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Stichting Leefbaarheid Mensfort 20 jaar 

Het verjaardagsfeest van S.L.M. op zaterdag 9 april 

begint steeds meer vorm te krijgen. Om 14.00 uur 

verwachten wij alle kinderen tot 13 jaar. Allereerst 

zullen ze dan geschminkt kunnen worden en een 

ballonnenclown verrast een aantal van hen. Daarna 

volgt  een spetterend optreden van een doldwaze   

clown Rinaldo en er komt nog een tweede optreden. 

Tot 17.00 uur zijn de kinderen in  De Werf. Vanaf 

17.00 uur tot 20.00 uur volgen voor de jongeren van 11 

jaar tot 23 jaar een aantal actieve workshops, 

waarvan we  al weten dat daar rappen, dansen en 

voetbalacts bij zullen zijn . De verschillende groepen 

zullen dat aan elkaar presenteren en we gaan dat te 

filmen.  Vanaf 20.00 uur worden  alle volwassenen van 

Mensfort verwacht voor een gezellige avond met o.a. 

de dames Flats en muziek onderbroken door enkele 

optredens. Omdat de afspraken nog niet concreet zijn 

vastgelegd kunnen we dat nog niet publiceren, maar er 

wordt hard aan gewerkt. De avond zal duren tot 24.00 

uur. Uiteraard wordt bij elke groep gezorgd voor een 

passende traktatie en een drankje. Zorg er dus voor 

dat je deze tijd vastlegt in je agenda.  

Buurtpreventie Mensfort 

In augustus zijn we gestart 

met buurtpreventie in 

Mensfort. Het was meteen 

een succes en er meldden zich 

veel vrijwilligers en enkele kartrekkers.  

Er is nog steeds veel interesse om op diverse tijden 

door onze wijk te 'patrouilleren'. Om het werk nog 

beter te kunnen verdelen en misschien met meer 

groepen te gaan lopen kunnen nieuwe vrijwilligers zich 

altijd aanmelden. 

Via buurtpreventie.mensfort@gmail.com kun je je 

aanmelden om ook mee te doen.   

Wijkfeest 2016 

Dit jaar zal het wijkfeest Braderie Wijkfeest 

Mensfort worden gehouden op zondag 8 mei. Naast de 

attracties en de muziek zijn er uiteraard ook weer 

marktkramen met nieuwe en gebruikte spullen. Een 

kraam reserveren kan via email: 

braderie.mensfort@upcmail.nl of na 15 maart bij 

Coiffure Mensfort aan de Jan Heijnslaan. De kosten 

bedragen € 35,00 per kraam.  

 Fietsen met Mensfort. 

Als het weer het toelaat gaan we vanaf 1 maart weer 

elke dinsdag fietsen., steeds een andere route. 

Iedereen kan meedoen als je om 13.00 uur aanwezig 

bent bij De Werf. We fietsen ongeveer 30 km, we 

fietsen rustig, zodat iedereen kan bijhouden  en 

nemen onderweg de tijd voor een kopje koffie. 

Aanmelden is niet nodig, maar zorg op tijd bij De 

Werf te zijn. Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Groen Mensfort 

Heb je groene vingers? Wil je in rust en ontspanning 

met anderen werken in een tuin? Mensfort krijgt een 

prachtige bloementuin met 2 bijenkorven. Deze komen 

op het terrein van Carte Blanche, Jan Heynslaan 4. 

Gezocht: Bloemenkennis, Groenwerkers, Gezellige 

mensen. Het terrein is voor iedereen toegankelijk. 

Iedereen draagt bij naar wat hij kan. Info en 

aanmelden: Janneke Lopata. 06-52740942, 

j.lopata@lumensindebuurt.nl 

Kienen in de Werf 

Op woensdag  2 maart en woensdag 16 maart, aanvang 

14:00 uur: Kienmiddag georganiseerd door KBO-afd. 

Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden gehouden 

in het wijkgebouw “De Werf”, Van der Werffstraat 

14. Er zijn alleen geldprijzen.  Ook niet-leden of 

kieners buiten de wijk zijn van harte welkom. 

Opknappen binnenterrein Wijkcentrum De Werf  

Het binnenterrein van het wijkgebouw en 

jongerencentrum  wordt gebruikt door mensen van 0 - 

100 jaar. Omdat er veel gras ligt en er onkruid groeit 

is die ruimte zeer onderhoudsgevoelig. Vrijwilligers 

zijn nu veel tijd kwijt met het onderhouden van het 

gras, terwijl zij ook andere dingen zouden kunnen 

doen. Daarnaast wordt het gras nat en zompig, 

waardoor we veel maanden in het jaar hier geen 

gebruik van maken. Wie komt ons helpen aan een nog 

mooiere tuin bij het wijkcentrum. Op 11 maart gaan we 

aan de slag om de tuin mooier en beter te maken. 

Alle handjes zijn welkom en plezier staat voorop. De 

veranderingen zijn voor nog meer ontmoeting tussen 

nog meer verschillende soorten mensen. Het terrein is 

ook van jou!  Knap het mee op en organiseer er leuke 

dingen samen met Lumens. Meld je even aan bij 

j.lopata@lumenswerkt.nl voor 4 maart als je mee kunt 

doen. 



