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Buurtpreventie. 
Binnenkort kunt u ze ook in Mensfort tegenkomen: 

Vrijwilligers uit onze wijk met gele hesjes met 

opschrift “Buurtpreventie”. Zij hebben zich aangemeld 

om regelmatig op wisselende dagen en tijden een 

rondje te lopen door de wijk om daarmee bij te dragen 

tot een veiligere rijk. Zij gaan geen boeven vangen en 

zijn geen politieagent. Actieve buurtpreventie is erop 

gericht mensen met minder goede bedoelingen te 

signaleren en situaties die voor een minder veilig 

gevoel zorgen te melden zodat daarvoor maatregelen 

worden genomen. Tot nu toe zijn er al een twintigtal  

mensen, jong en oud,  uit onze wijk die zich hebben 

aangemeld en gedurende twee avonden de cursus 

buurtpreventie hebben gevolgd. Dat geeft al aan dat 

men het belangrijk vindt aan die veiligheid te werken. 

Vindt u dat ook belangrijk? U kunt zich bij deze groep 

ook nog aansluiten, waardoor de buurtpreventie 

mogelijk nog vaker zichtbaar wordt in Mensfort.  Voor 

informatie en aanmelden kunt u terecht  bij tel. 

2449938 of per mail bij leefbaar.mensfort@hetnet.nl 

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

maanden juli en augustus niet geopend. Hebt u vragen 

of opmerkingen, dan kunt u die via de email aan ons 

kwijt. Wij zullen dan als het nodig is de nodige actie 

ondernemen.   

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

http://leefbaarheidmensfort.nl/ 

Waardebonnensysteem. 
De regiegroep Mensfort heeft nog steeds een budget 

voor het stimuleren van activiteiten in onze wijk. 

Gedurende het hele jaar is het mogelijk geld aan te 

vragen voor kleinschalige activiteiten zoals 

straatfeest, buurtbarbecue, kinderactiviteit en nog   

veel meer mogelijkheden. Dus als u iets gezelligs wilt 

organiseren samen met buren neem dan contact op 

met  leefbaar.mensfort@hetnet.nl en vraag een 

bijdrage aan uit de subsidiemogelijkheden. 

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. 

Buren op vakantie? Hou een oogje in het zeil! 
Ook woninginbrekers 

verheugen zich op de 

zomer. Het is vaak 

eenvoudig om de 

woningen er uit te pikken 

waar bewoners voor 

langere tijd weg zijn; 

uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu 

gesloten zijn, nooit een lampje aan. 

Zijn uw buren weg, hou dan een oogje in het zeil en bel 

de politie als u verdachte omstandigheden ziet. Is het 

acuut, bel dan 112. Snel alarm slaan, maakt de kans om 

inbrekers te pakken aanzienlijk groter.  

Zorg voor bewoonde indruk.  Met een tijdschakelaar op 

de lamp, radio of tv zorgt u ervoor dat ook ’s avonds de 

indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. 

Informeer uw buren in welke periode u weg bent en 

help elkaar om de woning er bewoond uit te laten zien. 

Zet bijvoorbeeld uw tweede auto op de oprit van de 

buren, haal de post even weg en geef de planten 

water. Een kleine moeite, maar het maakt een groot 

verschil. Geef dieven geen kans! 

BiebMensfort 
Zo langzaam maar zeker begint de vakantieperiode 

aan te breken, zowel voor de klanten als voor de 

vrijwilligers van BiebMensfort. 
In het vorige nummer hebben we het terloops even 

gehad over een aangepaste 'dienstregeling' in de 

topmaanden van die vakantieperiode. In deze 

aflevering geven we de precieze data zodat u hier 

rekening mee kunt houden. Zorg er voor dat u van 

voldoende leesvoer voorzien blijft en zodoende kunt 

blijven genieten van al het moois dat BiebMensfort 
 te bieden heeft want, we kunnen het niet vaak genoeg 

zeggen, 'Lezen is een feest'!! In de weken 31 - 32 - 33 

- 34 zijn we alleen op de dinsdagmorgen open (en dus 

niet op woensdagavond en vrijdagmorgen)! Anders 

gezegd zijn we dan open op 28 juli, 4 augustus, 11 

augustus, 18 augustus. Daarna, dus m.i.v. 25 augustus,is 

alles weer gewoon: drie keer per week. Noteer het op 

uw kalenders, in uw agenda's of waar dan ook want we 

willen natuurlijk niet dat u voor de gesloten deur komt 

te staan. Wij wensen u een heel goede vakantie en 

natuurlijk heel veel leesplezier!!  



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Seniorendag 2015 
Op 25 september organiseren we in De Werf opnieuw 

een seniorendag, maar  nu met een heel ander 

programma dan twee jaar geleden. Houd deze datum 

dus nu al vrij als u er bij wilt zijn. 

