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De beste wensen voor 2013. 
Langzaam maar zeker gaan ook onze 

vrijwilligers vergrijzen in de S.L.M. We 
willen nog zoveel doen voor de 

leefbaarheid en woongenot van en in de wijk, maar 
worden beperkt door het ontbreken van extra 
capaciteit van jonge vrijwilligers. De organisatie van 
vele leuke evenementen is bedoeld om een stabiele 
basis te leggen voor integratie, saamhorigheid en 
verbondenheid onder de bewoners van Mensfort. 
Ondanks het nijpend tekort aan nieuwe frisse leden 
wil ik, namens het Dagelijks Bestuur van de 
Stichting Leefbaarheid Mensfort,  alle bewoners in 
onze wijk het allerbeste toewensen met een zalig 
Kerstfeest, begrip voor elkaar maar vooral een 
gezond 2013. 
In het afgelopen jaar hebben de vrijwilligers van de 
Stichting wederom hun best gedaan om het wonen 
en leven in onze wijk te verbeteren. Het komende 
jaar, vol nieuwe uitdagingen en voor het eerst een 
buurtcontract met de gemeente Eindhoven, willen 
wij opnieuw proberen leuke activiteiten te 
organiseren om samen met U onze wijk nòg leuker 
en leefbaarder te maken. Mag ik ook in het nieuwe 
jaar op ùw  “Mensfort interesse” rekenen? 
De voorzitter. 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in de Werf is komende tijd open op 
de dinsdagen 08 , 22 januari en 5 februari (dag van 
papier ophalen!!) van 10:00 tot 12:00 uur. 
U, als bewoner van Mensfort, bent van harte 
welkom om informatie te krijgen of te melden aan 
of van de meewerkende organisaties.  Woonbedrijf 
en Gemeente (vanaf 11:00 uur) is  aanwezig evenals 
de wijkbrigadier. (Hij in principe het eerste uur.)   
E-mail adres: steun.mensfort@gmail.com    
Website: http://leefbaarheidmensfort.nl/ 
Nationale voorleesdagen.  
De Nationale Voorleesdagen 
2013 vinden plaats van woensdag 
23 januari t/m zaterdag 2 
februari. Centraal staat het 
Prentenboek van het Jaar 2013: Nog 100 nachtjes 
slapen van Milja Praagman. 

Nieuwe website S.L.M. 
Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe 
website  www.leefbaarheidmensfort.nl   gezet? 
Voortaan kunt u hier ook  alle informatie vinden over 
het steunpunt en SLM, het laatste nieuws  uit de 
buurt en nog veel meer nuttige informatie. 
Waardebonnen. 
Ook in het jaar 2013 komt Mensfort in aanmerking 
voor het waardebonnensysteem. 
Dat betekent dat de Regiegroep initiatieven van 
wijkbewoners financieel mag ondersteunen. Dit 
systeem is bedoeld om een positieve bijdrage te 
leveren aan een prettige samenleving in de wijk. Een 
oproep dus aan diegene die wat wil organiseren voor 
zijn straat, buurt of flat, om zijn wensen kenbaar te 
maken via een aanvraagformulier aan de Regiegroep. 
Informatie bij het Dagelijks Bestuur.  
Sinterklaas in Mensfort 
De sinterklaasmiddag was heel gezellig. De Sint 
maakte zijn rondgang over het Judas Taddeus-
plein voordat hij naar de bibliotheek ging. Zo’n 60 
kinderen zongen de Sint daar toe en kregen een 
presentje, terwijl de Zwartepietenkapel op het 
plein het winkelende publiek vermaakte met hun 
vrolijke sinterklaasmuziek. Veel inwoners van 
Mensfort kwamen even een kijkje nemen. Een heel 
geslaagde bijdrage van S.L.M. aan de 
leefbaarheid! 

