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Veiligheid in Mensfort
De gemeente Eindhoven heeft onze wijk Mensfort
al jaren geleden bestempeld als 30-km wijk. Op elke
invalsweg in de wijk staat het bord! Dit om de
leefbaarheid in de wijk te bevorderen, maar ook om
te zorgen dat iedereen veilig over straat kan gaan.
Te hard rijden in een woonwijk levert voor alle
weggebruikers gevaren op. Van spelende kinderen
weten we dat zij vaak onoplettend de straat op
rennen. Op zo’n moment kan een automobilist die de
snelheid verminderd heeft tot 30 km eerder tot
stilstand komen en daarmee de gevolgen van een
aanrijding beperken. Ook is het voor anderen, met
name oudere weggebruikers, eenvoudiger in te
schatten of het veilig is over te steken als dan ook
nog een rollator moet worden voortgeduwd of als
men per fiets wil oversteken. Daarbij komt dan nog
eens dat het er op lijkt dat in onze wijk steeds
meer auto’s geparkeerd staan, waardoor het
uitzicht ook nog eens verminderd wordt. Deze
maand werd ik aangesproken door een wijkbewoner
die bij invallende avond rustig zoekend naar een
parkeerplaats op de Jan Heynslaan, plotseling met

hoge snelheid werd ingehaald door een auto, die
met piepende banden afdraaide op de Barrierweg.
De eerdergenoemde man was flink geschrokken,
omdat hij dit niet had zien aankomen bij zijn poging
een parkeerplaats te zoeken. Wanneer de haastige
bestuurder wat minder snel had gereden was hij
mogelijk toch wel op tijd op zijn bestemming
gekomen. Nu heeft hij geluk gehad dat er op dat
moment niemand overstak, niemand zonder
verlichting op zijn fiets door de straat reed en bij
het afslaan voldoende ruimte was om op hoge
snelheid de bocht te nemen. Gelukkig is dit geen
voorval dat zich dagelijks een aantal keren
voordoet, maar als het één keer mis gaat zijn de
gevolgen misschien niet te overzien. Met mij zult u
toch ook wel vaststellen dat er regelmatig flink
wordt doorgereden, met name op de wat langere
rechte straten in onze wijk. Mogen we in dit
wijkblad dan minstens een oproep doen aan onze
wijkbewoners om de snelheid aan te passen, zoals
gelukkig al velen wel netjes doen.

MENSFORT AGENDA
Wat kunt u deze maand in Mensfort doen??

Weekprogramma Wijkcentrum De Werf
Maandag
09.00-13.00 u
09.30-10.30 u
10.45-12.00 u
13.00-16.00 u
13.30-17.00 u
18.30-21.30 u
20.00-22.00 u

Werktuin 040
Gymclub Survival
Volksdansen
Digitolk computerclub
KBO Sjoelen ,biljart, rikken
EHBO
Volksdansen Vodawiko

Dinsdag
09.30-11.30 u
09.30-10.45 u
09.00-16.00 u
10.00-12.00 u
12.00-13.30 u
10.00-16.00 u
13.00 -17.00 u
13.30-16.30 u
20.00-22.00 u
20.00-22.00 u

Zangvereniging Zanglust
Chinese yoga
Seniorenontmoetingspunt
Bibliotheek
Daghap, lunch
Digitolk Computerclub
Bridgen
Biljartclub "Ons Genoegen”
Doornakkers muzikanten
Muziekgroep "Da Capo '85"

Woensdag
09.00-10.00 u
10.30-11.30 u
09.00-11.30 u
09.30-12.00 u
11.00-13.00 u
13.30-16.30 u
14.00-16.30 u
14.00-16.00 u
19..00-20.00 u
19.45-22.00 u
20.00-22.30 u
Donderdag
09.00-13.00 u
10.00-12.00 u
10.0-16.00 u
13.00-17.00 u
13.30-16.00 u
13.15-16.00 u
20.00–22.00 u

Vrijdag
9.30 -12.00 u Digitolk
10.00-12.00 u Bibliotheek
13.00-16.30 u Mondharmonica
Ons Genoegen
13.30-15.30 u Digitolk helpdesk
20.00-23.00u Kaartclub

Gym en beweging (1)
Gym en beween (2)
Nederlandse les
Crea-club
Vrijwilligerspunt
Bridgen Slem Hunters
KBO kienen 1e en 3e week
op aanvraag geopend
Reparatie café 2e en 4e week Zaterdag
Bibliotheek
Zondag
Symphonisch Ensemble
18.00–21.00 u Dansgroep van Cleef
Toneelvereniging Basta
Werktuin 040
Zangvereniging Levensvreugd
Digitolk
Biljartvereniging De Werf
Koersbal of Jeu de Boules
Yoga Peter de Zeeuw
Schildersclub Frans Verbeek