Ophalen huisvuil juli en augustus.: 
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 7 en 21 juli en  4 en 18 augustus restafval (grijze 

bak) op op 8 en 22 juli en  5 en 19 augustus en GFT 

(groene bak) op op 14 en 28 juli en  12 en 26 augustus. 

Wilt u de  afvalcontainers op de ophaaldag buiten 

zetten en als ze leeg zijn weer meteen binnenhalen?  

Vrijwilliger bij S.L.M.??? 
Stichting Leefbaarheid Mensfort is op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers om te kunnen blijven doorgaan met 

de ideeën die er zijn om Mensfort leefbaar te houden 

en waar mogelijk iets te doen aan de veiligheid in de 

wijk. Bij enkele activiteiten zoeken we dringend een 

aanvulling. Daaraan kunt u met enkele uren per maand 

al een bijdrage leveren. Geef u op via het mailadres of 

bij een van de leden van het dagelijks bestuur. 

10 jaar Burendag 
Op 26 september 2015 is het Burendag, het jaarlijks 

terugkerend feest dat je samen viert met je buren en 

de buurt. Een dag waarop je gezellig samen komt en 

waarbij je iets goeds doet voor elkaar en de buurt. 

2015 is een bijzonder jaar. Burendag bestaat namelijk 

10 jaar en dat mag gevierd worden! Wat ooit begon als 

een dag waarop 500 buurten meededen, is uitgegroeid 

tot een landelijk fenomeen. Inmiddels vieren ieder 

jaar bijna 1 miljoen mensen Burendag. Dit is jouw 

moment om samen met de buurt een mooi feest op te 

zetten. Ga naar www.burendag.nl. Wil je graag hulp bij 

het organiseren van de burendag? Mail of bel dan naar 

Janneke Lopata, Wijkwerker Lumens in de buurt. 

Tel.  06-52740942, Email j.lopata@lumensindebuurt.nl 

Eindhoven Doet! 
De vacaturebank van Vrijwilligerspunt is vernieuwd en 

verbeterd. Voortaan maakt deze onderdeel uit van 

Eindhoven Doet, het nieuwe online platform waar 

burgers en organisaties elkaar vinden op het gebied 

van vrijwilligerswerk, mantelzorg en actief 

burgerschap. Eindhoven Doet is een initiatief van 

Vrijwilligerspunt. 

Een belangrijke spil in de website is de vacaturebank. 

Hier komen vraag en aanbod rondom vrijwilligerswerk 

samen. Alle bestaande vacatures van de vacaturebank 

van Vrijwilligerspunt worden overgenomen, maar de 

vacaturebank zelf is sterk verbeterd. De 

vacaturebank is te vinden op www.eindhovendoet.nl.  

Frits Philips lyceum-Mavo 
In 2016 zal het Lyceum Bisschop Bekkers samen met 

het Christiaan Huygens College locatie Broodberglaan 

een nieuwe school genaamd  

Frits Philips lyceum-mavo vormen. Het Lyceum 

Bisschop Bekkers, en later dus ook Frits Philips 

lyceum-mavo, is benoemd tot Brainport School omdat 

zij in veel vaardigheden uitblinkt. Het enthousiasme 

van het personeel, de enorme onderwijsverrijking, de 

grote diversiteit in talenonderwijs en de wijze waarop 

vormgegeven wordt aan ondernemerschaptrajecten 

Ook in de nieuwe school krijgen leerlingen ruimschoots 

de gelegenheid om uit te blinken in de Talentrichting 

Ondernemerschap, waarvoor dit jaar een groep 

leerlingen de hoofdprijs van Global Enterprise Project 

(GEP) heeft gewonnen 

Moeite met computers? 
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.  

Bloembakken in de wijk. 
De bloembakken zijn weer zomers gevuld dankzij de 

opbrengst van de pleinverkoop, maar doordat de Plus 

Woensel van haar actie nog een aantal planten over 

had en die aan ons schonk staan er nu meer kleuren in. 

Het zou erg prettig zijn als u af en toe een emmer 

water geeft als u in de buurt van zo’n bloembak woont. 

Pedicure in Mensfort. 
Wist u dat u voor een goede voetbehandeling Uw wijk 

niet meer uit hoeft? Nee? Gevestigd op de Jan 

Heynslaan 42, zit Pedicure & Wellness Nancy. 

Ook voor ambulante pedicure behandelingen bent u bij 

mij aan het juiste adres. Kijk eens op 

www.pedicurewellnessnancy.nl of neemt u contact op: 

06-40463998. 

Lichtjesavond. 
Op donderdag 10 december zal om van 19.00 uur tot 

19.30 uur in De Werf een Lichtjesavond worden 

gehouden om samen even stil te staan bij de mooie 

herinneringen aan de overledenen in uw eigen kring. 

Noteert u deze avond alvast. Meer informatie krijgt u 

nog voor december. 


