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Stichting Leefbaarheid
Mensfort (SLM) viert haar
25 jarig jubileum. Er zijn
vele hoogtepunten
geweest in deze periode.
Toch komt er geen groot
wijkfeest omdat Corona
dat niet toelaat.
SLM streeft naar een wijk, waar het fijn is om
te leven. Een wijk waar mensen elkaar op
straat ’goede dag’ zeggen en waar men zorg
heeft voor elkaar. Vele vrijwilligers zetten zich
in voor een leefbare wijk. Dat gebeurt in
goede samenwerking met de gemeente en
sociale instanties. In dit wijkblad vind je een
overzicht van de hoogtepunten.

2019: Vakantieactiviteit voor kinderen

Het dagelijks bestuur wil op een kleinschalige
manier stilstaan bij dit 25 jarig jubileum. Begin
oktober komt er in De Werf een klein jubileumfeest met een beperkt aantal genodigden.
Het uitnodigen zal nog een hele klus worden,
omdat er vele vrijwilligers zijn (en zijn
geweest) en er maar 35 mensen in De Werf
mogen.

Hoogtepunten 25 jaar SLM op pagina 6 en 7

Mensfort Info in een nieuw jasje
WIJ ZOEKEN JOU!
• Kun je omgaan met een
opmaakprogramma (Publisher)?
• Kun je leuke berichten
schrijven en foto’s maken?
• Ben je handig met sociale
media?
Zet je talent in voor dit wijkblad en
meld je aan bij:
mensfort.info@mensfort.eu

Het was een grote schok
toen Harry van de
Vondervoort, jarenlang
de samensteller van het
wijkblad, op 18 juni overleed.
Stichting Leefbaarheid Mensfort wil zijn werk voortzet-

ten en het wijkblad blijven
uitbrengen. Zo blijf je altijd
op de hoogte van het
nieuws in de buurt.
Er is gekozen voor een
nieuwe opzet met een fris
jasje. We zijn benieuwd wat
je ervan vindt. We horen
het graag van je!
Wil je ook meedoen?
En natuurlijk kunnen we dit
niet alleen. Daarom zoeken
we jou! Kun je omgaan met
een opmaakprogramma
(Publisher), vind je het leuk

om berichtjes te schrijven en
foto’s te maken, ben je handig
met sociale media, of vind je
het gewoon leuk om mee te
helpen, dan ben je van harte
welkom. Het maakt niet uit of
je nog op school zit, een bedrijf hebt, een druk gezin hebt
of gepensioneerd bent. Iedereen kan zich aanmelden.
Neem contact op met:
mensfort.info@mensfort.eu.
Ook als je nieuws of tips hebt,
kun je dit doorgeven op dit
e-mail adres.
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BiebMensfort

Marianne Sax: “Hier wordt nooit een boek weggegooid”
“Mensen komen hier niet
alleen voor boeken, maar
ook voor een praatje”,
weet Marianne Sax uit
ervaring. Zij is ruim zes
jaar vrijwilligster bij BiebMensfort.
Marianne: “Ik was erg teleur
gesteld toen de wijkbibliotheken een paar jaar geleden
hun deuren sloten. In de wijk
is er echt behoefte aan een
bibliotheek om de hoek.
Vooral ouderen gaan niet
gemakkelijk naar de stad om
boeken te halen. Daarom
ben ik blij met deze prachtige
wijkbibliotheek die gerund
wordt door dertien vrijwilligers”.
Nieuwe boeken
Regelmatig heeft BiebMensfort nieuwe boeken via de
stadsbibliotheek of via
inbreng van wijkbewoners.

Marianne: “Er wordt hier
nooit een boek weggegooid.
Oude boeken mogen
mensen gratis meenemen of
ze gaan naar een vlooienmarkt”.