De programmaraad is elke
maandag en woensdag aanwezig
van 13.00 uur tot 16.00 uur

Loop voor meer informatie eens binnen of neem contact op: Wijkcentrum de Werf via (040) - 243
11 54 of info-werf@lumenswerkt.nl of vrijwdewerf@lumenswerkt.nl

Voor vragen over het programma in het jongerencentrum kun je mailen naar
Vernon Ridderstaat
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl
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Bewaar deze bladzijde

Weekprogramma
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

Andere activiteiten deze maand in Mensfort:
4 april
Kienen K.B.O.
De Werf
11 april
Kienen Eikenhof
Eikenhof
17 april
Samen eten
Emmauskerk
18 april
Kienen K.B.O.
De Werf
25 april
Kienen Eikenhof
Eikenhof

van S.L.M.
13.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

Fietsen
Wandelen
Koersbal

Weekprogramma van de Emmauskerk
Elke woensdag 10.00 uur
Koffiedrinken
Elke vrijdag
10.00 uur
Koffiedrinken

* Meer informatie over deze onderwerpen elders in deze

Vrijwilliger worden? Meer informatie daarover? Dat
kan! Meld je aan per mail:informatie@mensfort.eu

Mensfort Info

Wijkfeest 2018
Nog een goede maand en dan staat het jaarlijkse vermaken op de verschillende attracties op het
wijkfeest weer voor de deur. Opnieuw zal er weer van Judas Taddeusplein. Langzaam maar zeker krijgt de
alles e doen zijn op het Judas Taddeusplein, de invulling door de werkgroep vorm, al moeten er nog
Hendrik Staetslaan en de Jan Heynslaan: een wel wat zaken worden geregeld. Maar elk jaar lukt
braderie en rommelmarkt, waar weer van alles te koop dat weer.. Zoals we al jaren gewend zijn eindigen we
zal zijn, zowel nieuw als gebruikt, maar natuurlijk ook het wijkfeest met de trekking van de jaarlijkse
de kraampjes met allerlei lekkernijen. Er zijn loterij. Alle mooie prijzen worden getrokken onder
overigens nog kraampjes beschikbaar. Tijdens de toeziend oog van veel mensen. Die prijzen blijven
openingstijden van Coiffure Mensfort Jan Heynslaan dan ook nog lange tijd beschikbaar, ook als u niet bij
147 kunt u die bespreken en kunt u zelf ook verkopen. de trekking bent. Loten zijn vanaf nu tot en met de
Hoe eerder u zich meldt, des te meer keuze is er nog braderie te koop. Dankzij de inwoners rondom het
in vrije kramen, zodat u een plaatsje kunt uitzoeken. braderieterrein hopen we ook dit jaar weer de
Op het podium zal weer gezellige muziek te horen straten autovrij te krijgen Gelukkig werken zij elk
zijn, op het terras kan iedereen even uitrusten onder jaar weer voortreffelijk mee.
het genot van een drankje, de kinderen kunnen zich
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Het beste idee voor Mensfort 2018
HEB JIJ HET BESTE IDEE VOOR MENSFORT
VAN 2018? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Een supergroot feest met een toffe twist, een gave
sport activiteit, iets met muziek… Wat is jouw beste
idee voor de jeugd van Mensfort in 2018?
Vanuit Dynamo Jeugdwerk willen wij graag anderen
de kans bieden om je eigen idee te realiseren. Bij
jongerencentrum de Energy hebben wij allerlei toffe
activiteiten voor de jeugd, maar wij maken voor jouw
idee speciaal ruimte om dit uit te kunnen voeren. In
het jongerencentrum hebben we allerlei faciliteiten
om gebruik van te maken. Ook van de ruimte van het
jongerencentrum mag je gebruik maken. Kom maar
eens kijken!
Het beste idee wint €250,- en ondersteuning
vanuit het jeugdwerk om het idee uit te voeren!
Zend nu jou idee door naar: g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl en maak kans op de prijs!

