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Wijkfeest 2016
Op zondag 8 mei zal dit jaar ons jaarlijkse Wijkfeest
Mensfort worden gehouden. We beginnen om 10.00
uur en zullen omstreeks 17.00 uur afsluiten na de
trekking van de prijzen van de jaarlijkse loterij. Voor
de kinderen hebben we diverse attracties, waarbij we
gezocht hebben naar enkele nieuwe uitdagingen, maar
het springkussen zal zeker niet ontbreken. De
omlijsting is opnieuw een braderie met nieuwe en
gebruikte spullen en een aantal kramen waar u iets
lekkers kunt kopen. Op het terras kunt u weer
genieten van de muziek van de zanger en diskjockey
die de hele dag gezellige muziek zal verfzorgen.
Natuurlijk kunt u daarbij een kopje koffie nemen of
een lekker drankje. Het lijkt ons zeker de moeite
waard om een kijkje te komen nemen. Misschien kunt u
er net dat leuke artikel vinden wat u al lang hebt
gezocht of treft u medewijkbewoners waarmee u een
praatje kunt maken.
Loterij Mensfort 2016
Opnieuw wordt dit jaar een loterij georganiseerd
rondom het wijkfeest. De opbrengst wordt gebruikt
voor de leefbaarheid en de veiligheid in onze wijk
zoals S.L.M. diverse zaken organiseert. Een gedeelte
zal zeker benut worden om het wijkfeest te kunnen
organiseren, maar ook wordt er bijgedragen aan de
fraaie bloemenbaskets die het plein gaan opfleuren.
De loten worden op het wijkfeest aangeboden, maar
we proberen ook bij u aan de deur te komen om loten
te verkopen. Prijzen blijven natuurlijk weer
beschikbaar tot 15 juli. Bij Coiffure Mensfort kunt u
die altijd nog afhalen tot deze datum. We hopen dat
iedereen in de wijk één of meer loten koopt (kosten €
0,50 per lot). We zoeken nog enkele wijkbewoners die
ons willen helpen in hun straat de loten te verkopen of
tijdens het wijkfeest enkele uurtjes de loten aan de
man te brengen. U kunt zich daarvoor melden bij tel
040-2449938.
Kienen in de Werf
Op woensdag 4 april en woensdag 18 april, 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.
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Peutergym
Vanaf 4 mei zijn kinderen van 0 – 4 jaar samen met
hun ouders elke woensdagochtend van 9:30—11:30
welkom in jongeren centrum de Energy voor een
gezellige ochtend peuter gym (zonder docent). Koffie,
thee, ranja en een lekker stukje fruit wordt verzorgd.
Kom gezellig een keer kijken.
Meer informatie: Janneke Lopata,
06-52740942, J.lopata@lumenswerkt.nl
Waardebonnensysteem.
Kennen en gekend worden in je directe leefomgeving is
een van de factoren die bijdraagt aan een veiligere en
prettigere leefomgeving. Om straatgenoten beter te
leren kennen is het mogelijk kleine activiteiten te
organiseren zoals een buurtbarbecue, High-tea,
kinderspeeldag
e.d.,
waarbij
vanuit
het
waardebonnensysteem een gedeelte van de kosten kan
worden betaald. Hebt u een idee om samen met uw
buurtgenoten iets te organiseren , neem dan contact
op met het bestuur van S.L.M., zodat het geld geen
belemmering hoeft te zijn om iets op te zetten
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.
Hartelijk welkom in de Open Emmaüskerk
Als u op zoek bent naar gezelligheid onder het
genot van een kopje koffie, dan zijn de open
ochtenden van de Emmaüskerk misschien iets voor
u. Elke woensdag- en vrijdagochtend van 10 tot 12
uur bent u van harte welkom. Naast gezelligheid en
onderlinge ontmoeting kunt u hier juist ook de
stilte zoeken. Kom gewoon eens langs. Op 27 april
is er een speciale Koningsdag-ochtend. De koffie
staat klaar” !
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.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Present in de wijk Mensfort
Op zaterdag 21 mei 2016 vinden in Mensfort een aantal
Present-klussen plaats. De Stichting Present Eindhoven
biedt via vrijwilligersactiviteiten ondersteuning aan
mensen die het financieel, sociaal of qua gezondheid
moeilijk hebben. Deze mensen worden bijvoorbeeld
geholpen
met
tuinonderhoud,
schoonmaakwerkzaamheden of schilderwerk in de
woning. De klussen die gaan plaatsvinden zullen door
Present uitgezocht worden in goed overleg met de
welzijnsorganisaties (WIJ Eindhoven en Lumens in de
Buurt), het Woonbedrijf en de St. Leefbaarheid
Mensfort en zullen worden uitgevoerd door vrijwilligers
uit de Emmaüskerk. Tussen de middag zal er een lunch
worden geserveerd in de Emmaüskerk. Stichting
Present, de maatschappelijke organisaties en alle
vrijwilligers willen op deze manier hun steentje
bijdragen aan het welzijn en de leefbaarheid in de wijk!
Heeft u interesse om mee te doen? Neem dan contact
op
met
leefbaar.mensfort@hetnet.nl
of
lidy.scheele@presenteindhoven.nl .
Theatercollectief Carte Blanche zet de deuren open!
Er wordt hard gewerkt aan een buurttuin op het
terrein van Carte Blanche. Twee bijenfamilies hebben
hun intrek genomen in de tuin en buurtbewoners
werken met onze tuinman aan een bloemen/kruidentuin.
Als de hekken open staan, bent u van harte welkom om
even te komen genieten. En loopt u gerust ook eens
naar binnen. Dan vertellen we u wie we zijn, of kom eens
kijken naar een van onze theatervoorstellingen.
In de maand mei speelt Stefan Jung Insula Dei, een
verhaal van Nescio en wel op 13, 14, 15, 20, 21 en 22 mei
(vrijdag en zaterdag 20.30 uur, zondag 15.00 uur).
En alvast een vooruitblik: 4 en 5 juni staat Carte
Blanche met een grote manifestatie in het Klokgebouw,
met tal van voorstellingen, presentaties, films,
workshops en een gigantische expositie. We nodigen u
van harte uit! Wilt u op de hoogte gehouden worden
middels onze nieuwsbrief, stuur dan een mailtje naar
informatie@carteblanche.nu. Of kijk op onze site:
www.carteblanche.nu
Seniorenkoor "Levensvreugd"
Dit jaar bestaat ons koor dat in De Werf wekelijks
repeteert, 40 jaar. Wij geven op 22 mei 2016 een
jubileum concert in wijkgebouw Unitas aan de
Vlokhovenseweg 49 in Eindhoven. We doen dit samen
met Accordeon- en Mandolineorkest "De Echo van het
Zuiden" en worden ondersteund door bariton Erik v.d.
Akker. Het concert is gratis te bezoeken en vanaf
14.15 is iedereen welkom. Het concert begint om 15.00
uur.

