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Wijkfeest 2015. 
Nog enkele weken, dan is het zover. Zondag 17 mei is 

opnieuw het grootse wijkfeest voor Mensfort. De 

kinderen kunnen zich vermaken bij de ballenpret, het 

speeleiland, op de draaimolen of in de pannakooi van 

P.S.V.  Volwassenen kunnen de braderie bezoeken met 

zowel gebruikte als nieuwe spullen en lekkere hapjes 

of op het terras genieten van een drankje en gezellige 

live muziek of de DJ die zijn plaatjes laat draaien. 

Om 10.00 starten de activiteiten en het wijkfeest zal 

duren tot 17.00 uur, waarbij om 16.30 uur de inmiddels 

bekende trekking van de loterijprijzen zal 

plaatsvinden. Loten zijn nu al te koop, maar ook komen 

vrijwilligers bij u langs de deur om voor deze loterij 

met een reischeque t.w.v. € 400,00 als hoofdprijs de 

lotjes te verkopen. Natuurlijk zijn er nog veel meer 

prijzen, voor een gedeelte beschikbaar gesteld door 

onze sponsoren, waarvoor hartelijke dank. 

Wie nog een kraam wil huren om spulletjes aan de man 

te brengen kan bij Coiffure Mensfort kijken welke 

kramen nog beschikbaar zijn en meteen een plaatsje 

reserveren. Dan kunt u het wijkfeest vanaf de andere 

kant bekijken en meteen uw beurs aanvullen.  

Vrijwilligers gezocht 
Om op de dag van het wijkfeest alles in goede banen 

te leiden zijn veel medewerkers nodig. De organisatie 

heeft uiteraard al veel mensen benaderd. Deze 

mensen moeten vaak langere tijd al worden ingezet en 

dan nog komen we vrijwilligers tekort. We doen een 

oproep aan alle wijkbewoners vanaf 18 jaar om enkele 

uren te willen komen helpen bij de attracties of bij de 

wegafzettingen, zodat iedereen veilig kan genieten van 

ons wijkfeest.  U kunt zelf aangeven hoe lang en op 

welke tijd u wilt meehelpen. Opgeven hiervoor kan via 

tel 2449938 of per email 

(braderie.mensfort@upcmail.nl) 

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

Mensfort.  Iedereen die zin heeft mee te fietsen kan 

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

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 

Loterij 2015 
Een aantal wijkbewoners heeft positief gereageerd op 

onze oproep als vrijwilliger in zijn of haar straat de 

loten te willen verkopen. Daar zijn we erg blij mee. Er 

zijn echter nog een aantal straten waarvoor zich nog 

geen verkopers hebben aangemeld. Voor de verkoop 

van de loten  in die straten zoeken we nog 

wijkbewoners. Wie wil er in of vlak bij zijn of haar 

staat bij iedereen aanbellen om te proberen loten te 

verkopen? Dat maakt het voor de organisatie weer 

wat gemakkelijker en u  kunt laten zien dat u de 

inspanningen van S.L.M.  waardeert. 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 12 mei (Wk 20) 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.  Noteer alvast 

in uw agenda dat tijdens de opening van het 

Steunpunt op 09 juni (Wk 24) enkele medewerkers 

van WIJeindhoven aanwezig zijn om voorlichting te 

geven en uw vragen graag willen beantwoorden. In 

de Mensfort info van mei willen wij U hier nogmaals 

aan helpen herinneren!! 

E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    Website: 

http://leefbaarheidmensfort.nl/  

Ophalen huisvuil mei: 
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 12 en 26 mei, restafval (grijze bak) op 13 en 27 mei 

en GFT (groene bak) op 6 en 20 mei. Wilt u de  

afvalcontainers op de ophaaldag buiten zetten en als 

ze leeg zijn weer meteen binnenhalen?  
 

 
 



Juristenspreekuur 
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 . 
BiebMensfort  
We zitten inmiddels alweer ruimschoots in het tweede 

levensjaar van BiebMensfort  en we kunnen ons 

verheugen op een, zij het bescheiden, groei van het 

aantal bezoekers. Langzaam maar zeker weten steeds 

meer mensen de weg naar ons schitterend 

onderkomen te vinden en dat doet ons uiteraard heel 

erg goed. 

