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Sinterklaas bezoekt Mensfort 
Op zaterdag 23 november zal Sinterklaas zoals hij dat 
elk jaar doet, ook weer een bezoek brengen aan 
Mensfort. Om 13.00 uur wordt hij verwacht op het 

Judas Taddeusplein, samen met zijn 
Pietenkapel. Daar zal hij een rondwandeling 
maken langs de winkels, waarna hij in De 
Energy de kinderen van 2 tot en met 8 
jaar uit Mensfort zal ontvangen die 
vooraf een kleurplaat hebben 
ingeleverd. De Zwarte Pieten Kapel zal 
intussen op het plein gezellige muziek 
ten gehore brengen. De Sint met zijn  
Zwarte Pieten blijven tot 14.30 uur en 

gaat dan weer naar andere kinderen. De kleurplaten 
kunnen vanaf 1 november worden afgehaald bij 
Coiffure Mensfort en tijdens openingstijden in de 
bibliotheek of worden gedownload van de site van 
S.L.M. (www.leefbaarheidmensfort.nl). Inleveren van 
de kleurplaten kan weer bij dezelfde zaken op het 
Judas Taddeusplein. Ook kunnen de kleurplaten in de 
brievenbus worden bezorgd op Judas Taddeusplein 
27. We hopen dat weer veel kinderen een mooie 
kleurplaat komen inleveren. Zwarte Piet zal daar de 
kleurplaten ophalen op 16 november, zodat voor de 
kinderen die een kleurplaat hebben ingeleverd door de 
pakjespiet gezorgd kan worden voor een cadeautje. 
Daarom is het belangrijk duidelijk de naam, het adres 
en de leeftijd op de kleurplaat te schrijven. 
Halloween 2013 
Al enkele jaren was het een traditie dat S.L.M. samen 
met de omliggende wijken eind oktober een 
Halloweentocht organiseerde in het park aan de 
Lieven de Keylaan. Helaas kan dat dit jaar niet 
doorgaan door diverse omstandigheden, waarvan de 
belangrijkste is dat enkele vrijwilligers uit de 
organisatie vooraf zijn weggevallen. De overblijvende 
vrijwilligers van deze werkgroep zagen geen kans alles 
goed geregeld te krijgen. Zij willen het alleen goed 
doen en anders niet. Jammer, maar we hopen voor 
volgend jaar weer voldoende nieuwe vrijwilligers te 
vinden die in het voorbereiden willen meewerken aan 
de organisatie. Dan zal het zeker weer een vervolg 
kunnen krijgen.  

Kerstbusreis naar Keulen 
De Stichting Leefbaarheid Mensfort organiseert ook  
dit jaar weer een kerstbusreis. Op zaterdag 14 
december gaan we naar de Kerstmarkt in Keulen 
(Duitsland). Alle bewoners van Mensfort kunnen 
hiervoor inschrijven, zolang er plaats is in de bus. 
Kosten per deelnemer bedragen € 10,00, te betalen 
bij de inschrijving.  Een kop koffie met vlaai is 
inbegrepen in dit bedrag. U kunt deze trip meemaken 
als u zich aanmeldt op de inschrijfdatum die in de 
volgende Info zal worden vermeld. Het aantal 
aanmeldingen zal moeten worden stopgezet als de bus 
vol is. U leest hierover meer in de volgende Mensfort 
Info.  
Seniorendag 2013. 
De seniorendag op 4 oktober is een succes geweest. 
Ongeveer 300 mensen bezochten De Werf, waar 
diverse verenigingen en instanties informatie 
verschaften over hun activiteiten vooral gericht op de 
senioren uit onze wijk. Enkele groepen gaven 
demonstraties  of workshops andere verzorgden een 
optreden in de grote zaal zoals Zanglust en de 
mondharmonicavereniging. Daarnaast zorgden enkele 
artiesten voor muzikale aankleding van de dag. Van 
veel bezoekers hoorden we terug dat het een 
geslaagde opzet was. 
Steunpunt Mensfort. 
Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is komende 
tijd open op dinsdag 29 oktober en dinsdag 12 
november.(dag van papier ophalen!!)  LET OP: als proef 
is de openingstijd op deze genoemde dagen veranderd 
naar 19:00 tot 21:00 uur. In de Mensfort info van 
november wordt medegedeeld welke dinsdag van de 
maand definitief naar de avonduren gaat. 
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/  
Spreuk van de maand 
Het is niet eenvoudig het geluk in jezelf te vinden, 
maar ergens anders vind je het zeker niet. 
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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. 
Koersbal in Mensfort. 
In de wintermaanden wordt elke donderdagmiddag 
om 14:00 uur koersbal gespeeld, i.p.v. jeu-de-boules,  
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?  
Fietsen met Mensfort 
Of we ook in november weer op de derde dinsdag gaan 
fietsen zal afhankelijk zijn van het weer. Als de 
weersomstandigheden goed zijn vertrekken we om 
12.30 uur vanaf De Werf. Tegen een beetje kou kan 
men zich wel kleden, maar bij regen is fietsen niet zo’n 
prettige tijdsbesteding. Iedereen die mee wil fietsen 
kan zich aansluiten. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
De laatste maanden bestaat de groep uit een tiental 
personen en dat mogen er best meer worden. Het gaat 
vooral om de gezelligheid en het bewegen. De hele rit 
zal ongeveer 30 kilometer  zijn en uiteraard is er 
onderweg tijd voor een kopje koffie dat u krijgt 
aangeboden.  Fietst u als het droog weer is ook gezellig 
mee op dinsdag 19 november? 
Mensfort wordt verkeersveiliger. 
Onze wijk zal binnenkort officieel een 30-
kilometerzone worden. Binnen afzienbare tijd zullen de 
borden aan de invalswegen worden geplaatst. Vanaf dat 
moment is het niet meer toegestaan harder te rijden 
dan 30 kilometer per uur binnen de grenzen van 
Mensfort. Dat biedt zeker aan kinderen en ouderen de 
mogelijkheid omwat rustiger over te steken, maar het 
weert ook de automobilisten die een sluipweggetje 
zoeken en dan via onze wijk sneller op hun bestemming 
willen komen door flink door te rijden. Verder wordt 
ook aan de Dr. Cuyperslaan gewerkt om de situatie te 
verbeteren : de rijbaan wordt wat versmald zodat niet 
meer kan worden ingehaald, de parkeervakken worden 
duidelijker aangegeven en de verkeerslichten bij de 
Barrierweg verdwijnen, waardoor men gedwongen 
wordt zelf uit te kijken. We hopen dat we de positieve 
uitwerking hiervan kunnen ervaren.  
Wist u... 
Dat S.L.M. dringend op zoek is naar vrijwilligers ?? 