Meld je aan voor de schilderclub
(30-50 jaar)

Schilderij gemaakt door
Marloes Bernards

Heb jij nog nooit een kwast
vastgehouden of schilder je al
jaren met plezier? Iedereen
tussen de 30-50 jaar is welkom op de schilderclub in De
Werf. Op maandagmiddag
tussen 12:30-14:30 uur kun je
terecht om te schilderen met
acrylverf. We hebben alle
materialen beschikbaar; schildersezels, penselen, verf,
begeleiding. En het mooiste is
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dat het gratis is. We kunnen
samen kletsen en schilderen
en bij de bar een kopje thee
of koffie halen.
Hopelijk zien we je maandagmiddag. We starten 6 september.
Groetjes Marloes
Aanmelden of vragen?
Stuur een email naar
marloesbernards@gmail.com

Openingstijden Bieb Mensfort:
Maandagochtend en Vrijdagochtend van 10.00-12.00 uur.
Woensdagavond van 19.00-20.00 uur.
Je kunt gratis drie boeken per vier weken lenen.
Verlengen is mogelijk. Er zijn grote letterboeken
aanwezig. Het lidmaatschap is gratis.

Krijg de kleertjes
Elke 2e woensdag van de maand kun je in De Werf
kinderkleding en speelgoed ruilen. Lever een tas met
kleding in en zoek gratis een nieuwe tas met kleding
uit. Zo sparen we samen het milieu én onze
portemonnee! Open van 09.30-11.30 uur.
Een afspraak kun je maken via
lottevanderzanden@gmail.com of via
www.facebook.com/krijgdekleertjesdewerf

Kledingreparatie
Ana is elke dinsdag van 11.30-14.00 uur in De Werf.
Je bent van harte welkom om te neuzen tussen haar
zelf gemaakte spullen. Ook kan ze kleding op maat
maken. Alles tegen een klein prijsje.
Je kunt langskomen of haar bellen voor een afspraak
op 040-2456998
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Voor iedere ouder is een
sociaal netwerk erg
handig. In zo’n netwerk
kun je elkaar helpen.
Ook is het prettig om
ervaringen, twijfels en
problemen te bespreken
met andere ouders. Maar
voor alleenstaande
moeders of vaders is het
vaak lastig om een
netwerk op te bouwen.
Daarom is er een groep
voor alleenstaande (tiener)
ouders. Het is een ontmoetingsplek waar je alles kunt
delen met andere ouders die
in dezelfde situatie zitten.
Van vreugde en verdriet tot
vriendschap en hulp. Gezellig
onder het genot van een
kopje koffie of thee elkaar
ontmoeten en met elkaar in

contact komen. Je kunt er
alles bespreken en merken
dat je er niet alleen voor
staat. Soms komen er
serieuze thema’s aan bod
en een andere keer kun je
gewoon een praatje met
elkaar maken.

Waar naartoe?
De ontmoetingsplek is in
Jongerencentrum de Energy.
Meedoen is geheel kosteloos. Er komen 2 groepen:
onder schooltijd en na
schooltijd. Meld je aan of tip
iemand die je kent.

Elke dinsdag 12.00 uur
daghap in de Werf
Marjo en Lucien van de
Hurk koken elke dinsdag
verse maaltijden voor zo’n
twintig gasten.

Marijke van Hemert eet al drie
jaar op dinsdag in de Werf:
“Het is hier gezellig met leuke
mensen om je heen”. Ook
Cor Rooyakkers is bij de daghap: ”Dan kan ik weer eens
met de meisjes praten en pret

maken. In deze coronatijd is
dat heel belangrijk. Bovendien wordt hier altijd heel
lekker gekookt, anders
zouden we niet allemaal
terugkomen”. De anderen
lachen instemmend.

