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Kerstbusreis naar Keulen

De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert dit
jaar op zaterdag 14 december een busreis voor
inwoners van onze wijk naar de Kerstmarkt in Keulen.
We vertrekken vanaf de Hendrik Staetslaan ( bij
Action) om 08:15 uur. Na een kopje koffie onderweg
bezoeken we de Kerstmarkt. Iedereen kan op eigen
gelegenheid de markt bezoeken. Rond 19:00 uur zijn
we weer terug in Mensfort. In Keulen is iedereen vrij
om de tijd zelf in te delen als we maar weer tijdig
kunnen vertrekken met de bus. Per deelnemer vragen
we een eigen bijdrage van € 10,00.
Op dinsdag 26 november tussen 19:00 tot 20:30 uur
kunt U zich aanmelden voor deelname aan deze busreis
in de SLM-garage, recht tegenover de sportschool
Sports-Up Health Centre in de Waghemakerstraat.
De eigen bijdrage dient u tegelijk met uw aanmelding
te betalen. Komt u bijtijds om zich op te geven, want
VOL = VOL.

Bibliotheek in Mensfort.

Het bibliotheekfiliaal aan de Jan Heynslaan wordt 30
november gesloten. De leestafel met kranten en
tijdschriften zal een plaats krijgen in De Werf, zodat
de sociale functie behouden blijft voor de wijk. Voor
het ruilen van boeken zijn inwoners van Mensfort
vanaf dat moment aangewezen op de bibliotheek in de
Witte Dame. Alleen als er voldoende vrijwilligers
beschikbaar zijn kan er ook in Mensfort in de Werf
een ruilmogelijkheid worden gecreëerd op bepaalde
momenten, afhankelijk van de tijden dat die
vrijwilligers beschikbaar zijn. Er zijn een aantal
vrijwilligers nodig om er voor te zorgen dat minimaal
driemaal per week het uitleenpunt enkele uren bezet
is. We doen dan ook een dringend beroep op iedereen
in Mensfort die deze mogelijkheid voor de
medewijkbewoners mogelijk wil maken om zich aan te
melden bij leefbaar.mensfort@hetnet.nl of tijdens de
openingsuren in het Steunpunt. Vanuit de bibliotheek
zal gezorgd worden voor hulp bij het opstarten van
het ruilpunt en de noodzakelijke opleiding. Voor de
kinderen zal er een ruilmogelijkheid komen in
basisschool Atalanta aan de Barrierweg.
Zaterdag 23 november bezoekt Sint Nicolaas
Winkelcentrum Mensfort van 13.00 tot 14.30 uur
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Koersbal in Mensfort.
In de wintermaanden wordt elke donderdagmiddag
om 14:00 uur koersbal, gespeeld onder leiding van
Louis Weekers in de grote zaal van wijkcentrum “de
Werf”. Dit komt in de plaats van de jeu-de-boules ,
omdat het daarvoor in de buitenlucht te koud wordt.
Hierbij is iedereen van elke leeftijd uit Mensfort van
harte welkom. Ervaring is echt niet nodig en er zijn
altijd speelballen beschikbaar. Komt U ook eens een
keer kijken en/of meespelen?

Veiligheid in de wijk Mensfort.

De gemeente Eindhoven is begonnen
de wijk Mensfort in 30-km zone te
veranderen. Een aantal maatregelen
is al genomen, nu worden deze maand
bij de ingangen van de wijk de
verkeersborden geplaatst waardoor er niet meer dan
30 km mag worden gereden. In een woonwijk als
Mensfort moet van iedereen verwacht kunnen worden
dat rekening wordt gehouden met de woonfunctie van
de wijk. Het instellen van de 30-km zone moet ertoe
leiden dat er minder hard gereden wordt binnen de
grenzen van onze wijk. Daardoor is het voor iedereen
eenvoudiger over te steken en kan tijdig worden
geremd als dat nodig is voor bijvoorbeeld op straat
spelende kinderen spelende kinderen. Het zou dan ook
tenminste van onze eigen bewoners verwacht mogen
worden dat men zich aan die snelheid houdt, ook als
niet overal de verkeersremmende maatregelen als
wegversmallingen en verkeersdrempels zijn
aangebracht. De mogelijkheid dat politie gaat
optreden tegen personen die zich hier niet aan houden
is aanwezig, maar we hopen dat dat niet nodig is voor
onze wijkbewoners.

Steunpunt Mensfort.

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende
tijd open op dinsdag 26 november van 10:00 tot 12:00
uur en dinsdag 10 december van 10:00 tot 12:00 uur.
(dag van papier ophalen!!) Let op: dinsdag 24 dec. is
het Steunpunt gesloten! U, als bewoner van Mensfort,
bent van harte welkom om informatie te krijgen of te
melden aan de vrijwilligers van het Steunpunt.
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com
Website:
http://leefbaarheidmensfort.nl/
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Informatieavond in gezondheidscentrum MensZorg

Nieuwe website S.L.M.