Interieur De Energy

Jaarprogramma Stichting Leefbaarheid Mensfort
Elke dinsdag
Fietsen met Mensfort
Elke donderdag
Jeu de Boules of Koersbal
2x per week
Buurtpreventie
3 x per week
BiebMensfort
11 x per jaar
Mensfort Info
5 x per jaar
Pleinverkoop
2 x per jaar
Bloembakken vernieuwen
12 Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
20 April
Voorjaarsactiviteit
06 Mei
Wijkfeest Braderie
26 Mei
Klusdag
September
KroMeRaloop
21 September
Herfstwandeling
31 Oktober
Halloween
28 November
Sinterklaasmiddag
21 December
Kerstactiviteit
December
Busreis Kerstmarkt
Regelmatig wordt het bestuur gevraagd welke
activiteiten voor onze wijk worden gehouden door
S.L.M. Daarom hierbij een overzicht, waarin nog niet
alle data precies zijn ingevuld. Mocht u interesse
hebben om bij één van deze activiteiten als
vrijwilliger mee te doen, dan horen we dat graag.
Loterij t.b.v. Stichting Leefbaarheid Mensfort
Ook dit jaar is er weer een grootse loterij met een
mooie hoofdprijs, net als voorgaande jaren een
fraaie reischeque, en veel leuke prijzen. Gedurende
de maand april zullen we proberen bij alle huizen in
de wijk de loten te verkopen. Daarvoor zoeken we
nog enkele vrijwilligers die in hun eigen straat en
misschien een straatje verder de loten willen
verkopen. Daarvoor aanmelden kan op tel. 2449938
of per mail braderie.mensfort@mensfort.eu
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Een groen 2018 met Operatie Steenbreek
Tegel eruit, plant erin. Dat is het brengen van zwarte aarde, het uitlenen van
motto van Operatie Steenbreek.. kruiwagens en het bezorgen van planten. Kijk voor
Het regenwater moet gewoon de ambassadeurs op www.040Goedbezig.nl bij het
grond in kunnen om de bomen en onderwerp ‘nieuws’. Als je een woning huurt van een
planten te kunnen laten groeien.
woningcorporatie kan deze de huurders eventueel
Wil jij daar ook iets aan doen? Er zijn volop ondersteunen. Bewoners kunnen zich aansluiten bij
mogelijkheden om aan de slag te gaan, alleen of dit bewonersinitiatief “adopteren een straat” om
samen. Je staat er niet alleen voor. Iedereen kan in het groener en schoner te maken. Ze kunnen
eigen tuin zelf aan de slag om tegels te verwijderen gebruik maken van hesjes,
handschoenen of
en planten erin te zetten. Helemaal niet moeilijk. bordjes van Operatie Steenbreek. kijk bij
Tuinadvies of hulp nodig ? Vraag iemand om je te eindhoven.nl/adopteereenstraat.
helpen. Veel mensen hebben planten over die te veel In veel buurten zijn buurtbewoners actief die
ruimte vragen. Wat doe je met je tegel? Heb je advies kunnen geven. Ook zijn er buurtsubsidies
tegels verwijderd? Heb je veel tegels, gebruik ze dan beschikbaar als een groep bewoners hier samen aan
voor het bouwen van een muurtje. Daarmee bouw je gaat werken, zoals in onze wijk de waardebon een
meteen een mooie plantenbak in je tuintje.
mooie aanvulling kan zijn op het budget om de
Vele handen maken licht werk. Als je samen met je straat weer een mooi groen
buren of buurtgenoten aan de slag gaat, kun je hulp aanzicht te geven en daarbij
krijgen van hoveniers en groenbedrijven die tegelijk een bijdrage te
ambassadeur zijn van Operatie Steenbreek. Ze leveren aan een groen 2018 in
kunnen helpen met het weghalen van geel zand, het
je eigen omgeving.
Mysterie Lieven de Keylaan
Op de website
Indebuurt.nl kwamen we een
interessante vraag tegen : Waarom is er een 1e en
een 2e Lieven de Keylaan? Was lieven de key zo
belangrijk dat er twee straten naar hem vernoemd
moesten worden? Of is er daarvoor een andere
reden aanwijsbaar? Voor het antwoord moeten we
heel Eindhoven bekijken. Op veel plaatsen komen we
straten tegen, waarbij ergens in het midden een
plein ligt. (Alpenroosstraat, Kerstrooslaan enz. In
een ver verleden liep de huisnummering gewoon
door, wat tot verwarring kon leiden. Daarom werden
de langslopende straten in tweeën gesplitst: 1e en 2e
Alpenroosstraat etc. Bij de aanleg van de Lieven de
Keylaan langs de vijver (Hendrik de Keyzerplein)
heeft de gemeente destijds direct deze splitsing
doorgevoerd, vanaf de Boschdijk vóór het plein de
1e Lieven de Keylaan en daarna voorbij het plein de
2e Lieven de Keylaan. De laatste straat liep (en
loopt ) door tot waar nu het ziekenhuis staat.