Maar, we blijven natuurlijk werken aan onze 

naamsbekendheid en dat doen we binnenkort door ons 

te presenteren op het grote wijkfeest. Op 17 mei 

mogen we namelijk genieten van de gastvrijheid van de 

Stichting Leefbaarheid Mensfort door een gedeelte 

van hun kraam te gebruiken! Op die dag zijn er steeds 

2 mensen van ons vrijwilligersteam aanwezig om u van 

dienst te zijn, om vragen te beantwoorden, om uitleg 

te geven over de werkwijze van BiebMensfort. 
U bent dus van harte welkom en we hopen heel veel 

belangstellenden te mogen begroeten. Mocht u niet in 

de gelegenheid zijn om naar het wijkfeest te gaan 

(zou heel jammer zijn...) dan komt u natuurlijk 

'gewoon' naar onze locatie achter De Werf in een 

ruimte van Energy! Wij zijn er, wellicht te overvloede, 

op dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12 en op 

woensdagavond van 7 tot 9 uur.  Zullen we afspreken: 

"Tot Ziens"?!. 

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

Tuinman, activiteitenorganisator,  vrijwilligers voor 

het Repair Café, en 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  
 

Gezocht: dementiemaatjes 
DementieMaatjes helpen, zelfstandig wonende, 

Eindhovenaren met dementie om zo lang mogelijk 

de dingen te blijven doen waar ze plezier aan 

beleven. Gewoon, door hun hobby te delen. Of dat 

nu wandelen, koken, musiceren of kletsen is. Juist 

die 'normale' dingen zijn voor iemand met dementie 

enorm waardevol. Mensen met dementie zijn 

gebaat bij regelmaat: vaste gezichten, een vast 

schema. Dat geeft hen rust en veiligheid. Daarom 

zijn onze DementieMaatjes tenminste een half jaar 

inzetbaar. Daarnaast ontlasten ze de 

mantelzorger(s) van de 

hulpvrager, waardoor deze even 

wat tijd voor zichzelf heeft. 

Contact 

Wil je DementieMaatje 

worden? Zoek je een 

DementieMaatje? Of heb je 

andere vragen of opmerkingen 

over DementieMaatje, dan kun je 

contact opnemen met Maartje van den Bosch via 

040-233 39 48 of maartje@vhd-eindhoven.nl.  

Taaislijmziekte. 
Een dezer dagen stond Daniëlle met een volle 

schoendoos postzegels en kaarten aan de deur. Zij had 

gehoord dat in Mensfort voor de stichting  Cystic 

Fibrosis deze inzameling werd gehouden. In het 

gesprek bleek dat zij voor de tweede keer nieuwe 

longen heeft gekregen mede dankzij de stichting. Ze 

is nu 22 jaar en het gaat goed met haar. Uiteraard 

blijft ze verder verzamelen, liefst met veel anderen. 

Bel Jan Saris, wijkbewoner van Mensfort, tel 

2438384 en hij komt kaarten en postzegels graag bij 

u ophalen. 

"Mensfort ontmoet.....!"  

Kom allemaal op vrijdag 8 mei naar wijkcentrum De 

Werf voor een bijzondere ontmoeting. Vanaf 19.00 

uur ben je welkom om samen met ons op ontdekking te 

gaan naar elkaar. Met elkaar, voor elkaar, met al onze 

talenten, wensen en behoeften.  Samen maken we 

wonen in Mensfort mooier door elkaar simpelweg 

eerst te ontmoeten. Kom ook ons de hand schudden en 

laat je verrassen. Graag tot 8 mei! 

Wist u dat…… 
..S.L.M.  de veiligheid in de wijk wil vergroten door 

beter te kijken wat er gebeurt? 

..we graag snel beginnen met deze actieve vorm van 

buurtpreventie? 

..we daarvoor wijkbewoners zoeken die af en toe in 

groepen door de wijk willen lopen? 

…ook u zich daarvoor kunt aanmelden? 