Elke dinsdag vanaf 12.00 uur kun je je aanmelden voor de
daghap. Een reservering is nodig wegens het coronaprotocol
(1,5 meter afstand). Een maaltijd kost € 3,50
Reserveren via e-mail:
lucvdhurk@gmail.com
Telefoon 040-2027760
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Zomervibes
groot succes voor
de jeugd

‘Mijn zoon
heeft een
supertijd
gehad’

Heeft de jeugd zich de afgelopen
zes weken verveeld en niks gedaan?
Niet als het aan Dynamo Jeugdwerk
lag! Bij JC de Energy waren van
week 30 tot en met 35 hele gave
sportactiviteiten georganiseerd.
Terwijl ouders rustig langs de kant
zaten en van de zon genoten waren er
meer dan twintig jeugdigen (8-12 jaar)
aan het sporten. Wekelijks namen ze
twee keer deel aan Zomervibes. Helaas
was de regen soms spelbreker en moest
er een activiteit worden afgelast.
Veel variatie
Er was veel variatie in aanbod. Diverse
unieke sportactiviteiten kwamen aan bod
zoals Baseball en Jachtseizoen.
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Zodra het warm werd, waren er ook
verschillende waterspellen. Een reactie
van een van de ouders: “Wat ontzettend
leuk dat jullie dit organiseren! In een tijd
wanneer er weinig gebeurt in de zomer
heeft mijn zoon een supertijd gehad met
jullie. Hij kon zijn energie goed kwijt”.
Hoe verder na de zomervakantie?
ALL SPORTS is het programma vanuit
Dynamo Jeugdwerk dat veel lijkt op
Zomervibes. Gedurende het hele jaar
kun je hieraan deelnemen als je in groep
vijf tot en met acht zit. Je betaalt hiervoor €10,- voor een héél jaar en sport
samen met vrienden en vriendinnen
onder leiding van Mark. Hij is buurtsportcoach Woensel Zuid.

Bij ALL SPORTS zijn ook speciale events
zoals Levend Fortnite, Jachtseizoen, ALL
SPORTS ICE en PSV 6vs6 CUP.

Voor meer informatie neem een kijkje op
dynamojeugdwerk.nl/agenda/all-sportswoensel-zuid/

‘Hij kon zijn energie
goed kwijt’
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Foto 1 (pag 4) Helemaal klaar voor Baseball.
Foto 2 (pag 5 linksboven) Hoe vind je het
vanmiddag? Duimen ophoog!
Foto 3 (linksonder) Uitleg van coach Mark.
Foto 4 (rechtsboven) Ja, bal gevangen!

Foto 5 (rechtsonder) Rennen naar het volgende
honk.

E-mail: v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl
Telefoon: 06-12324551

Activiteiten JC de Energy
Maandag

15:00 – 17:00 u

Mensfort United Red

10 -12 jaar

19:00 – 22:00 u

Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding)

12+jaar

19:00 – 23:00 u

Jongerenavond 15+

15+jaar

Dinsdag

10:30 – 13:00 u

Stichting Tjoiz: Jongeren begeleiding

15+jaar

Woensdag

10:30 – 13:00 u

Stichting Tjoiz

15+jaar

15:00 – 17:00 u

Mensfort United Red

10 -12 jaar

15:45 – 17:00 u

ALL SPORTS

8 -12 jaar

17:00 – 18:30 u

Woensel Zuid United Bronz

10 -2 jaar

19:00 – 22:00 u

Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding)

12+jaar

19:00 – 23:00 u

Jongerenavond 15+

15+jaar

10:30 – 13:00 u

Stichting Tjoiz: Jongeren begeleiding

15+jaar

15:00 – 17:00 u

Buurthelden

10 -12 jaar

14:00 – 17:00 u

Studio/Muziek activiteiten (op aanmelding)

Donderdag

Vrijdag

Zondag

e

12+jaar

20:00 – 22:00 u

Energy Moves (elke 2 vrijdag van de maand)

8 -14 jaar

10:00 – 14:00 u

Kinderactiviteiten

7 - 12 jaar
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2020: Een wensstoet ging door de
wijk met een heuse
zingende Sneeuwkoningin.

Lekker griezelen
tijdens de Halloween spooktocht
voor alle kinderen
in de wijk.

De jaarlijkse
braderie: een
feest voor jong
en oud!

Heerlijk iedere
donderdag Jeu de
boules spelen in
de binnentuin van
de De Werf.

2019: Actie
Steenbreek.
Steen eruit,
groen erin!