Bezoek ook onze website:

BiebMensfort
In de vorige aflevering van het groene blaadje hebt u
kunnen lezen dat we een aantal nieuwe boeken hebben
aangeschaft; hopelijk hebt u er al enkele gelezen en er
van genoten! Een van die nieuwe boeken is ‘De Vlucht’,
een debuutroman van de Spaanse schrijver Jesús
Carasco, een boek waarvan ik zelf enorm heb genoten
en het u derhalve van harte kan aanbevelen. Het is en
blijft natuurlijk altijd riskant om een boek aan te
bevelen want ook voor boeken geldt: smaken
verschillen! Maar ik doe het tóch! Maar, welk boek u
ook kiest: we wensen u er natuurlijk heel veel
leesplezier mee. Behalve nieuwe boeken hebben we ook
een nieuw lid binnen ons vrijwilligersteam en ze heet
Nellie. U zult haar vast wel ’n keer ontmoeten als u bij
ons op bezoek komt op ’n dinsdagmorgen,
woensdagavond
en/of
vrijdagmorgen.
De
ochtendopeningen zijn van 10 tot 12 uur en de
avondopening is van 19 tot 20 uur, maar dat wist u
natuurlijk al lang. Op 8 mei is BiebMensfort, aanwezig
op het grote wijkfeest hier kunt u met vragen en
opmerkingen bij onze mensen terecht kunt. In de
vorige Info hebt u natuurlijk óók kunnen lezen dat we
tijdens de vakantieperiode een beperkte opening
hebben: in de weken 31-32-33-34 zijn we er alleen op
de dinsdagmorgen, van 10 tot 12 uur. Tot de volgende
keer maar weer en onthoud het: “Lezen is een feest”.
KIKA KinderKampen Zomer 2016
Stichting KinderKampen (KIKA) organiseert sinds 1959
vakantieweken voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van het
basisonderwijs. De kampweken worden gedurende alle
weken van de basisschoolvakanties gehouden en zijn
niet wijkgebonden. KIKA Team Prinsejagt, Mensfort,
Acht, Achtse Barrier en Meerhoven organiseert haar
kampweek van zondag 14 t/m vrijdag 19 augustus 2016.
Dit is de vierde week van de basisschoolvakantie. De
data van de andere kampweken staan op
www.stichtingkika.nl vermeld. De kampweken worden op
ons kampterrein in Bakel gehouden en kosten € 72,50
all-in, dus inclusief busvervoer, eten en drinken. De
kinderen slapen samen met hun leiding in een tipi
(indianentent). De groepen worden op leeftijd ingedeeld
en bestaan uit zo'n 10 jongens of meisjes per groep.
Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u contact
opnemen met de kampleider Willem-Jan Gielen,
e-mail:kikaprinsejagt@hotmail.com
of
tel.nr. 06-23403790.
Redactioneel
Wegens plaatsgebrek moesten we helaas enkele
berichten doorschuiven naar volgende maand.
Eenkele berichten hebben we al ingekort, maar
toch…..Excuses voor deze inzenders.

www.leefbaarheidmensfort.nl