Activiteiten door bewoners in Mensfort
Stichting Leefbaarheid Mensfort wil initiatieven
van wijkbewoners graag ondersteunen. Als iemand
het initiatief neemt om de bewoners van een
bepaalde straat, buurt of gebouw met elkaar in
contact te brengen kan daarvoor een financiële
bijdrage vanuit het Waardebonnensysteem worden
toegekend. Afhankelijk van het idee en het te
organiseren evenement wordt bepaald welk bedrag
reëel is om bij te dragen aan het samen werken aan
leefbaarheid in de straat of flat. Wilt u het
initiatief nemen en hebt u een idee, neem dan eens
contact op met het dagelijks bestuur van S.L.M.
Afgelopen jaar is van deze subsidie in de vorm van
het waardebonnensysteem gebruik gemaakt voor
een aantal leuke en serieuze activiteiten. Er zijn
best veel mogelijkheden. Ook voor uw straat of
flat!! Benut deze mogelijkheid van de gemeentelijke
subsidie via de Regiegroep Mensfort en neem het
initiatief.
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Pleinverkoop
Mits het weer ’t toelaat zal op zaterdag 31 maart
weer een 2e hands spullen verkoop gehouden worden
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 29 maart 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, staat in de Waghemakerstraat,
herkenbaar door ons groene logo-schild op de
buitenmuur recht tegenover de sportschool.
De opbrengst komt helemaal ten goede voor de
leefbaarheid in Mensfort. (o.a. bloembakken).

Spreuk van de maand
De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.
Buurtpreventie Mensfort
Ondanks de bittere kou in de afgelopen maanden
hebben onze vrijwilligers regelmatig een rondje
gedaan door de wijk. Opvallend was dat er weinig
mensen op straat waren. Wat ook opviel op de
rondjes deze maand waren de vuilcontainers die
aan de straat achterbleven. Weet u hoe eenvoudig
het dan is om daarmee de stap naar de schutting
of het dak van de schuurtjes te maken is?
Fietsen met Mensfort.
Ook nu het weer iets minder is kun je tijdens een
tochtje op de fiets genieten van de natuur.
Daarom vertrekt de groep fietsers elke dinsdag
weer om 13.00 uur vanaf De Werf. Ook u kunt
meefietsen. Aanmelden is niet nodig en het is ook
niet nodig elke week mee te gaan. Vrijheid
blijheid. Kleed je warm aan en fiets ook eens mee.
Onderweg krijgen de fietsers een lekker kopje
koffie aangeboden op kosten van S.L.M.

Vrijwilligers gezocht.
Elders in dit blad hebt u al gezien dat we weer druk
zijn met de organisatie van het Wijkfeest. Om dat
goed te organiseren heeft de Werkgroep Wijkfeest
al een aantal zaken geregeld, maar op de dag zelf
moeten er ook nog veel zaken gebeuren. Daarbij
kunnen we alle hulp gebruiken van iedereen in onze
wijk, van jong tot oud. Dat hoeft niet meteen voor de
hele dag te zijn, maar iemand die een deel van de dag,
bijvoorbeeld enkele uren in de ochtend of later in de
middag, een taak op zich wil nemen is van harte
welkom. Dat kan zijn bij toezicht bij de attracties,
assisteren bij de bar en het terras, verkopen van
loten tijdens de braderie, ondersteunen bij
voorkomende karweitjes onder leiding van de
organisatie of toezicht bij de kramen. Uiteraard kan
iedereen zich zelf aanmelden voor wat hem of haar
interesseert en welke taak men op zich wil nemen.
Ook kun je je natuurlijk aanmelden samen met
vrienden of vriendinnen. Door mee te doen maak je
het wijkfeest tot een deel van jezelf en het is
gezellig om bij de groep vrijwilligers te horen., maar
bovenal maakt het voor alle aanwezige vrijwilligers
wat gemakkelijker: vele handen maken immers licht
werk.
Meld
je
aan
via
2449938
of
braderie.mensfort@mensfort.eu.
Meld je aan als vrijwilliger
voor ons Wijkfeest op 6 mei.
Wandelen met S.L.M..
Eindhoveneen
Een van onze wijkbewoonsters wilFoto Wij
graag
wandelgroep opstarten, zoals dat ook met de fietsers
is gegaan. Gewoon, helemaal zonder verplichtingen, op
dinsdag om 13.00 uur vertrekken bij De
Werf, drie kwartier wandelen, samen een kopje
koffie drinken en weer terugwandelen. Natuurlijk
wordt daarbij rekening gehouden met de
mogelijkheden. S.L.M. zorgt voor de koffie, u hoeft
alleen maar te komen en mee te wandelen. De eerste
wandeling zal zijn op dinsdag 3 april als het weer dan
meewerkt, en verder iedere week. Loop ook gezellig
mee.
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Openingstijden BiebMensfort:
Dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur
Woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur

BiebMensfort
door Huub van Houtert
In het vorige nummer van dit blad hebt u uitgebreid
kunnen lezen dat de Gemeente Eindhoven onlangs
een buitengewoon genereus gebaar naar onze
BiebMensfort gemaakt heeft in de vorm van een
cheque van € 1000,00! Wij zijn daar met ons allen
natuurlijk heel verguld mee en heel trots op, temeer
omdat we als welkome bijkomstigheid daarmee de
publiciteit gehaald hebben: in verschillende lokale
media is hier melding van gemaakt. Tijdens onze
vrijwilligersvergadering op 6 maart jl. hebben we
het uitvoerig over deze schenking gehad waarbij het
uitgangspunt was dat genoemd bedrag zowel onze
bibliotheek als onze vrijwilligers ten goede moet
komen. Het is immers een waarderings-cheque: een
blijk van waardering voor het werk van de
vrijwilligers die de bibliotheek draaiende houden.
Een van de ideeën is een gezamenlijk etentje in het
restaurant van de bekende horeca-opleiding ‘De Rooi
Pannen’, een uitstekende gelegenheid om informeel
onder het genot van een hap en een drankje bij
elkaar te zijn. De kwaliteit schijnt heel goed te zijn
en de bijbehorende prijs alleszins redelijk…! Na dat
etentje blijft er natuurlijk nog een substantieel deel

van het bedrag over om andere dingen mee te doen.
Iets heel anders is de inrichting van ons lokaal. Het
zal u misschien niet direct opgevallen zijn maar we
hebben van Vernon Ridderstraat, de enthousiaste
en serieus meedenkende beheerder van ‘Energy’, de
beschikking gekregen over een extra kast en
daarmee dus over extra ruimte voor onze boeken!
De laatste tijd konden we die echt niet meer
allemaal op de planken kwijt waardoor er nogal eens
boeken bovenop de kasten lagen: verre van ideaal.
Tegelijkertijd hebben we meer ruimte gecreëerd
door een stevige ‘opruiming’: we hebben een groot
aantal boeken, verouderd, dubbel aanwezig,
nauwelijks of nooit uitgeleend in 4 jaar tijd, uit onze
collectie gehaald. Die liggen op het aanrechtje,
meteen als u binnenkomt aan de linkerkant, te
wachten om meegenomen worden én… nooit meer
teruggebracht te worden! Ga dus uw gang!
Overigens zullen de lege plekken in de kasten die nu
ontstaan zijn wederom snel opgevuld worden want
er
worden
binnenkort
weer
heel
wat
spiksplinternieuwe titels aangeschaft!
Allez, tot de volgende keer!

De Rabobank heeft
een flink
budget
om
verenigingen
te
ondersteunen. Dat doen ze op basis
van de uitgebrachte stemmen. Alle
leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven mogen
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne stemmen op
een vereniging of stichting. Ook S.L.M. is als stichting
aangemeld. Beslis mee en steun daarmee S.L.M. zodat
zij nog meer kunnen doen voor Mensfort. Geef ons
jouw stem van 5 tot en met 30 april 2018. Ga om te
stemmen naar : www.clubkascampagne.nl/eindhovenveldhoven
Jouw stem is geld waard! Jij steunt ons toch ook?
Stem op: Stichting Leefbaarheid Mensfort

Wist u dat….
… Stichting Leefbaarheid Mensfort zich nu al 22
jaar inzet voor een veilig en leefbaar Mensfort?
…. diverse vrijwilligers nu al (bijna) net zo lang
actief zijn?
…. zij zich allemaal inzetten voor alle bewoners?
…. er gelukkig ook steeds weer nieuwe vrijwilligers
hun tijd willen besteden aan Mensfort?
…. wij graag ook de komende jaren willen streven
naar verbetering in veiligheid en leefbaarheid?
… daarvoor, ook gezien de leeftijd van de huidige
vrijwilligers, zeker ook voor nieuwe, jonge
mensen een mooie taak is weggelegd?
… ook u van harte welkom bent om mee te doen?
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Daghap
in de Werf

Elke dinsdag van 12.00 uur tot 13.00 uur serveren we
de inmiddels bekende “Daghap van De Werf”,
gepresenteerd door Lumens en buurtruimte040 in
De Werf. Kom gewoon binnen, betaal je bijdrage van
€ 3,50 en eet met ons mee. Iedereen is welkom en je
hoeft je niet aan te melden. Hou de poster in De
Werf in de gaten, want we eten elke week wat
anders.

