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De beste wensen voor 2014 
Nu we weer aan de vooravond staan van een nieuw 
jaar wil ik U, namens de Stichting Leefbaarheid 
Mensfort, het allerbeste toewensen met een  

zalig Kerstfeest en  
een gelukkig, maar vooral gezond 2014. 

In het afgelopen jaar hebben onze vrijwilligers van 
de Stichting wederom hun best 
gedaan om de leefbaarheid en het 
woongenot in onze wijk te 
verbeteren. Vaak is er nog te weinig 
hulp van de overige wijkbewoners, 

vandaar ook hierbij een oproep aan alle mensen die 
ons daarbij graag zouden willen helpen. Het 
komende jaar, vol nieuwe uitdagingen, willen wij 
opnieuw proberen weer leuke activiteiten te 
organiseren om samen met U onze wijk nòg 
gezelliger en leefbaarder te maken.  
Verder nog een grote wens voor iedereen: respect 
en verdraagzaam te zijn voor elkaar en oog te 
hebben voor je directe omgeving.  Ook dit jaar 
reken ik op uw aller medewerking. 
De voorzitter.  
Nieuwjaarsreceptie SLM 
Het bestuur van de Stichting Leefbaarheid 
Mensfort nodigt samen met Lumens in de buurt 
hierbij alle bewoners van onze wijk uit voor een 
gezellige bijeenkomst op vrijdag 10 januari 2014 
van 19.00 uur tot 21.00 uur in De Werf. Zo kunnen 
wijkbewoners elkaar ontmoeten en de beste 
wensen voor het nieuwe jaar overbrengen aan de 
overige wijkbewoners. Iedereen is welkom, juist 
ook als u geen directe contacten heeft met de 
stichting of met andere verenigingen. U hoeft zich 
niet aan te melden en kunt dus zo binnenlopen. 
S.L.M. zorgt samen met Lumens in de buurt voor 
een hapje en een drankje. 
Wij hopen dat veel wijkbewoners op deze wijze 
met de stichting en elkaar in contact komen. 
De redactie en alle bezorgers van Mensfort Info 

wensen iedereen prettige kerstdagen en een 
voorspoedig 2014 

 
 

Bibliotheek in Mensfort. 
Er hebben zich al een aantal vrijwilligers 
gemeld om de uitleen en het ruil van 
boeken te continueren in Mensfort. Het 
zijn er zeker nog niet genoeg om een 
goed rooster te krijgen voor de toekomstige 
bezetting. Nog enkele vrijwilligers zijn nodig om er 
voor te zorgen dat het uitleenpunt driemaal per week 
open kan. 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. De voorbereidingen 
zijn reeds begonnen. Vanuit de bibliotheek zal gezorgd 
worden voor hulp bij het opstarten van het ruilpunt en 
de noodzakelijke opleiding.  Ook zoeken we nog voor 
het oppimpen van het bestaande lokaal nog een paar 
handige bewoners die in teamverband met een pot 
verf aan de slag willen in de maand januari. 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is in 2014 
steeds open op de dinsdag van de eerste even 
week (dag van papier ophalen!!) van de maand. Dus 
in volgende maand op 7 januari van 19:00 tot 21:00 
uur en in februari op de 4e ook weer van 19:00 tot 
21:00 uur.  De frequentie van openstelling is 
verlaagd ivm te weinig bezoekers!  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/  
Koersbal in Mensfort. 
In de wintermaanden wordt elke donderdagmiddag 
om 14:00 uur koersbal, i.p.v. jeu-de-boules, gespeeld 
onder leiding van Louis Weekers in de grote zaal van 
wijkcentrum “de Werf”. 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?  
Spreuk van de maand: 
Het leven is als zeilen.  
Ook met tegenwind kun je vooruit gaan. 
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Bridgen?? 
Zou u meer willen leren van het bridge-spel? Dat kan! 
Elke woensdagmiddag zendt Omroep Max op Nederland 
2 tussen 14.30 – 15.00 u. een programma uit waarin 
Berry Westra, de Nederlandse 'bridgegoeroe', op een 
simpele, opbouwende en vooral gemakkelijk te begrijpen 
manier uitlegt hoe het bridgespel gespeeld wordt. Het 
is een cursus van in totaal 12 uitzendingen. Iedere 
aflevering is terug te zien op www.bridge.nl/tv-cursus. 
Na iedere uitzending kunt u altijd bij onze bridgeclub 
de Slem Hunters binnenlopen. Wij zijn op woensdag 
van 13.30 tot 16.30 uur te vinden in De Werf,  waar u 
gastvrij ontvangen wordt door zeer ervaren 
instructeurs die al uw vragen kunnen beantwoorden. 
Ook als u al kunt bridgen, bent u van harte welkom om 
eens mee te komen spelen, zodat u met eigen ogen kunt 
zien dat er bij ons op een plezierige manier gespeeld 
wordt 'zonder het mes op tafel'. 
Spaaraktie PLUS supermarkt 
Zoals we al in de vorige Mensfort Info hebben vermeld 
kunt u bij de PLUS supermarkten sparen voor een 
levensmiddelenpakket. Veel wijkbewoners  kopen er wel 
eens iets, maar krijgen hun spaarkaart niet vol. S.L.M. 
heeft op initiatief van een inwoner uit de wijk een actie 
gestart om de spaarpunten die mensen uit  Mensfort 
ontvangen en niet kunnen gebruiken te verzamelen en 
de levensmiddelenpakketten in de wijk Mensfort aan te 
bieden aan bewoners die het toch niet te breed 
hebben. De eerste spaarpunten zijn al ingeleverd, maar 
de eerste  kaart is nog niet vol. Indien u spaarpunten 