Op 21 november zal in gezondheidscentrum MensZorg
een informatieavond worden gehouden over diabetes.
Het accent zal deze avond liggen op het belang van
een gezonde leefstijl. Met voorbeelden van hoe
diabetes soms geheel kan verdwijnen door het volgen
van een gezonde leefstijl. Psycholoog Wil Martens zal
vertellen hoe het komt dat het zo moeilijk is een
gezonde leefstijl vol te houden en u tips geven om
toch te kunnen doorzetten.
De avond begint om 19.30u en zal duren tot ongeveer
21.30u We eindigen met een gezellig samenzijn met
een drankje en klein hapje
U bent allen van harte welkom, maar wel graag even
van te voren op geven. Dat kan aan de balie van de
apotheek of via www.menszorg.com: contactformulier.
Ondanks het feit dat de bezorging van deze info in
sommige straten pas na donderdag zal plaatsvinden
nemen we dit bericht toch op om diegenen die het wel
op tijd kunnen lezen wel de mogelijkheid hebben te
gaan. Uw reactie kreeg het bericht te laat.

Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe
gezet?
website
www.leefbaarheidmensfort.nl
Voortaan kunt u hier ook alle informatie vinden over
het steunpunt en SLM, het laatste nieuws uit de
buurt en nog veel meer.

Spaaraktie PLUS supermarkt

Met het verdwijnen van de bibliotheek zal er opnieuw
een groot pand leeg komen staan in ons winkelcentrum.
Sinds het vernieuwde plein in gebruik is genomen is dit
al enkele malen voorgekomen, maar steeds werden de
winkels weer binnen korte tijd bezet. Nu de Aldi het
pand aan het Judas Taddeusplein heeft betrokken
blijven nog twee panden leegstaan. We weten dat de
eigenaren daarvan er hard aan werken deze zo snel
mogelijk weer te verhuren, maar in deze tijd van crisis
is dat geen eenvoudige zaak. Vele geruchten doen al de
ronde voor het bezetten van de twee panden, maar
niets is concreet. We hopen dat de medewerking van
de gemeente zodanig is dat deze panden weer snel in
gebruik kunnen worden genomen.

Bij de PLUS kan de komende periode gespaard worden
voor een levensmiddelenpakket. Veel wijkbewoners
kopen er wel eens iets, maar krijgen hun spaarkaart
niet vol. Een wijkbewoner stelt aan S.L.M. voor om de
spaarpunten die mensen uit Mensfort zelf niet nodig
hebben om een kaart vol te maken, te verzamelen en
de levensmiddelenpakketten in de wijk Mensfort aan
te bieden aan bewoners die het toch niet te breed
hebben. S.L.M. wil daaraan graag meewerken. Indien u
spaarpunten hebt en u hebt er te weinig om de kaart
vol te maken (of u wilt het pakket afstaan omdat u er
een ander een plezier mee wilt doen) kunt u deze in de
brievenbus doen van het redactieadres (van
Norenburchstraat 41). S.L.M. zal dan de zegels
opplakken en voor de verspreiding van de pakketten
zorgen.

Even voorstellen

Mijn naam is Gijs van Dijsseldonk. Ik ben sociaal
beheerder in Vlokhoven en Mensfort. Daarnaast ben
ik workshopdocent Light Graffiti bij Dynamo. Vanuit
mijn functie als sociaal beheerder ben ik de
verantwoordelijke voor JC Energy en JC N'joy. Onze
ruimtes bieden we tegenwoordig gratis aan! Dus heb
jij een leuk idee voor een activiteit voor jeugd en/of
wil je iets organiseren in je buurt, bel of mail mij, dan
kijken
we
samen
naar
de
mogelijkheden.
Gijs van Dijsseldonk, 040-2193314; 06-52740944;
g.v.dijsseldonk@lumensbuurtruimten.nl .
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Nederlandse les voor anderstaligen

Doe je ook mee met de Nederlandse les voor
anderstaligen op woensdagochtend van 9.00 – 11.30
uur of op donderdagavond van 18.30-21.30 uur in
wijkcentrum de Werf, v.d. Werffstraat 14 in
Eindhoven (Woensel). Je leert er veel en het is er
gezellig.Wij praten Nederlands over thema’s die de
deelnemers leuk en interessant vinden. Wij oefenen
ook met Nederlands lezen, schrijven en grammatica.
Kosten: €7 per les. Gratis proefles! Alle oefeningen
zijn goed voor het inburgeringsexamen en het
Staatsexamen. Informatie bij: Roos van der Zon,
docent Nederlands voor anderstaligen, tel. 0623657499.

Winkelcentrum Mensfort

v. Norenburchstraat.

Bewoners van de v. Norenburchstraat hebben de
gemeente een aantal malen geïnformeerd over de
overlast die ontstaan is rondom het grasveldje dat in
het midden van deze straat ligt. Met name door
voetballende jeugd uit omliggende straten werden veel
auto’s en tuintjes beschadigd. Deze maand heeft de
gemeente door aanpassing van de beplanting
maatregelen kunnen nemen. Voetballen op dit stukje
groen is nu niet meer mogelijk, zodat uitgeweken zal
moeten worden naar de grotere velden. Toch is het
groene uitzicht voor de bewoners gebleven.

Spreuk van de maand

Als je meer oog hebt voor de positieve dingen in je
leven, heb je ook meer het gevoel dat je geluk hebt.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