Aldi  in Mensfort 
Op 30 oktober zal de opening plaatsvinden van de 
nieuwe Aldi supermarkt op het Judas Taddeusplein. 
Veel wijkbewoners hebben al laten weten dat zij dit 
een positieve ontwikkeling vinden. Iedereen in 
Mensfort kan nu weer terecht op het Judas 
Taddeusplein voor de wekelijkse boodschappen. Wij 
zijn  ervan overtuigd dat dit een eerste stap is in het 
verlevendigen van het plein.  
Bibliotheekfiliaal Mensfort. 
Na veel discussies in de gemeenteraad en binnen de 
leiding van de Bibliotheek Eindhoven is nu vastgesteld 
dat 30 november het filiaal aan de Jan Heijnslaan 
gesloten gaat worden. Voor het lenen van boeken 
kunnen de abonnees nu nog terecht in de 
hoofdvestiging in het centrum in de Witte Dame. 
Jammer voor onze wijk waarin de bibliotheek tijdens 
de openingstijden druk bezocht werd en op die wijze 
veel wijkbwewoners veel leesplezier heeft geboden.  

Bridgeclub Slem Hunters! 
Bridgeclub Slem Hunters zoekt nieuwe 
leden! En…. wie wil er nu geen lid worden 
van de gezelligste bridgeclub van 
Eindhoven, correctie, van de provincie 

Noord-Brabant????????????? 
Alle zittingen op woensdagmiddag van september t/m 
juni  in Wijkcentrum De Werf van 13.30 tot 16.30 u. 
Daarnaast drie drives: kerstdrive, paasdrive, 
vakantiedrive en om het bridgen  niet te verleren nog 
één zomerzitting in augustus . 
Kom gerust een keertje binnenwandelen bij De Werf 
om de sfeer te proeven! Deelname tot 1 januari 2014 
is gratis!!!! U bent altijd van harte welkom. Tot ziens..! 
Voor vragen: Secretariaat 040-2442918 of per email 
i.hooff@chello.nl 
Koffieconcert Da Capo ‘85 
Op zondag 17 november om 11.00 uur verzorgt Da 
Capo ’85 o.l.v. Ton Schepers een koffieconcert in De 
Werf met medewerking van ” Laura”, een zanggroep 
van wereldmuziek. De toegang is gratis en iedereen is 
welkom om te komen genieten van de muziek. Da Capo 
’85 is een accordeonorkest  dat wekelijks repeteert in 
De Werf en graag nieuwe leden wil verwelkomen en 
opleiden. Voor informatie tel. 040-2810602. 
Tentoonstelling konijnen en cavia’s 
Van vrijdag 22 november t/m zondag 24 november 
wordt in De Werf een grote tentoonstelling gehouden 
van vele rassen konijnen en cavia’s. De entree is gratis. 
Openingstijden vrijdag van 20.00 -22.00 uur, zaterdag 
van 11.00 -22.00 uur en zondag van 11.00 tot 16.30 uur. 