Kienen
Deze maand wordt er gekiend in De
Werf op woensdag 4 april en woensdag
18 april door de afdeling Judas Taddeus
van de KBO. Aanvang: 14.00 uur, Zaal open vanaf
13.30 uur. Er zijn alleen geldprijzen. Ook niet-leden
of kieners van buiten de wijk zijn van harte welkom!

Zoek je een
leuke locatie
of ruimte om iets te organiseren of
zoek je een activiteit of iets leuks
om te gaan doen bij jou in de buurt
van Eindhoven bij elkaar komen.?
Kijk dan op buurtruimte040, een
platform waar alle activiteiten en
ruimten Hier vind je alle ruimten en
zalen in BUURTRUIMTE 040. Bij
vragen of reserveringen kun je
direct contact opnemen met de
beheerder van de betreffende
ruimte.

Eindhoven Doet is voor iedereen die zich
vrijwillig inzet voor de stad en voor
elkaar. Het werkt met jouw inzet!
Doe je mee?

Lets Eindhoven

zoekt een:

Nieuwsredacteur
Vrijwillige Hulpdienst
Eindhoven

Zoekt
Rikken
Elke vrijdag wordt er gerikt in De
Werf. Aanvang 20.00 uur, einde
omstreeks 22.30 uur.
Iedereen is welkom om aan dit
kaartspel mee te doen en er zijn
elke avond leuke geldprijzen te
winnen. Voor meer informatie: tel.
2510952.

Tuinmannen/
vrouwen

Info & advies over vrijwilligerswerk
Eindhoven Doet in wijkcentrum De Werf.
Elke woensdag van 11.00 - 13.00 uur.

www.eindhovendoet.nl

De lente komt er aan.
Langzaam maar zeker komt de lente ook Mensfort binnen.
Het is al te zien in de grasstroken bij de Barrierweg, waar
we in het najaar krokussen, narcissen en andere planten
Wijkfeest 2017
hebben laten plaatsen om de biodiversiteit te bevorderen
De glijbaan
en om de wijk een fraaier uitzicht te bezorgen.
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Digitolk Helpdesk
Elke vrijdag zijn de mensen van
Digitolk aanwezig in De Werf van
13.30 uur tot 15.30 uur om te
bekijken wat er aan uw digitale
apparatuur (computer, Ipad etc)
mankeert als die niet goed meer
werkt. U krijgt advies wat te
doen en als u de computer
meebrengt kan die misschien
gerepareerd worden. Maak er
gebruik van! Deze hulp is gratis
behalve als er nieuwe onderdelen
nodig zijn.
Ideeën om de Mensfort Info nog
beter te maken? Mail ons!
Kienen
Op de woensdagen 11 april en 25
april is er in de ontmoetingsruimte van de Eikenhof aan
de Bleyslaan 73 een gezellige
kienmiddag. De zaal is open vanaf
13.00 uur Aanvang om 14.00 uur
Iedereen is van harte welkom.

Open huis Financiën
Vind jij die financiële administratie ook zo lastig?
Ben je niet zo thuis in de wettelijke regelingen, ken
je je recht op uitkeringen of toeslagen? Kun je die
formulieren niet invullen? Wij helpen je daarbij of
verwijzen je naar professionele instanties die
verder kunnen helpen. Onze hulp is geheel
kosteloos!
WAAR KUN JE TERECHT?
- elke woensdag van 9.30-10.30 uur
in het parochiecentrum van de Petruskerk,
Kloosterdreef 31 (vanaf 4 oktober)
- elke donderdag van 10-12 uur
bij het Leger des Heils, Pisanostraat 47A
- elke vrijdag van 10-12 uur
in de Emmaüskerk, J.v.d. Wegestraat

Samen eten is pas fijn.
Ons kookteam staat weer
klaar om voor u ook op de
derde dinsdag van deze
maand, dus op dinsdag
17 april een lekkere maaltijd te bereiden. Dan
kunnen we op weer samen genieten van het eten en
daarbij gezellig een gesprek voeren . De kosten
bedragen € 5,00 p.p. Iedereen is weer van harte
welkom. Wel graag aanmelden uiterlijk zondag 15
april via sameneten@emmauskerkeindhoven.nl.
Welkom bij het Openhuis in de Emmaüskerk
In de Emmaüskerk bent u elke woensdag- en
vrijdagochtend tussen 10.00 uur en 12.00 uur van
harte welkom om een kopje koffie te komen
drinken en een praatje te maken. Loop gezellig eens
even binnen voor een kopje koffie en een gezellige
ontmoeting.