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

Pakketactie PLUS supermarkt 

Een groot succes. We ontvingen dit jaar zoveel zegels 

dat we 20 paketten gingen uitdelen aan mensen in 

Mensfort die een extraatje wel konden gebruiken. We 

willen iedereen die zegels heeft ingeleverd namens 

deze mensen van harte bedanken. Een kleine moeite 

voor mensen uit onze wijk, maar met grote waarde 

voor de mensen die een pakket mochten ontvangen. 

Het werd door iedereen gewaardeerd. 

Koffieconcert rond Pasen  

Op zaterdagmiddag  5 maart wordt in de Emmaüskerk 
de passiecantate ‘Who is this King?’  uitgevoerd door 

het koor Synoidos.  Deze prachtige passiecantate is 

een mooie gelegenheid om het paasverhaal op een 

eigentijdse manier te beleven. De toegang is gratis, er 

is een deurcollecte. Vanaf 15.30 uur staat de koffie 

klaar. De cantate begint om 16 uur. Iedereen is hierbij 

van harte welkom! 

WijEindhoven. 

Elke dinsdag zijn twee medewerkers van 

WijEindhoven aanwezig in De Werf van 13.00 uur tot 

15.00 uur. Heb u vragen? U bent welkom 

Digitolk 

Moeite met computers of digitale informatie-

voorziening?  Digitolk zit nu in onze wijk in buurthuis 

de Werf. Zij bieden laagdrempelig computeronderwijs 

aan. Steeds meer instanties zoals  belastingdienst, 

woonverhuurders, gemeente en zorgverzekeraars 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.   

Carte Blanche speelt Thuis 

In een tijd waarin televisieprogramma’s  veel aandacht 

besteden aan mensen met een verstandelijke 

beperking  en er alles aan gedaan wordt om ze zo 

normaal mogelijk te laten functioneren in onze 

maatschappij, kun je je afvragen wat de consequenties 

zijn van deze tweeslachtige benadering van een mens.  

In Thuis worden een man en vrouw noodgedwongen 

herenigd met hun gehandicapte zoon en met elkaar. 15 

Jaar lang lag de zorg voor hun jong volwassen zoon in 

de handen van de heer. Het contract is verlopen. Deze 

ontmoeting moet de kaarten opnieuw schudden.  

Speeldata: 19, 20, 26, 27, februari, 4 en 5 maart 

20.30 uur en op 28 februari om 15.00 uur 

Entree: €12,50. Locatie: Carte Blanche, Jan Heynslaan 

4, Eindhoven. Reserveren: 040-2451739 of 
reserveren@carteblanche.nu  

Nederlandse les in de Werf 

Elke woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur  in 

wijkcentrum de Werf praten wij in het  Nederlands 

over thema’s die de deelnemers leuk en interessant 

vinden. Wij oefenen ook met Nederlands lezen, 

schrijven en grammatica. Kosten: € 7,00 per les. Kom 

langs voor een gratis proefles! Informatie bij: Roos 

van der Zon, tel. 06-23657499.  

Vrijwilligerspunt op locatie 

Het Vrijwilligerspunt is iedere woensdag aanwezig in 

Wijkcentrum De Werf van 11.00 – 13.00 uur. 

Ook voor het aanvragen van de ‘Kortingspas Eindhoven 

Waardeert” bent u van harte welkom. 

Themaochtend voor vrouwen 

Het Interkerkelijk Vrouwencontact Eindhoven nodigt 

je uit voor een bijeenkomst op dinsdag 8 maart 2016 

van 9.30 tot 11.30 uur in de Emmaüskerk. Karien Geluk 
spreekt dan over het thema  ‘We hebben allemaal 

wat……’ . In ons leven maken we van alles mee. Niet 

alleen dramatische of verdrietige , maar ook mooie en 

fijne gebeurtenissen.  We zijn (gelukkig) niet alleen op 

de wereld en onderhouden zodoende allerlei relaties. 

Hoe ga je op een goede, fijngevoelige manier om met 

de mensen om je heen?  

Vanaf 9 uur staat de koffie klaar! Kinderoppas is 

aanwezig. Entree € 4,00 inclusief koffie/thee en cake.  

Frits Philips lyceum-mavo begint Excellent  

Scholen die zich onderscheiden in kwaliteit in de 

breedste zin van het woord  mogen  het predicaat 

Excellent voeren. Het is niet alleen voldoende om 

goede of uitstekende resultaten te halen. De school 

moet buiten de examenvakken ook uitblinken op 

andere gebieden. Vorig jaar was de school al voor de 

vwo-afdeling excellent. Dit jaar komt daar ook de 

havo-afdeling bij. Het Lyceum Bisschop Bekkers dat 

met de locatie Broodberglaan van het Christiaan 

Huygens College vanaf 1 augustus 2016 samen verder 

als Frits Philips lyceum-mavo. Rector Debby Verhoeve 

gaat voor het behouden van het predicaat. Het 

betrokken personeel gaat mee in de fusie en de know 

how om de school te blijven ontwikkelen, blijft in huis. 

Voor de docenten en onderwijsondersteuners is het 

krijgen van dit predicaat een beloning voor het werk 

dat zij verrichten ten behoeve van de leerlingen.  

Cure afvalbeheer 

Om precies te weten wanneer welk huisvuil wordt 

opgehaald, kunt u de digitale afvalkalender 

downloaden: http://afvalkalender.cure-

afvalbeheer.nl/ of u kunt op de telefoon de app 

downloaden (via cure afvalbeheer). Met de app kunt u 

ook de herinnering  instellen en bijzondere berichten 

ontvangen. 


