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Halloween in Mensfort.  
Meer dan 150 kinderen hebben verkleed als heks, als 

spook of iets anders met Halloween deelgenomen aan 

de griezeltocht in Mensfort. Diverse mensen langs de 

route hadden de tuintjes en huizen versierd en hier en 

daar werden de kinderen verrast met iets lekkers. Dat 

was een mooie afwisseling tussen de momenten van 

schrikken en griezelen met de vele spoken onderweg. 

Dankzij de bewoners en de vrijwilligers van S.L.M. was 

het een geslaagde avond voor de kinderen.  

Sinterklaas komt naar Mensfort 
Zoals in de vorige info al aangekondigd zal de Sint 

op zaterdag 29 november weer een bezoek brengen 

aan Mensfort. De speelpieten met leuke spelletjes 

zijn om 13.00 uur in De Werf. Kinderen van 0 tot 

en met 8 jaar die hun kleurplaat hebben ingeleverd 

voor 20 november   kunnen gezellig met de Zwarte 

Pieten spelen, zingen en dansen tot de Sint komt. 

BiebMensfort 
3 keer per week: dinsdagmorgen van 10 tot 12, 

woensdagavond van 19 tot 21 en vrijdagmorgen van 

10 tot 12 uur zijn de vrijwilligers met zijn allen vol 

enthousiasme bezig in de  Biebmensfort. Trouwe 

lezers weten dat we  ‘lezen is een feest’ als slogan 

hebben en we willen die boodschap graag aan heel 

veel mensen uitdragen zodat onze vaste klanten-

kring nog veel groter wordt dan die nu al is. Het 

mooie is dat dit leesfeest u helemaal niets kost: 

geen lidmaatschap, geen kosten van lenen, geen 

boete als u een boek onverhoopt ’n weekje te laat 

terugbrengt. De uitleen is kosteloos. Mooier kan 

het toch haast niet, vindt u wel? Met het einde van 

het jaar komt in zicht en daar gaan we in 

BiebMensfort ook ’n heel klein beetje van merken. 

In de laatste twee weken van dit jaar zijn we elke 

week namelijk maar één keer open: op dinsdag 23 

december en op dinsdag 30 december, beide keren 

van 10 tot 12 uur. Zorg ervoor dat u voldoende 

leesvoer in huis hebt want ook tijdens de 

feestdagen geldt nog steeds: ‘lezen is een feest’! 

Noteer het alvast in de agenda of op de kalender. 

Wellicht herhalen we deze boodschap nog ’n keer…!   

Laten we zeggen: “Tot ziens in onze eigen 

BiebMensfort!” . 

Steunpunt Mensfort 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende 

maand geopend op dinsdag 11 november (Wk 46) van 

10:00 tot 12:00 uur.  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/  

Busreis naar de Kerstmarkt 
Het begint langzaam een traditie te worden dat S.L.M. 

een busreis organiseert naar één van de vele 

Kerstmarkten. Ook dit jaar weer kunt u als inwoner 

van Mensfort weer mee, dit keer naar de kerstmarkt 

in Aken en wel op zaterdag 13 december a.s. We 

vertrekken om 8.30 uur vanaf de Hendrik Staetslaan 

en zijn om ongeveer 19.30 uur weer terug. De kosten 

bedragen € 10,00 p.p.. Inschrijven is mogelijk op 

maandag 1 december a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in de garage van S.L.M. aan de Waghemakerstraat. 

(tegenover de sportschool). U betaalt dan meteen de 

eigen bijdrage. Wij raden u aan  op tijd te komen want 

er zijn maar een beperkt aantal plaatsen in de bus.  

Kerstmiddag Mensfort. 
Door enkele vrijwilligers van S.L.M. wordt op vrijdag 

19 december een activiteit georganiseerd voor 

wijkbewoners van 60 jaar en ouder in het teken van 

Kerst. Om 10.30 uur vertrekken we voor een wandeling 

vanaf De Eikenhof aan de Bleijslaan,  waar we op tijd 

terug zijn voor de Kerstlunch om 12.30 uur. Na de 

lunch maken we Kerststukjes en om 15.00 uur wordt 

de middag afgesloten. De kosten bedragen voor de 

hele middag € 8,00. Als u alleen mee wilt wandelen zijn 

daaraan geen kosten verbonden, wilt u alleen mee 

lunchen kost dat € 3,50  en voor alleen kerststukjes 

maken kost dat € 4,50. Inschrijven via de 

antwoordstrook op de uitnodiging. Hebt u geen 

uitnodiging ontvangen dan kunt u die vanaf 22 

november afhalen bij De Werf. Inschrijfformulier en 

eigen bijdrage in een enveloppe in te leveren bij M. v. 

Hemert, Judas Taddeusplein 8 of M. Thijssen, Seb. v. 

Noyestraat 14. Inschrijvingen worden op volgorde van 

binnenkomst gehonoreerd. Voor verdere vragen kunt u 

bellen naar tel. 040-8431918 of2441497. 
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Fietsen met Mensfort 
Als het weer goed is en de wegen berijdbaar blijven 

vertrekt ook in de wintermaanden elke dinsdag om 

13:00 uur de fietsgroep uit Mensfort voor een tocht 

van ongeveer 30 kilometer bij de Werf.  Iedereen kan 

zo aansluiten om mee te gaan, je hoeft je niet aan te 

melden. Onderweg wordt gestopt om bij een lekker 

kopje koffie wat bij te praten.  Alleen bij slecht weer 

en gevaarlijke straten  gaat deze activiteit niet door. 

