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Wijkfeest 2016
Op zondag 8 mei was weer ons jaarlijkse wijkfeest
Braderie Wijkfeest mensfort. Onder een stralende
zon bezochten veel wijkgenoten, maar ook mensen uit
de omliggende wijken, het braderie-terrein. Veel
kraampjes met gebruikte spullen, veel kraampjes met
nieuwe spullen en ook een aantal kramen met lekkere
hapjes. De kinderen konden zich uitleven op de
springtoren, de draaimolen, de ballenbak en bij de
BMX en Urban sports activiteit. Om uit te rusten
onder het genot van een drankje was het terras een
uitgelezen plaats al was het in de zon wel wat warm.
Daar konden we ook weer genieten van de muziek
vanaf het podium, waar Patrick zorgde voor een goede
variatie. Door de samenloop in de voetbalcompetitie
was het laatste uur duidelijk minder bezocht, maar we
kunnen terugzien op een geslaagde dag, dankzij de
vrijwilligers die de hele dag in de weer waren. Een
woord van dank ook voor de omwonenden die opnieuw
hadden gezorgd dat het hele terrein autovrij was toen
er om 6.00 uur in de ochtend kramen moesten worden
opgebouwd.
Loterij Mensfort 2016
Bij het afsluiten van het wijkfeest is ook de trekking
verricht van de jaarlijkse loterij. Op onderstaande
nummers is een prijs gevallen:
0266; 0327; 0349; 0351; 0354; 0506; 0540; 0555;
0746; 0750; 0792; 0800; 1019; 1171; 1233; 1311;
1420; 1426; 1485; 1600; 1702; 2018; 2044; 2278;
2432; 2501; 2504; 2569; 2651; 2838; 2869; 2956;
3006; 3020; 3042; 3217. Hebt u een winnend lot=
dan kunt u bij Coiffure Mensfort, Jan Heijnslaan 147
tot 15 juli uw prijs afhalen.
Coiffure Mensfort.
Op 1 juli is het 30 jaar geleden dat Coiffure Mensfort
aan de Jan Heijnslaan 147 haar deuren opende, De
dames- en herenkapsalon is geworteld in de wijk
Mensfort. Al is de ruimte wat kleiner geworden, het is
er nog steeds gezellig. Erg blij zijn Ria en Lenie dan
ook met de splitsing, zeker met deze buurman. Loop op
1 of 2 juli gerust even binnen voor een gezellig kopje
koffie. U bent van harte welkom. Zij hopen het nog tot
aan hun pensioengerechtigde leeftijd vol te houden.
Ze hebben nog steeds veel plezier in het werk als
kapster en als eigenaar van Coiffure Mensfort.
Een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort.
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BiebMensfort
Waarschijnlijk zijn velen van u intussen al in het bezit
van het aardigheidje waarvan we u graag vorige maand
op de hoogte hadden gesteld: een prachtige én
praktische boekenlegger waar u bij het lezen veel
plezier van kunt hebben. Mocht u er onverhoopt nog
géén hebben, kom dan vlug op een van de 3
openingsmomenten naar ons lokaal in Energy achter De
Werf! We wensen u net zo veel plezier met ons nieuwe
hebbedingetje als met de linnen tassen die we u vorig
jaar konden aanbieden. Inmiddels kunt u waarschijnlijk
terugkijken op een geslaagd wijkfeest en hebt u 'n
praatje kunnen maken met onze vrijwilligers in de SLM
kraam. Mocht u al vakantieplannen hebben, vergeet dan
vooral niet voldoende goed leesvoer mee te nemen naar
uw tijdelijk onderkomen! Oh ja, houd wel rekening met
de beperkte opening gedurende de vakantieweken. U
heeft hierover al in de vorige afleveringen van het
groene blaadje kunnen lezen. Voor wie al van
toepassing: 'n heel fijne en goede vakantie en ook
tijdens de vakantie geldt onze leuze onverminderd:
"Lezen is een feest"!
Auto-inbrekers actief, voorkom auto-inbraak
De afgelopen maanden is het aantal auto-inbraken in
Eindhoven flink gestegen. Ten opzichte van de eerste
drie maanden in 2015 lag het aantal aangiftes in 2016
bijna 30% hoger. Het heeft dan ook uiteraard de
aandacht van de politie en de gemeente, maar als
autobezitter kunt u zelf ook veel doen om inbraak te
voorkomen! Het is vrij eenvoudig om de kans op autoinbraak flink te verkleinen. Let er op dat u geen
waardevolle spullen als laptops, tablets en mobiele
telefoons in de auto laat liggen. Haal dus zelf uw auto
leeg en vergeet niet de auto af te sluiten. Laat uw
handschoenenkastje open, zodat iedereen kan zien dat
er niets in zit. Het zijn eenvoudige maatregelen die
weinig moeite kosten, maar die u een hoop gedoe
kunnen besparen.