hebt en u hebt er te weinig om de kaart vol te 
maken (of u wilt 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. 
Geslaagde activiteiten van S.L.M.. 
Op 23 november hebben we in Mensfort Sint Nicolaas 
ontvangen. Na een rondwandeling over het Judas 
Taddeusplein was er een gezellige ontvangst in De 
Energy voor de kinderen die de kleurplaat hadden in 
geleverd. Zij kregen van de Sint een leuk cadeautje. 
Op 14 december was de traditionele Kerstmarkt-
busreis, dit keer naar Keulen. De 100 deelnemers 
konden zelf hun dag daar verder indelen.  Er werden 
veel mensforters gesignaleerd op de diverse 
kerstmarkten, in de winkelstraten en in de 
wereldberoemde Domkerk van deze Duitse stad. Het 
was wel een hele toer om weer op tijd bij de bus terug 
te zijn, maar iedereen kon weer mee naar Mensfort. 

Computer en tabletcursussen bij SeniorWeb Eindhoven 
Op donderdag 9 januari 2014 is er weer een Open 
Huis in het Stedelijk College aan de Avignonlaan 11 in 
de Achtse Barrier in Eindhoven. Iedereen die meer wil 
weten over al onze computer en tablet-cursussen, de 
gratis Themabijeenkomsten en ons Computer-
spreekuur, kan die dag terecht van 10.00 tot 16.00 
uur.  Onze vrijwilligers en de koffie staan voor u klaar 
in Leshuis De Linde, lokaal L 001. 
U kunt meteen inschrijven en kort daarna beginnen 
met uw cursus. Voor meer informatie kijk op onze 
website: http://eindhoven.seniorweb.nl of bel  
telefoon: 040-237 15 93. En wanneer u kunt mailen, 
zijn wij bereikbaar op het e-mailadres: 
cursistenadministratie@seniorwebeindhoven.nl  
Kent u ZUIDZORG? 
Wij willen ons graag voorstellen. Ons team is werkzaam 
in de stadsdelen  Mensfort, Rapenland en Barrier. Wij 
werken vanuit ons wijkgebouw in Woensel aan de 
Wezelstraat en bezoeken mensen die zich niet meer 
zelfstandig kunnen verzorgen of begeleiding nodig 
hebben. Wij kunnen daarin veel voor u betekenen. Wist 
u dat: 
• Zuidzorg 24 uur per dag en 7 dagen in de week 
bereikbaar is? 
• onze wijkverpleegkundige gratis 4 keer bij u kan 
komen praten , als u vragen hebt over uw gezondheid, 
hulpmiddelen, het doen van aanvragen of als u zich 
ongerust maakt? 
• Zuidzorg ook beeldzorg heeft, waardoor u thuis 
rechtstreeks een beeld/geluid verbinding hebt met 

iemand van onze zorgcentrale? 
• met onze personen-
alarmering u dag en nacht vanaf 
elke plek in uw huis iemand kan 
waarschuwen als dat nodig is? 
• wij werken met een 

zorgleefplan in een blauwe map, dat we samen met u 
invullen en daarbij rekening houden met uw wensen. 
• u kunt ons bereiken via onze zorgcentrale op 2308408 
of via www.zuidzorg.nl. 
Kerstmis, feest, gezelligheid… circus! 
Een spannende, spectaculaire middag voor jong en oud 
in een sfeervol en gezellig Parktheater Eindhoven. Voor 
de 43ste keer organiseert het Parktheater het Inter-
nationaal Kerstwintercircus. Er komen weer een groot 
aantal bijzondere acts voorbij van o.a. de Nederlandse 
diabolokunstenaar Michaël Betrian, de wereldberoemde 
clown David Shiner en nog veel meer. Parktheater 
Eindhoven - zaterdag 21 t/m maandag 30 december. 
Kijk voor meer informatie: www.kerstwintercircus.nl  