Glasvezel. 
Er waren voldoende aanmeldingen om ook Mensfort 

aan te sluiten op het glasvezelnet. In de maand 

november is gestart met de aanleg daarvan in onze 

wijk. Het zal nog wel enkele maanden duren voordat 

iedereen is aangesloten. Tot die tijd zal regelmatig 

het trottoir opgebroken worden, maar we hebben de 

toezegging dat steeds geprobeerd wordt op het einde 

van de werkdag alle tegels weer teruggelegd te 

krijgen, zodat niemand daarvan hinder ondervindt.  

Koersbal in Mensfort. 
Vanaf november wordt elke donderdagmiddag vanaf 

14:00 uur koersbal gespeeld onder leiding van Louis 

Weekers in het wijkcentrum “de Werf”. Hierbij is 

iedereen van elke leeftijd uit Mensfort van harte 

welkom. Ervaring is echt niet nodig. Komt U ook eens 

een keer kijken en/of meespelen? 

Een veiligere Dr. Berlagelaan. 
Tegelijk met het renoveren van de Dr. Berlagelaan 

heeft de gemeente Eindhoven besloten een en ander 

aan te passen. Naast een beter fietspad aan de kant 

van Mensfort is het aantal rijstroken voor een flink 

stuk van deze straat verminderd. Daardoor is inhalen 

niet meer mogelijk, zodat het vanuit de straten van 

Mensfort overzichtelijker wordt en dus veiliger. Als 

alles goed gaat zal deze aanpassing voor eind 

november klaar zijn.. Dan is ook de overlast achter de 

rug, zeker voor de bewoners aan de Dr. Berlagelaan ..  

Kerst-Benefietconcert met High Tea  
Op zaterdag 13 dec ’14 van 14.30-17.30 uur wordt een 

sfeervol kerst – benefietconcert met daarbij een high 

tea georganiseerd in de Emmaüskerk. U bent van harte 

uitgenodigd. Er treden verschillende muziek -, en 

gospelgroepen op en er worden allerlei lekkernijen 

geserveerd.. 

De toegangsprijs (incl. high tea) is € 10,00 pp., tot 6 jr. 

€ 5,00. Per gezin (2 volwassenen en max. 3 kinderen) € 

25,00. Voorverkoop kaarten bij De Fakkel, 

Schootsestraat 69 of te bestellen via 

highteaconcert@gmail.com. De gehele opbrengst is 

voor de bouw van een school voor straatkinderen in 

Noord-India. Zie: www.house-of-revival.org 

Kaderleden S.L.M. 
Het bestuur van S.L.M. probeert door aanpassingen er 

voor te zorgen dat de Stichting ook voor de komende 

jaren  voor veiligheid en leefgenot in onze wijk kan 

blijven werken. Daarvoor zijn alle activiteiten 

ondergebracht in kaderwerkgroepen, zodat voor alle 

bestaande en nieuwe activiteiten een groepje 

vrijwilligers de lijnen uitzet, uiteraard onder de 

paraplu van S.L.M. Kaderleden kiezen zelf voor welke 

activiteit  ze zich willen inzetten en hoeveel tijd men 

daarin wil investeren. Nu zijn we nog op zoek naar 

vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan onze 

wijk. Meld je aan via leefbaar.mensfort@hetnet.nl 

Carte Blanche 
Waar het jaar ten einde loopt, de vergankelijkheid zo 

zichtbaar is, mensen zich naar binnen haasten, zich 

opkrullen onder de deken, stuiteren sinds een paar 

weken jongeren in de theaterzaal van Carte Blanche. 

Een nieuwe energie, vol zin en nieuwsgierigheid. 

Iedere donderdagmiddag van 16.00 tot 17.15 uur 

maken we met elkaar theater. Handicaps en 

hindernissen worden niet verdoezeld, maar zijn juist 

de motor om kunst te maken, om te spelen. Al 

spelenderwijs werken we aan zelfbewustzijn, 

lichaamstaal, stemgebruik, spelen we met emoties, 

kijken en luisteren we naar elkaar en verzinnen samen 

verhalen. Lijkt het je leuk en wil je een keer komen 

kijken? Stuur dan een mailtje naar 

informatie@carteblanche.nu om een afspraak te 

maken of voor meer informatie. 

Ben je nieuwsgierig naar al het andere dat we doen bij 

Carte Blanche? Bezoek dan de site: 

www.carteblanche.nu 

Nederlands-Gereformeerde Kerk 
Mogen wij ons voorstellen? Wij zijn de Nederlands-

Gereformeerde Kerk in Eindhoven. Per 1  september is 

de Emmaüskerk aan de Barrierweg ons nieuwe 

kerkgebouw en zijn we dus buren geworden. Wij zijn 

een regionale protestants-christelijke kerk. Wij geven 

op een eigentijdse manier vorm aan ons geloof in God. 

Wij willen  leven vanuit geloof, hoop en liefde. Dat 

willen we doen door er te zijn voor elkaar, ook voor 

mensen buiten onze kerk. In Mensfort willen we dan 

ook graag een betrokken wijkbewoner zijn.  Via de 

Mensfort Info zullen we u regelmatig informeren. We 

willen u van harte uitnodigen voor een aantal speciale 

activiteiten in de Emmaüskerk: 

- kinderkerstfeest woensdag 24 dec. van 10.00-12.00 u. 

- kerstnachtdienst woensdag 24 dec. om 21.30 u. 

-open huis/nieuwjaarsreceptie zaterdag 10 januari. 

Ook vindt u informatie op www.ngk.nl/eindhoven 