2007: Feestelijke
opening Lieven de
Keypark op 17
juni.
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Een fijne wijk dan
Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM)
bestaat 25 jaar! En wat is er de afgelopen 25
jaar veel gedaan voor en met jullie, onze wijk!
Het begon met een kleine
groep vrijwilligers. Daarna
werd SLM steeds groter.
Het aantal activiteiten nam
toe. Om de veiligheid in de
buurt te vergroten is het
team Buurtpreventie gestart
en met resultaat.
Elkaar ontmoeten
Er kwam een aantrekkelijk
(sport)aanbod voor de jeugd
bij JC de Energy. De eerste
Halloweenoptochten vonden
plaats bij het Lieven de
Keypark. De eerste buurt
BBQ’s werden georganiseerd. En wanneer Sint in
het land was, kwam hij graag
even langs bij de kinderen
van Mensfort.
Er werd steeds meer gedaan
voor en met mensen in de
wijk. Mensen konden elkaar

ontmoeten bij wijkfeesten,
nieuwjaarsbijeenkomsten en de
kerstbusreis. De actie Steenbreek werd gestart en er
kwamen bloembakken om de
wijk groener te maken. Heb je
ze ook zien staan?
Belangrijk rol De Werf
Het activiteitencentrum De
Werf kreeg een belangrijke rol
in de wijk. Momenteel zijn daar
verschillende activiteiten voor
jong en oud om elkaar op een
ongedwongen manier te
ontmoeten en samen deel te
nemen aan bijvoorbeeld sport
of spel. Benieuwd naar hun
activiteiten? Kijk eens in het
activiteitenaanbod. Er zit vast
iets voor je tussen!
Wensfort
In 2020 bracht de SLM in
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2016: Vrijwilligersreis met de bus en
daarna varen op de
Rijn.

2016: op 9 april
feest vanwege het
20 jarig jubileum
van SLM.

nkzij 25 jaar SLM
samenwerking met de CKE en
de Emmaüs kerkgemeenschap
licht in Mensfort.
Mensfort werd tijdelijk Wensfort. Op 12 december 2020
ging de ‘Wensstoet’ door de
wijk met onder andere een
heuse Sneeuwkoningin. Er
werden wensen opgehaald
voor de straat, de wijk of
buren. Een feestelijke afsluiting
van een moeilijk coronajaar.

Verbinding
Onder grote belangstelling
werd op 9 mei 2019 het
beeld Vogels van Gerard
Bruning op zijn nieuwe plaats
aan de Willem de Bruynstraat opnieuw onthuld. Het
beeld is aangekocht en grondig gerestaureerd en staat
symbool voor de verbinding
van onze wijk.

De wijk is blij met jou!
De oproep van het bestuur van SLM voor (jongere)
vrijwilligers in de vorige Mensfort Info heeft succes gehad.
Er hebben zich nieuwe vrijwilligers gemeld voor het bestuur
en de redactie van dit wijkblad. Wat fantastisch!
Mensfort is een levendige wijk waar het fijn is om te wonen en
waar iedere vrijwilliger van harte welkom is. Vind je het leuk
om mee te doen met de buurtpreventie of de wijkbibliotheek?
Of help je liever mee bij het organiseren van leuke activiteiten
zoals het wijkfeest, Halloween en Sinterklaas. Altijd zijn het
activiteiten die Mensfort nog leuker maken. Heb je interesse,
neem contact op met SLM:
informatie@mensfort.eu.

2013: Sint op
bezoek in de toenmalige Bieb Mensfort met Harry van
de Vondervoort in
het midden.

2019: op 9 mei
was de onthulling
van het kunstwerk ‘Vogels’ bij
de Frankrijk
Staete.

2015: in september was de
opening van
de BiebMensfort in De
Werf door de
toenmalige
wethouder
Schreurs.