Bezorgers gezocht
Voor de bezorging van de Mensfort Info zoeken we
nog enkele vrijwilligers. Hebt u elke maand een half
uurtje tijd? Meldt u dan aan bij de redactie.
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De pen
In “De Pen” stelt elke maand een andere wijkbewoner zich voor aan de wijk en geeft dan de pen door aan een
ander. Een mooie manier dus om meer te weten te komen over de buurt en over elkaar. Dus iedere maand een
andere persoon. Dit keer Vernon Ridderstaat, sociaal beheerder Jongerencentrum De Energy.

Graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Vernon Ridderstaat, ik ben 45
jaar en vond na mijn carrière en werkervaring bij Defensie een nieuwe uitdaging
in de functie als beheerder van het
jongerencentrum de Energy. Het werken
met en voor jongeren spreekt mij aan net
zoals de diversiteit aan werkzaamheden op
technisch gebied maar ook het faciliterend zijn naar
het team, jeugd en vrijwilligers. De combinatie van

zorg
dragen
voor
een
opgeruimde,
uitnodigende, veilige omgeving en aansluiten bij jeugd en
alle andere bezoekers van het pand is iets waar ik mij
graag voor inzet. Ik hoop hiermee te kunnen bijdrage
aan een fijne plek in de buurt waar jongeren en
andere bezoekers zich welkom voelen. Mocht je
vragen of ideeën hebben over wat het jongerencentrum nog zou kunnen bieden .. loop dan gerust
eens binnen Ik geef de pen door aan de heer van
Belkom
Groet Vernon

Circus project op Atalanta
Als deze Mensfort info
uitkomt zijn alle feestelijkheden al achter de rug. Toch willen we graag nog iets
over vertellen. Op maandag 12 maart werd op
Atalanta het thema Circus geopend. Op het dak van
de school stonden alle leerkrachten verkleed als
clowns en acrobaten. Zij lieten daar hun mooiste en
beste circuskunsten zien.
Circusartiest in spé !

De leerkrachten als circusartiesten.
Dit was voor de kinderen de aftrap om een parcours
te lopen over het plein waar ze uitgedaagd werden
om zelf verschillende vaardigheden te tonen die
nodig zijn als circus artiest.
In de twee weken die volgden hebben alle kinderen
dagelijks hard aan het thema gewerkt. Met een
spetterende finale sloten we het thema af. Onder
leiding van echte circusartiesten gaven alle kinderen
van het spilcentrum een circusvoorstelling. Het was
een feest voor kinderen, ouders en alle buurtgenoten
die kwamen kijken. Wilt u meer weten over onze
school volgt u ons via de website: www.bs-atalanta.nl
en op Facebook.
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Verken de buurt met je buren
Vanaf 17 mei start Vluchtelingenwerk Zuid- waaronder nieuwkomers. Zo leer je je omgeving
Nederland met het project Dichter bij huis in kennen en de mensen die hier wonen, mensen van
Mensfort. Centraal staat de eigen buurt, waar de hier en mensen uit andere culturen, maar allemaal
inwoners al wandelend op zoek gaan naar de mensen die hier wonen.
antwoorden op vragen als: Wat bindt jou met de Opgeven voor Dichter bij Huis kan aan de bar in
mensen om je heen of Hoe goed ken jij je buurt. buurthuis de Werf of via e-mail. Mail dan naam, eTijdens de wandeling o.l.v. een enthousiaste gids mailadres
en
telefoonnummer
krijgen de deelnemers informatie en gaan op zoek naar j.lopata@lumenswerkt.nl
naar de antwoorden. Kennismaken met elkaar is een Voor meer informatie over dit project: Neem dan
op
met
Pim
van
Gerwen
belangrijk onderdeel. Je ontdekt gaandeweg contact
via pvangerwen@vluchtelingenwerk.nl.
overeenkomsten tussen jouzelf en buurtgenoten,
Basisschool Atalanta onthult zelf ontworpen graffiti kunstwerk.
Basisschool Atalanta in Eindhoven heeft op vrijdag Het kunstwerk kwam tot stand g in samenwerking
23 maart een kleurrijk graffiti kunstwerk op haar met de leefbaarheidsteams van Kronehoef,
schoolplein onthuld. Namens de Gemeente Mensfort en Rapenland en met Lumens, CKE,
Eindhoven was wethouder Jannie Visscher van Woonbedrijf en Dynamo Jongerenwerk. Het kleurOnderwijs aanwezig bij de onthulling. Het ontwerp rijke kunstwerk kreeg een opvallende plaats op het
van het graffiti kunstwerk is geïnspireerd op werk schoolplein op de nu nog kale muur van de gymzaal.
dat door leerlingen van de school is gemaakt in Helaas kunnen we geen foto plaatsen omdat dan het
samenwerking met graffiti kunstenaar Gart Smits.
aanleveren bij de drukker in het gedrang komt.

