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Wijkagent Henri Spaan overleden
Henri Spaan, de wijkagent van
de
Eindhovense
wijken
Mensfort en Rapenland, is
dinsdag
15
september
overleden. Hij heeft besloten
zelf een einde aan zijn leven
te maken. In onze wijk was hij
vaak aanwezig en werd door
velen aangesproken over de
gang van zaken in Mensfort.
Steeds had hij een luisterend oor en loste problemen
op die hij kon oplossen.
Wij wensen zijn nabestaanden heel veel sterkte bij
het dragen van dit verlies.
Pleinverkoop
Op zaterdag 03 oktober zal er weer een 2e 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 01 oktober 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 met nr 208-G01,
staat in de Waghemakerstraat, herkenbaar aan ons
groene logo-schild 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 gesloten
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende
maand op 13 oktober gesloten. Vanwege de uiterst
minimale belangstelling zetten we deze inloop op een
laag pitje. Mocht er in de toekomst redenen zijn om
eea weer op te starten met meerdere bewoners cq
vrijwilligers dan zal dat via deze bekende manier
openbaar gemaakt worden.
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/
Spreuk van de maand:
Om nieuwe dingen in je leven toe te laten, zul je
soms eerst oude dingen los moeten laten.
Een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort.
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Elke week in Mensfort:
** Elke dinsdag bij goed weer 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.
Halloween
Op donderdag 5 november zullen we in onze wijk samen
met basisschool Atalanta weer een Halloween-optocht
gaan houden. Kinderen lopen, als het kan verkleed en
met lampionnen, door veel straten van de wijk.
Onderweg komen ze allerlei “enge” dingen tegen. De
organisatie zal de bewoners van de straten waar we
door komen vooraf informeren, zodat zij ook hun
huizen kunnen versieren in deze stijl. Meer gegevens
vindt u in de volgende Mensfort Info.

BiebMensfort, wijziging openingstijden.
Zoals vorige maand al aangegeven is een aanvulling met
nieuwe boeken intussen binnen, door enkele vlijtige
handen al van onze eigen stickers voorzien en in de
kasten gezet! Kom dan nu naar BiebMensfort en
neem wat boeken mee. Voortaan zijn we op de
woensdagavond open van 19:00 uur tot 20:00 uur en
dus niét meer tot 21:00 uur, omdat er op die
woensdagavond eigenlijk maar weinig bezoekers
komen, zeker het tweede uur. Het loont voor de
vrijwilligers dan ook niet langer de moeite om dan open
te blijven. De tijden op dinsdag en vrijdag blijven
ongewijzigd! Hou daar rekening mee. Op zaterdag 19
september hebben we een delegatie van de
Eindhovense gemeenteraad mogen verwelkomen in
BiebMensfort. Deze raadsleden hebben die dag
namelijk een fietstocht gemaakt door Woensel Zuid
en zijn tijdens die verkenningsrit enkele keren van hun
fiets gestapt om zich te laten informeren en bijpraten
over enkele belangrijke initiatieven in dit stadsdeel,
waaronder onze ‘eigenste’ BiebMensfort waar wij zo
trots op zijn. Door zo’n activiteit raakt ons
gemeentebestuur uitstekend op de hoogte van wat er
zoal gebeurt ‘in het veld’, beter dan door het te lezen
in allerlei verslagen en rapporten. Hoewel ….“Lezen is
een feest” natuurlijk, (hopelijk) óók voor onze
bestuurderen…! Tot de volgende keer.

Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Wij gaan vegen!!!
De gemeente houdt uw wijk graag schoon, dit middels
het gemeentelijke aanbod : "Blik opzij, veger erbij".
Voor iedere wijk afzonderlijk moet dit goed
georganiseerd worden. S.L.M. wil dit nu gaan doen. Wij
gaan starten met een pilot voor het gebied wat ligt
tussen Dr.Cuyperslaan, Barrierweg, Berlagelaan en de
1e Lieven de Keylaan. Vanaf 2016 wordt er zes keer
per jaar de straat en het trottoir geveegd. Dat lukt
het beste als er voor één dag geen auto’s staan, één
dag bij even nummers, de andere de oneven nummers.
We gaan u op de hoogte houden hoe we dit voor
Mensfort willen organiseren. Voor onze wijk gaat de
actie heten: Blik opzij, Mensfort blij.
Bij vragen..... Opmerkingen....Voelt u zich geroepen
hieraan mee te gaan helpen als vrijwilliger.... Stuur dan
een mailtje naar Paul de Haas, emailadres:
blikopzijmensfortblij@gmail.com
Formulieren invullen??
Heeft u moeite met het invullen van digitale
formulieren van instanties? Denk aan woningbouw,
politie, gemeente, etc. In samenwerking met digitolk
helpt Lumens in de buurt u met uw vragen.
Iedere dinsdagmiddag tussen 13:30 uur en 14:30 uur
bent u van harte welkom in De Werf.
Voor meer informatie: Janneke Lopata 06-52740942
Vrijwilligerspunt Eindhoven
Je bent vast bekend met Vrijwilligerspunt Eindhoven,
de vraagbaak voor (aankomende) vrijwilligers én
organisaties die met vrijwilligers werken.In iedere
wijk/buurt zijn verenigingen en organisaties actief
waar vrijwilligers werken, die meedenken en hun
handen uit de mouwen steken.
Vanaf 16 september 2015 kun je voortaan iedere
woensdag van 11.00 - 13.00 uur terecht op ons
inlooppunt in Wijkcentrum De Werf op Van der
Werffstraat 14. Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk
en wil je daarbij persoonlijk advies? Of wil je meer
info over wat de Vrijwilligersacademie jou kan bieden.
Moeite
met
computers
of
digitale
informatievoorziening?
Digitolk zit nu in uw wijk. Ons lokaal bevindt 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. Stoeien en ervaring opdoen
met tablets? Loop binnen op maandagmiddag tussen
13:00 uur en 16:00 uur voor informatie. Computer
defect of andere problemen? Kom naar de helpdesk op
vrijdagmiddag tussen 13:30 uur en 15:30 uur.
Bezoek ook onze website:

Even voorstellen.
Wij willen ons graag even voorstellen: Wij zijn
Marleen, Jenna en Niki en jullie zullen ons de
komende tijd vaker gaan zien in de wijk, , in de
supermarkt, bij de basisschool, bij de Werf of
misschien staan we wel bij u voor de deur. U hoeft
dan niet te schrikken, wij zijn hele vriendelijke
meisjes met een missie. Wij willen graag weten wie
er allemaal in Mensfort wonen, wat u leuk vindt aan
deze buurt -of wat juist helemaal niet. Wij zijn
benieuwd naar uw verhaal, wensen en behoeften in
deze wijk, en dan met name met betrekking tot
wijkcentrum de Werf en het activiteitenaanbod.
Wilt u ons graag spreken? Wij zijn op woensdag en
donderdag vaak aanwezig in het wijkcentrum, of u
kunt bellen naar 040-2431154 of mailen naar
vrijwdewerf@lumensbuurtruimte.nl P.S. 3 oktober
staan we tussen 11 uur en 14 uur met warme
dranken (in ruil voor een praatje) op het Judas
Thaddeusplein!
Wijkcentrum De Werf....vol inspiratie! Vernieuwd.
Samen met de wijk wordt er hard gewerkt aan nieuwe
activiteiten! De programmaraad werkt samen met u
aan de invulling van uw wensen! Kom gerust langs, wij
zijn er voor u of kijk regelmatig op het prikbord en op
de website!
Gezocht…..
Voor een aantal activiteiten van S.L.M. zoeken we nog
vrijwilligers om het bestaande team te ondersteunen.
Interesse? Wil je weten wat je kunt doen? Spreek
één van de bestuursleden aan of mail naar
leefbaarheid.mensfort@hetnet.nl.
Schildersclub De Werf
In de Werf is de schildersclub o.l.v. de heer Frans
Verbeek actief op de donderdagavond. Er is nog plaats
voor enkele nieuwe leden. Wilt U leren schilderen of
bent U al gevorderd, neem dan contact op met Frans
Verbeek op 040-2431673 voor meer informatie.
Collectant MS fonds gevraagd
Voor de jaarlijkse collecte (van 23 november tot 28
november heeft het MS fonds nog collectanten nodig.
Je kunt je aanmelden als collectant voor het MS
fonds. Het enige dat je hoeft te doen is in de
collecteweek bijvoorbeeld op minstens één avond (dan
zijn de meeste mensen thuis) een uurtje bij mensen in
je buurt met een big smile aanbellen en met je bus te
rammelen...... Via de coördinator krijg je een aantal
straten toegewezen. Soms moet je even uitleggen wat
MS is, maar daar krijg je informatie over. om je op te
geven
als
collectant
vindt
je
op:
http://www.nationaalmsfonds.nl/help-mee/mscollecte.
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