2016: Buurtpreventieteam
één jaar na de
start in 2015.
Samen voor een
veilige wijk!
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Emmaüsconcert met Ekaterina Levental
In de Emmaüskerk
speelt performer,
mezzosopraan en
harpiste Ekaterina
Levental haar
muziektheatervoorstelling De Grens.
Het is een vervolg op
De Weg, dat zij
eerder in de Emmaüskerk uitvoerde. Zie www.ekaterina.nl.
Het Emmaüsconcert is zaterdag 30 oktober van 16:00-17:20 uur
(vanaf 15:30 uur inloop).
Aanmelden: aanmeldenemmausconcert@gmail.com

Andere activiteiten:
• Kerkdiensten: elke zondag 10.00 uur
(ook digitaal te volgen).
• Openhuis Financiën samen met Wijeindhoven:
elke vrijdag van 10.00-12.00 uur. Voor iedereen met vragen over administratieve en financiële zaken.
• Open Emmaüs, elke vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Voor ontmoeting en een gezellig gesprek. Het is dan ook
mogelijk om de stilteruimte te bezoeken.
• Samen Eten, elke 1e maandag en 3e dinsdag van de maand
vanaf 18.30 uur (€5,-). Aanmelden:
sameneten@emmauskerkeindhoven.nl of 06-30169325.

Informatieavond over nieuwbouw
Jan Heijnslaan 4

#NietAlleen biedt hulp
Voel je je alleen, wil je met iemand praten of heb je hulp
nodig, bijvoorbeeld bij de dagelijkse boodschappen? In deze
coronatijd is dat best lastig. Daarom is het initiatief
#NietAlleen gestart, waaraan ook de Emmaüskerk deelneemt.
Je kunt je hulpvraag stellen op www.nietalleen.nl of bel met
0800-1322. Er neemt zo snel mogelijk iemand contact met je
op.

Op donderdagavond 30 september 19.00 uur is er een
informatieavond over de woningbouw op de Jan Heijnslaan 4.
Deze avond is een vervolg op de digitale bijeenkomst van
18 maart. Als de coronamaatregelen dit toelaten, zal de
informatieavond plaatsvinden op de locatie zelf. Op de agenda
staan het landschapsplan, het ontwerp van het nieuwe gebouw
en de vergunningsprocedure.
Meer informatie: www.vorm.nl/root

Rondje fietsen. Ga je mee?
Keigezellig!
Elke dinsdagmiddag vertrekt om 13.00 uur een fietsclub, waarbij iedereen kan aansluiten. Het startpunt is
De Werf. Op de foto rechts is de club net gestart en
rijdt op de Willem van Kesselstraat. De foto onder is
gemaakt bij Café van Fons in Stiphout. Fietser Jan de
Louweren: “Dit is ook het café waar wij als fietsclub
het laatst zijn geweest met Harry van de Vondervoort”.
Foto: Jan de Louweren

‘We

hopen hier
nog lang een
gezellige
tussenstop te
maken’
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Belangrijke fietsweetjes
• 10 minuten voor vertrek bij de Werf zijn,
• we rijden een afstand van ongeveer 30 km,
• je hebt een goeie fiets of E-bike nodig,
• de groep bestaat uit ongeveer 20 personen,
• je bepaalt zelf met welk weer je wel of niet
wilt rijden,
• er zijn geen kosten aan verbonden.
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Activiteitenaanbod De Werf
MAANDAG
09.30 – 10.30 u
09.00 – 12.00 u
10.00 – 12.00 u
11.45 – 12.45 u
12.30 – 14.30 u
13.30 – 17.00 u
20.00 – 22.00 u
19.00 – 21.00 u
DINSDAG
12.00 – 13.15 u
13.00 – 17.00 u
13.00 uur
13.00 uur
13.30 – 16.30 u
20.00 – 22.00 u
20.00 – 22.00 u
WOENSDAG
09.30 – 10.30 u
09.00 – 12.00 u
09.30– 1.30 u
13.00 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
14.00 – 16.00 u
19.00 – 20.00 u
20.00 – 22.00 u
19.45 – 22.00 u
20.00 – 22.30 u

Gym club Survival
Turkse bibliotheek
BiebMensfort
Volksdansen
Meedoen in wijken Humanitas Taalles
KBO Biljarten, Kaarten en Sjoelen
Volksdansen Vodawiko
Lichtstad Brassband