Fietsen met Mensfort.
Als het weer het toelaat gaan we elke dinsdag fietsen.
Iedereen kan meedoen als je om 13.00 uur aanwezig
bent bij De Werf. We fietsen rustig, 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
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

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.
Kienen in de Werf
Op woensdag 1 juni en woensdag 15 juni, 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.
Vrijwilligerspunt op locatie
Elke woensdag tussen 11.00 – 13.00 uur staan wij voor
u klaar in Wijkcentrum de Werf voor al uw vragen
over
Vrijwilligerswerk
en
de
Kortingspas.
Gezocht: Motiverende sportievelingen! (21004) //
Creatieve & handige man/vrouw (T44918). Heeft u
interesse, kom langs of kijk op www.eindhovendoet.nl
Samen eten is gezellig
In de Emmaüskerk wordt er op 21 juni weer lekker
gekookt en gezellig samen gegeten. De inloop is om
18.30 en om 19.00 gaan we aan tafel. De kosten
bedragen €5,00 per persoon. In juli en augustus gaan
deze bijeenkomsten niet door. Graag vooraf opgeven
(bij
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl
of
0630169325), want vol is vol.
Project Carte Verde!
Bijen maken het leven voor mensen al eeuwen zoeter
en lichter. Ze maken honing en was waarvan we
kaarsen, meubelwas en zelfs lipstick kunnen maken.
Zonder bijen zijn er geen appels en peren, geen
tomaten en aardbeien. Kortom, bijen zijn heel nuttig.
Toch hebben honingbijen het moeilijk door
verschillende ziektes, landbouwgif en verschraling van
het bloemenaanbod. In de steden doen bijen het
verrassend goed. Doordat de tuinen vol staan met
bloemen en bomen krijgen ze voldoende voedsel en
hebben ze minder last van gif. Sinds april staat er een
bijenkast in de wijk Mensfort bij Carte Blanche,
beheerd door K. Kwast, een stadsimker uit onze wijk.
Op zonnige dagen, wanneer de temperatuur boven de
10 graden komt, vliegen de bijen van bloem naar bloem
om stuifmeel en honing te verzamelen. Zo bestuiven ze
appels, peren, tomaten en aardbeien.
Spreuk van de maand
Wacht niet op een goede dag, maak er een!
Bezoek ook onze website:

WIJteam Woensel-Zuidwest
Iedereen heeft in zijn leven wel eens ondersteuning
of een helpende hand nodig. Bij het geven daarvan
gaat WIJeindhoven vooral uit van wat mensen wél
kunnen. En niet alleen van wat ze niet (meer) kunnen.
Vaak zijn ze daar beter mee geholpen. U krijgt de
ondersteuning thuis of zo dichtbij mogelijk bij huis.
Het WIJteam werkt niet vóór u, maar zoveel mogelijk
sámen met u. Daarbij hebt U één contactpersoon: de
medewerker van het WIJteam.
Dus hebt u een vraag? Wilt u doorgeven dat het met
iemand in onze wijk misschien niet goed gaat? op
dinsdag 09 juni vanaf 10:00 tot 11:30 uur staan
medewerkers van het WIJteam klaar om uw vragen
en/of onduidelijkheden te beantwoorden. Telefoon:
238 89 98. Email: woenselzuidwest@wijeindhoven.nl .
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 woensdagen 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 Koningsdagochtend. De koffie staat klaar” !
Nextdoor Mensfort
Een site waarbij iedere wijkbewoner zich kan
aanmelden en waarop berichten die interessant zijn
voor wijkbewoners met elkaar gedeeld kunnen worden
is sinds enkele maanden actief. Als u daarin ook
interesse hebt kunt u zich ook aanmelden en zo
regelmatig op de hoogte worden gehouden van de
geplaatste berichten. Via onderstaande link kunt u
zich aanmelden:
https://nextdoor.nl/invite/farppaskkxndumjqjadr
Musical “De Koning komt” in de Emmaüskerk
Op vrijdag 1 juli en zaterdag 2 juli wordt in de
Emmaüskerk de musical “De Koning komt” uitgevoerd
door een project toneelgroep en het Emmaüskoor. Een
vrolijke musical voor jong en oud. Aanvang beide dagen
om 19.30 uur. De toegangsprijs bedraagt € 5,inclusief een feestelijke consumptie na afloop.
Kaartverkoop aan de zaal. U kunt vooraf reserveren
via dekoningkomt2016@gmail.com
De musical “De Koning komt” is gebaseerd op het
gelijknamige verhaal van Else Vlug. De liedteksten zijn
juweeltjes, voornamelijk geschreven door Anton
Chardon en schitterend op muziek gezet door Jaap
Mulder. In “De Koning komt” maak je mee hoe
verschillende mensen zich voorbereiden op de komst
van Koning Jezus. Info: www.emmauskerkeindhoven.nl
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