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.  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 en schrijven. Als je iets 
speciaals wil oefenen kun je dat ook vragen. 
Informatie bij Roos van der Zon, tel. 06-23657499.  
De redactie  en de bezorgers wensen alle lezers 
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Jeu de Boules in Mensfort. 
Zolang de weersomstandigheden het toelaten wordt 
elke donderdagmiddag om 14:00 uur jeu-de-boules 
gespeeld onder leiding van Louis Weekers op het 
binnenterrein 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 langs? 
Kika Kamp 2013 
Het KIKA Kamp voor de wijken Prinsejagt, 
Mensfort, Acht, Achtse Barrier en Meerhoven voor 
de leerlingen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen 
wordt volgend jaar gehouden van zondag 21 t/m 
vrijdag 26 juli 2013. Dit is de vierde week van de 
basisschoolvakantie.   
Voor inschrijvingen en nadere informatie kunt u 
contact opnemen met Willem-Jan Gielen, e-mail: 
kikaprinsejagt@hotmail.com,tel.nr. 06-23403790 
of bezoek de  internetpagina www.stichtingkika.nl. 
De medewerkers van KIKA Kamp wensen iedereen 
Prettige Feestdagen en een voorspoedig 2013 toe. 
Jongerencentrum de Energy 
Welzijn Eindhoven en het vadercomité El Mostakbel 
hebben de handen ineen gesloten om samen een 
nieuwjaarsreceptie te organiseren in jongeren-
centrum de Energy. Deze nieuwjaarsreceptie zal de 
vorm aannemen van een open dag, waarbij jong en 
oud welkom is. Op deze manier kunnen de bewoners 
van Mensfort te zien krijgen wat er allemaal te 
doen is in het jongerencentrum. Daarnaast willen wij 
ook graag de buurt nog beter leren kennen, dus 
twijfel niet en loop even binnen om een praatje te 
maken, een drankje en een hapje te doen. Voor de 
jeugd zullen er verschillende activiteiten te doen 
zijn. Deze nieuwjaarsreceptie vindt plaats op 
zaterdag 19 januari 2013 van 16.00 tot 20.00 uur. 
Heeft u vragen over deze dag, kom dan een keer 
langs bij het jongerencentrum of neem contact op 
met Joris Smeets (06-52740928), 
www.facebook.com/jc.deenergy. 
Fietsen met Mensfort 
In de maanden december, januari en februari zijn 
de weersomstandigheden doorgaans niet erg 

uitnodigend om een stukje te gaan 
fietsen. Daarom gaan de 
fietstochten in deze maanden niet 
door. We hopen in maart weer met 

een groep wijkbewoners op pad te kunnen gaan. U  
wordt via de Mensfort Info op de hoogte 
gehouden. 

Feestelijk kerstmenu wijkrestaurant In de Voortuin 
De decembermaand staat ook bij wijkrestaurant In 
de Voortuin in het teken van de feestdagen. Van 18 
t/m 21 december verwennen de koks hun gasten met 
een heerlijk viergangen kerstmenu. Met lekkere 
smaakcombinaties en verrassende ingrediënten. 
Je geniet tijdens het kerstdiner van een amuse van 
het huis, waarna je kunt kiezen uit twee voor-
gerechten en twee hoofdgerechten. Bijvoorbeeld  
een zacht gegaarde rundersucade of snoekbaars met 
een tomatensalsa. En voor gasten die het lastig 
vinden één lekker dessert te kiezen is er het grand 
dessert met verschillende huisgemaakte lekkernijen. 
Het kerstmenu kost 14,50 euro per persoon en 
reserveren is gewenst. Voor meer informatie over 
wijkrestaurant In de Voortuin kun je kijken op 
www.indevoortuin.nl.  
Kerstbusreis. 
Voor de busreis naar Valkenburg en Maastricht was 
veel belangstelling. Na een bezoek aan de 
kerstmarkt in de Gemeentegrot in Valkenburg werd 
Maastricht aangedaan, waar naast de kerstmarkt 
ook het winkelen een aanrader is.  Opnieuw een 
geslaagde dag voor onze wijk Mensfort. 

 Gratis yogales op 8 en 9 januari 
De hatha yoga lessen bij Anandamayi hebben als doel 
u fit te houden, maar vooral u te ontspannen en 
lichaam en geest in balans te brengen. Yoga heeft 
vele positieve uitwerkingen, zoals: verhoogde 
concentratie, stress verlagend, kalmerend en een 
betere doorbloeding. Elke dinsdag en woensdag 
van 20:00 - 21:30 zijn er lessen. De lessen van 
Anandamayi yoga  vinden vanaf januari plaats in de 
Werf. De lessen in week 2 op dinsdag 8 en woensdag 
9 januari van 20:00 - 21:30 zijn gratis en voor 
iedereen toegankelijk. De lessen worden gegeven in 
zaal 13 van de Werf, van der Werffstraat 14, 
Eindhoven. Wilt u meer informatie? Bezoek website: 
www.anandamayi.nl  of mail naar 
contact@anandamayi.nl 
Elke zondagmiddag film kijken.  
Zondag 13 januari 14:00 uur starten we met onze 
eerste filmmiddag. Vanaf dan kun je in de bibliotheek 
in De Witte Dame, Emmasingel  22,  elke 
zondagmiddag naar een mooie film komen kijken, 
zoals Foeksia de Miniheks, Winney the Pooh's most 
grand adventure, Sjakie en de chocoladefabriek, 
Mathilda , Minoes, of Abeltje, Reserveren: 
klantenservice@bibliotheekeindhoven.nl 
Toegang € 4,50 per kind (incl. glaasje drinken) 


