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Wijkfeest 2015. 
Onder een stralende zon hebben we dit jaar weer een 

geweldig wijkfeest in Mensfort kunnen meemaken. De 

attracties werden door de kinderen druk bezocht, de 

kleintjes draaiden in de draaimolen, de wat stoerdere 

jeugd ging zich over de kop fietsen. Voor veel van hen 

leuke ervaring. Ook de pannakooi, waarin lekker 

gevoetbald kon worden werd druk bezocht, zeker toen 

de P.S.V.-mascotte Foxy ook nog even kwam. Velen 

grepen  de kans met hem op de foto te gaan.  

Ondertussen was het terras volgelopen en kon onder 

het genot van een drankje van de muziek worden 

genoten en gezellig worden bijgekletst. Na de 

wandeling over de braderie met veel kramen met 

nieuwe spullen, maar ook verschillende kramen  met 

gebruikte dingen en natuurlijk de lekkernijen  was dat 

een mooie gelegenheid om de benen wat rust te geven. 

Al met al weer een geslaagd wijkfeest waar we veel 

van onze wijkgenoten hebben kunnen ontmoeten. 

Uitslag Loterij Mensfort 2015.  
Ook dit jaar is tijdens de braderie  weer de trekking 

verricht voor de loterij van SLM. Veel wijkbewoners 

hebben loten gekocht en hopen een prijs te winnen. Op 

de volgende loten zijn prijzen gevallen:  

0498;  0695; 0701; 0723; 0801; 0808; 0816; 0846;  

0945; 1120; 1233; 1381; 1549; 1884;  2069; 2071; 

2101; 2125; 2158; 2291; 2416; 2593; 2600; 2665; 

2735; 2837;  2940; 3019; 3049; 3081; 3121; 3125; 

3176; 3180; 3216; 3246; 3281; 3293; 3351; 3362; 

3463; 3549. 

Hebt u een winnend lot, dan kunt u uw prijs afhalen bij 

Coiffure Mensfort aan de Jan Heijnslaan tot 31 juli, 

uiteraard tijdens de openingstijden. 

Mensfort bedankt 
De werkgroep die ook dit jaar weer het wijkfeest 

mocht organiseren wil de bewoners van het 

braderieterrein bedanken voor de medewerking om 

er voor te zorgen dat er geen auto’s meer 

geparkeerd stonden en die zondag de straten vrij 

hebben gehouden. Ook natuurlijk een woord van dank 

aan al die vrijwilligers die actief hebben meegeholpen 

alles in goede banen te leiden. Tot slot bedanken we 

ook graag iedereen die de braderie en het wijkfeest 

heeft bezocht. Daar doen we het toch voor. 

 

Buurtpreventie: samen voor een veilige wijk 
In een aantal Eindhovense wijken zijn er al 25 

buurtpreventieteams actief met meer dan 450 

vrijwilligers die zich inzetten voor een veilige buurt. . 

In buurten waar buurtpreventie actief is, zien we dat 

het aantal woninginbraken daalt. Ook u kunt meedoen 

in Mensfort. Het kost u maar een paar uur per maand. 

U levert al een bijdrage als u alert bent wanneer u de 

hond uitlaat. En meedoen aan het actieve 

buurtpreventieteam is ook nog eens een gezellige 

manier om andere buurtbewoners te leren kennen.  

Tijdens de informatieavond over woninginbraak, die 23 

april plaatsvond in de Werf, hebben de gemeente en 

politie de wijkbewoners geïnformeerd over wat ze zelf 

én samen kunnen doen om woninginbraak te voorkomen. 

Tijdens deze avond hebben de eerste buurtbewoners 

zich al aangemeld voor een buurtpreventieteam. 

Ondersteuning 

De politie is actief betrokken bij buurtpreventie door 

mee te denken, ondersteunen en te adviseren over de 

werkzaamheden en de bevoegdheden van 

buurtpreventieteams. De wijkagent maakt hierover 

afspraken met de buurtpreventieteams.  De inzet van 

de politie in de wijk blijft hetzelfde. 

Ook de gemeente zorgt voor ondersteuning. Denk 

bijvoorbeeld aan materialen (hesjes, zaklampen, 

vrijwilligersverzekering) en training (signaleren en de-

escaleren. 

Meer weten? 

Meer informatie over buurtpreventie in Eindhoven en 

het voorkomen van woninginbraken leest u op 

www.eindhoven.nl/veiligheid. Wilt u meer weten over 

buurtpreventie in uw wijk, stuur dan een berichtje 

naar e.overink@eindhoven. 

Maak van de Werf jouw wijkcentrum. 
De Werf wil als wijkcentrum vernieuwen, maar hoe?? 

Wellicht hebt u suggesties, mist u bepaalde 

activiteiten of voorzieningen. Wij, de programma-

raad, horen dat graag van u en schroom dus niet om 

ons te benaderen. Dan gaan we proberen door die 

aanpassingen het wijkcentrum echt voor jou en de 

andere Mensforters te maken. Stuur uw idee in een 

mail naar mijn.wijkgebouw@ziggo.nl. Wij nemen dan 

contact met u op om uw idee te bespreken. Laat nu van 

je horen!! 



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

 

Vrijwilliger bij S.L.M.??? 
Op de vrijwilligers van S.L.M. is in de voorbije jaren 

steeds een groot beroep gedaan. Bij alle activiteiten 

werd iedereen betrokken en dat was soms moeilijk. Nu 

is de stichting de taken opnieuw aan het verdelen en 

willen we een kleine groep vrijwilligers de 

verantwoording geven over één van de activiteiten. 