Daghap Buurthuis de Werf
Bridge Jeanne Hermans
Samen fietsen met buurtbewoners
Samen wandelen met buurtbewoners
Biljartclub Ons Genoegen
Muziekgroep Da Capo ’85
Doornakkers Muzikanten

Gym Club
Turkse bibliotheek
Krijg de Kleertjes de Werf
(2e woensdag van de maand)
Kienen (1e en 3e woensdag van de maand)
Bridgeclub Slem Hunters
Reparatiecafé
(2e en 4e woensdag van de maand)
BiebMensfort
Schaken, Spelletjes
Symfonisch Ensemble
Toneelvereniging Basta

DONDERDAG
13.00 – 15.30 u
13.00 – 15.30 u
13.45 – 16.00 u
19.00 – 21.30 u
19.00 – 22.00 u
20.00 – 22.00 u

Jeu de Boules de Ketssers
Koersbal (in de wintermaanden)
Yoga
Reiki (niet elke week)
Meditatie (niet elke week)
Light Town Bigband

VRIJDAG
10.00 – 12.00 u
13.00 – 14.00 u
13.00 – 16.00 u

BiebMensfort
Ahmadiyya Gemeenschap
Mondharmonica Ons Genoegen

ZATERDAG en ZONDAG
Alleen op reservering beschikbaar
NIEUWE ACTIVITEITEN
Heb je een idee voor een activiteit? Neem contact met ons op
dan kijken we samen wat mogelijk is.
Richard Heijdenrijk, zakelijk leider LUMENS
M: 06 159 57 490 | E: r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

Wijkcentrum de Werf is alleen
geopend als er geplande activiteiten zijn.

Buurtpreventie
Twaalf vrijwilligers van buurtpreventie
lopen iedere week door de wijk. Zij
merken regelmatig dat er rotzooi op
straat wordt gegooid. Afgelopen maand
was het weer prijs: een oud bankstel
stond op de stoep en er lag afval op het
Judas Taddeusplein. De vrijwilligers
hebben dit gemeld bij de gemeente, die
actie ondernam. Ook spraken ze een
groep aan die alcohol dronk bij de
kinderspeelplaats. Die is daarna
weggegaan.
Wil je iets melden bij buurtpreventie?
Dat kan via: buurtpreventie@mensfort.eu
of telefoon 084-8693076
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Belangrijke e-mailadressen en telefoonnummers
Stichting Leefbaarheid Mensfort (SLM)