Mijn naam is Trudy el Boujaddaini en misschien
hebben we elkaar weleens ontmoet. Ik ben
mogelijk bij je thuis geweest of ben je in de wijk
tegen gekomen. Sinds februari 2015 werk ik
namelijk als generalist bij WIJeindhoven in de
wijken Mensfort en Rapenland. Als je (tijdelijke)
ondersteuning nodig hebt bij problemen met
thuis, werk, opvoeden, zorg, ontmoeten en
vervoer, ga ik samen met jou op zoek naar
oplossingen. WIJeindhoven biedt geen kant-en-

klare oplossingen. Want die zijn er niet. Elk
probleem vraagt om een eigen aanpak en daarin
ondersteun ik je. Maar ook als je je iets voor
iemand anders wil betekenen denk ik graag met je
mee. Je kunt met WIJeindhoven contact opnemen
via de telefoon (040 238 89 98) of e-mail
(info@wijeindhoven.nl). Vind je het fijner om
gewoon binnen te lopen? Ook dat kan! Sinds een
week is het team Toegang aanwezig in de wijk.
Kijk op de website www.wijeindhoven.nl voor de
actuele openingstijden van de inlopen. We
ontmoeten je graag!
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Belangrijke contact (mail-)adressen/telefoonnummers enz
Website S.L.M.
Buurthuis De Werf,
Beheerder: Richard Heijdenrijk,
Buurtpreventie Mensfort
Jongerencentrum De Energy
Beheerder:Vernon Ridderstaat
Gebiedscoördinator Mensfort
Erika Overink
Wijkagent
Patty Bosmans
Janneke Lopata
Jongerenwerk Mensfort
Gijs v. Dijsseldonk
Algemeen Klachtennummer
Gemeente Eindhoven
RK Parochie St. Petrus’ Stoel
Emmaüskerk
Jan Dorr
Redactieadres Mensfort Info
Bankrekening S.L.M.

Bij overlijden:

www.leefbaarheidmensfort.nl
informatie@mensfort.eu
van der Werffstraat 14,
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl
buurtpreventie@mensfort.eu
van der Werffstraat 14,
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl
e.overink@eindhoven.nl

2431154
084-869 30 76

06-12324551
2385029

Politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4.
patty.bosmans@politie.nl
j.lopata@lumenswerkt.nl
g.v.dijsseldonk@dynamojeugdwerk.nl

0900-8844
06-52740942
06-52740944

gemeente@eindhoven.nl

14040

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

269 75 61

j.dorr@upcmail.nl,
v. Norenburchstraat 41
mensfort.info@mensfort.eu
t.n.v. Penningmeester S.L.M.

Acheron uitvaarten

2133194
2449938
NL27RABO0150070985

1e Lieven de Keylaan 88

2029815

Colofon
Redactie: Harry van de Vondervoort
Redactieadres: v. Norenburchstraat 41.
Kopij voor de uitgave van mei aanleveren uiterlijk
op 15 april per email mensfort.info@mensfort.eu
of schriftelijk op het redactieadres.
Niet commerciële berichten bestemd voor
inwoners van Mensfort worden kosteloos
geplaatst.
De redactie behoudt zich het recht voor
mededelingen in te korten als het artikel te lang
is of te weigeren indien deze als kwetsend
kunnen worden ervaren.
Advertenties zijn mogelijk. Tarief
en
voorwaarden in overleg met de redactie.

De wethouder maakt een selfie na het
ondertekenen van het buurtcontract .

MENSFORT INFO is een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort
en wordt maandelijks bezorgd bij iedereen in de wijk Mensfort in Eindhoven
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