Daarbij gaan we vooral uit van de interesses van de 

vrijwilligers. Dat betekent dat de vrijwilliger weet hoe 

weinig tijd dit vraagt en ook zelf mede kan bepalen 

wat er gaat gebeuren. Misschien wilt u zich daarmee 

dienstbaar maken? Praat eens met één van de leden 

van het dagelijks bestuur om te bekijken of er iets 

voor u bij is. Met enkele uurtjes per jaar kunt u zo ook 

een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze 

wijk.  

Ophalen huisvuil juni.: 
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 9 en 23 juni, restafval (grijze bak) op 10 en 24 juni 

en GFT (groene bak) op 3 en 17 juni. Wilt u de  

afvalcontainers op de ophaaldag buiten zetten en als 

ze leeg zijn weer meteen binnenhalen?  

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

maand geopend op dinsdag 09 juni (Wk 24) van 10:00 

tot 11:30 uur.  U, als bewoner van Mensfort, bent 

van harte welkom om informatie te krijgen of te 

melden aan de vrijwilligers van het Steunpunt. Tijdens 

deze opening van het Steunpunt op deze dag zullen 

enkele medewerkers van WIJeindhoven aanwezig 

zijn om voorlichting te geven en uw vragen te 

beantwoorden.  

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

http://leefbaarheidmensfort.nl/ 

BiebMensfort 
Natuurlijk was ook de  BiebMensfort aanwezig op 

het wijkfeest Onze vrijwilligers stonden klaar om 

vragen te beantwoorden, informatie te geven of 

opmerkingen in ontvangst te nemen. 

Onze lijfspreuk is en blijft: "Lezen is een feest!" 

Onze enthousiaste vrijwilligers staan op de 

gebruikelijke, en inmiddels overbekende, tijdstippen 

klaar om u te ontvangen, te helpen en te adviseren: op 

dinsdag- en vrijdagmorgen van 10 tot 12 en op 

woensdagavond van 7 tot 9! Net als vorig jaar zal er 

ook dit jaar weer een aangepaste 'dienstregeling' zijn 

gedurende enkele weken. In de volgende Mensfort 

Info leest u hierover meer.  Veel leesplezier en tot 

ziens. 

 

Elke week in Mensfort: 
** Elke dinsdag een leuke fietstocht van S.L.M van 

ongeveer 30 km. Vertrek om 13.00 uur bij De Werf. 

** Elke donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur Jeu de 

Boules met S.L.M in de binnentuin van de Werf. 

Beide activiteiten voor iedereen zonder aanmelden. 

Moeite met computers of digitale 
informatievoorziening? 

Digitolk zit nu in uw wijk. Ons lokaal bevind zich in 

buurthuis de Werf. Wij bieden laagdrempelig 

computeronderwijs aan. Steeds meer dingen zoals 

belastingdienst, gemeente, zorgverzekeraars en 

woonverhuurders zijn alleen maar toegankelijk via een 

computer. Leer op een ongedwongen manier omgaan 

met computers of tablets. Loop binnen op 

maandagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur voor 

informatie. Computer defect of andere problemen? 

kom naar de helpdesk op vrijdagmiddag tussen 13:30 

en 15:30 uur. Samen stoeien en ervaring opdoen 

met tablets?  Kom dan naar het tablet café op 

donderdagavond tussen 18.30 en 20.30 uur.  

Koffieconcert Emmauskerk 
Op woensdagochtend 3 juni is er een koffieconcert 

in de Emmaüskerk.  We ontvangen u graag om 10 

uur met koffie en iets lekkers. Van 10.30 tot 11.30 

kunt u genieten van een prachtig concert door het 

Cellokwartet Wiriavier.  Zij spelen ontroerend 

mooie muziek van ernstig tot muziek met een 

knipoog. Bijzonder is ook de toelichting door één 

van de spelers. Na afloop van het concert kunt u 

tot 12 uur nog gezellig met elkaar napraten onder 

het genot van een hapje en een drankje.  Er zijn 

geen kosten aan verbonden.  Iedereen is van harte 

welkom. 

‘Als de Tijd zich herhaalt’ 
Het verhaal van Dementie.  Jan is vergeetachtig en 

regelmatig verdraait hij het een en ander. Zijn vrouw 

is soms ten einde raad. Herkent u dit of heeft u een 

‘Niet pluis gevoel?’ Kom dan naar het theaterstuk bij u 

in de buurt. Tijdens deze voorstelling maakt u op een 

laagdrempelige manier kennis met het  verloop van 

dementie en wat dit betekent voor de persoon die 

zorgt, de mantelzorger. De  theater voorstelling is 

gratis en vindt plaats op  8 juni aanstaande in 

Stadshof  ’ t Hemelrijk, Hemelrijken 290, Eindhoven.   

Wilt u komen? Meldt u dan aan bij het Rode Kruis 

Eindhoven. Dit kan via het telefoonnummer; 040 – 244 

3311 of via de e-mail; mod@rodekruiseindhoven.nl . 

U bent van harte welkom.  Dyana Hoedemaker en 

Paulien Plompen. Coördinator Mantelzorgondersteuning 

Dementie, Rode Kruis Eindhoven. 