website: www.leefbaarheidmensfort.nl
informatie@mensfort.eu

Redactieadres wijkkrant Mensfort Info

mensfort.info@mensfort.eu

Buurthuis De Werf
Beheerder: Richard Heijdenrijk

van der Werffstraat 14
r.heijdenrijk@lumenswerkt.nl

040-2431154

Buurtpreventie Mensfort

buurtpreventie@mensfort.eu

084-8693076

Jongerencentrum De Energy
Beheerder: Vernon Ridderstaat

van der Werffstraat 14
v.ridderstaat@dynamojeugdwerk.nl

06-12324551

Gebiedscoördinator Mensfort: Vincent Anker

v.anker@eindhoven.nl

06-15309249

Wijkagent Arnout van der Gaag

politiebureau Woensel, Michelangelolaan 4
arnout.vandergaag@politie.nl

0900-8844

WijEindhoven

woenselzuidwest@wijeindhoven.nl

040-238 89 98

Jongerenwerk Mohamed Moskil

m.moskil@dynamojeugdwerk.nl

06-57894833

Emmaüskerk: Jacqueline Lanting

info@emmauskerkeindhoven.nl

06-38062395

RK Parochie St. Petrus’ Stoel

pastoraalteam@petrus-ehv.nl

040-2697561

Klachtennummer Gemeente Eindhoven

gemeente@eindhoven.nl

14040

Acheron uitvaartcentrum

1e Lieven de Keylaan 88

040-2029815

Bankrekening SLM

NL27RABO0150070985

WAARDEBON VOOR GOED IDEE

Mensfort gaat digitaal
De redactie van Mensfort Info gaat de Facebookpagina van
Leefbaarheid Mensfort nieuw leven inblazen. Wil je op de
hoogte zijn van de laatste nieuwtjes over Mensfort en
omgeving? Wil je meldingen krijgen over activiteiten in de
wijk of tips en informatie opzoeken? Of wil je reageren op
het wijkblad Mensfort Info? Ga dan naar Facebook en like de
pagina Leefbaarheid Mensfort:
www.facebook.com/leefbaarheidMensfort
Onder de actieve likers wordt in oktober een aardige
verrassing verloot. Dus bezoek de Facebookpagina en klik
op duimpje omhoog!
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Heb je een goed idee om het wonen of leven in je buurt te
verbeteren? Heb je voor het uitvoeren van dit idee geld
nodig? Dan kun je hiervoor een waardebon aanvragen. Op de
website van de gemeente vind je een aanvraagformulier. Vul dit
formulier in en e-mail het naar: waardebonnen@mensfort.eu.
Er wordt dan snel contact met je opgenomen. Doen! Want
samen maken we het in onze wijk nog leuker.
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Elke 2e donderdag van de maand van
16.00-17.00 uur.
Antwoord op vragen over bijvoorbeeld:
* (huur)contracten;
* echtscheidingen;
* arbeidsconflicten;
* geschillen;
en andere juridische vragen.

Locatie: Dr. Cuyperslaan 68, in het pand van wijeindhoven
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De milieupas komt eraan!
In het najaar
krijgen alle huishoudens een
milieupas in de
bus. Met deze pas
van Cure Afvalbeheer heb je 12

keer gratis toegang tot de
twee milieustraten in Eindhoven. Ook kun je er de
ondergrondse containers
voor restafval mee openen.
Dat kan vanaf januari 2022
niet meer met de oude

stadspas. Vanaf 1november
kun je de nieuwe milieupas al
gebruiken. Kom je meer dan
12 keer naar de milieustraat
dan betaal je €20,- per
bezoek. Per bezoek mag je
maximaal 2 vierkante meter
afval aanbieden.

BBQ service De Werf

Pleinverkoop 11 sept

Voor €10,- per persoon,
exclusief drank, kan De Werf
een BBQ verzorgen met vijf
soorten vlees, rauwkost, huzarensalade, aardappelsalade,
stokbrood en sausjes. Alles
wordt vakkundig bereid en
gegrild.
• Voor groepen van 10-50 personen en op reservering.
• Bij de bar kun je meer infor-

Mits het weer ’t toelaat komt er op zaterdag
11 september weer een tweedehands
spullenverkoop van 10.00-14.00 uur
De verkoop is op het Judas Taddeusplein
aan de Hendrik Staetslaan.
Spullen die eerder door wijkbewoners bij de
Stichting Leefbaarheid Mensfort( SLM) zijn afgegeven, worden te
koop aangeboden aan iedereen die daar iets mee kan doen.
De opbrengst komt helemaal ten goede aan de leefbaarheid in
Mensfort en is onder andere voor onze SLM bloembakken.

matie krijgen en vragen naar
de beschikbaarheid.

Mooi Mensfort Toen & Nu
Het is augustus 1977 als er in de middag een hevige regenbui losbarst
boven Eindhoven. Op de foto de hoek Barrierweg-Boschdijk. Het pand op
de foto was in de jaren '50 het textielwinkeltje van de Goei.
Foto: Stichting Eindhoven in Beeld

LET OP! In verband met de huidige grote SLM-voorraad zal deze
keer vooraf géén garage-inlevering zijn voor de pleinverkoop. Bij
slecht weer is de verkoop 1 of 2 weken later.
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NIEUWS & TIPS UIT DE BUURT: vóór 22 september
STUREN NAAR: mensfort.info@mensfort.eu

www.leefbaarheidmensfort.nl
Leefbaarheid Mensfort

