verzorgen eigen salades voor deze 

activiteit. Deze lunch met de voorbereidingen zal 

beginnen om 11.00 uur en iedereen die zich tijdig 

aanmeldt kan deelnemen. De bijdrage in de kosten (€ 

3,50 p.p.) moeten worden voldaan bij inschrijving. Dat 

kan bij Marijke v. Hemert,  Judas Taddeusplein 6 of 

bij Marjet Thijssen, Seb. v. Noyenstraat 14. Geef uw 

naam, adres en telefoonnummer zo spoedig mogelijk 

met het geld af bij deze vrijwilligers. Let op vol = vol! 

Fietsen met Mensfort 
S.L.M. organiseert elke dinsdag een fietstocht vanuit 

Mensfort.  Iedereen die zin heeft mee te fietsen kan 

gewoon en om 13:00 uur bij De Werf komen en 

meefietsen. De route is elke week anders en is 

ongeveer 30 kilometer lang, er wordt rustig gefietst 

en natuurlijk nemen we de tijd voor een lekker kopje 

koffie onderweg 

Paas-concert van The Psalm Project  
Op zaterdagavond 4 april is er in de Emmaüskerk aan 

de Barrierweg van 19.30-21.00 uur een groot 

Paasconcert. De band The Psalm Project, bekend van 

radio en TV, treedt dan voor het eerst op in Eindhoven 

met hun Psalm Pasen programma. Het concert is vrij 

toegankelijk. Er zal wel een deurcollecte zijn. Vanaf 

19.00 uur is iedereen hartelijk welkom. 

Aansluitend op het concert is er nog een 

vervolgprogramma rond het thema Pasen. Verdere 

informatie hierover is te vinden op 

www.facebook.com/BeleefPasen  

Paas-knutselmiddag 
Woensdag 1 april van 14.30-16.30 is er een 

knutselmiddag in de Emmaüskerk aan de Barrierweg. 

Zit je in groep 1 tot 8 dan ben je van harte welkom om 

gezellig te komen knutselen. Neem gerust een vriendje 

of vriendinnetje mee. Hopelijk tot dan!  

Gospel event 
“ 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.christians-

united.nl want vol is vol!!! 

 

Bewegingsles 
Oproep aan vrouwen van 50 jaar en ouder. 

Laagdrempelig aan je conditie werken, dat kan in 

Jongerencentrum Energy. Er zijn nog enkele plaatsen 

beschikbaar. Kom eens kijken op donderdag van 9:00-

10:00. Informatie:  cdeweijer@gmail.com. 

Lentemert 
Zaterdag 28 maart is er een Lentemarkt in de 

Emmaüs kerk. De toegang is gratis.  

Er zijn diverse kramen, activiteiten voor kinderen en 

wat te eten en drinken. De opbrengst gaat naar twee 

goede doelen, nl. een jongeren hulpreis naar Yanoshi in 

Oekraïne en een jongeren centrum in Nicaragua. Van 

harte welkom! 

Naailes Mensfort 
Wil je je eigen kleding maken? 

Wil je leren werken met een 

naaimachine? 

In wijkcentrum De Werf kun je 

onder begeleiding van een 

deskundige vrijwilligster leren om goed met een 

naaimachine te werken. Deelname: €15,- per maand. 

Kom een kijkje nemen op donderdagavond van 19:30 – 

22:00 uur. 

Voor meer informatie: Tiny Kuijpers,06-40596512 

Presentklus 11 april uitgesteld 
In de vorige Mensfort Info stond er een bericht dat 

er op 11 april een aantal Presentklussen zouden gaan 

plaatsvinden bij mensen die wel wat hulp kunnen 

gebruiken. De St. Leefbaarheid Mensfort, 

maatschappelijke organisaties en vrijwilligers uit de 

Emmaüskerk willen zich op deze manier inzetten voor 

het welzijn in de wijk. Om diverse redenen is deze 

actie verschoven naar een later tijdstip. Mocht u 

informatie willen? Of wilt u hulp bij een klus? Neem 

dan contact op met  leefbaar.mensfort@hetnet.nl of 

lidy.scheele@presenteindhoven.nl   

Vrijwilligers gevraagd in wijkcentrum de Werf   
Uw wijkcentrum  is op zoek naar een : Klusser / 

Tuinman; Organisator voor activiteiten;                                          

Vrijwilligers voor het Repair Café; Vrijwilligers voor 

de programmaraad, op vrijwillige basis, bij 

wijkcentrum de Werf. Vind je het leuk om nieuwe 

mensen te ontmoeten? Wil je graag mensen op hun 

gemak stellen? Vind je het leuk om actief te zijn in je 

eigen buurt? Dan ben je bij ons op het goede adres 

want : wij zijn op zoek naar jou! Je kunt contact 

opnemen met Richard Heijdenrijk, Beheer 

Wijkcentrum de Werf. 

Info-werf@lumensbuurtruimten.nl ; Tel 06-15957490  
 


