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De beste wensen voor 2015

Nieuw Spreekuur Wijkagent Mensfort.

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 2015.
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. Het Dagelijks Bestuur
doet een oproep aan de bewoners om
deel te nemen aan onze nieuwe Kadergroepen, dat
zijn kleine werkgroepjes met allerlei thema’s, zoals
cultuur veiligheid, communicatie, jeugd, praathuis,
sociaal, sport, etc etc. Als U met één van deze
thema’s een bepaalde binding hebt, kunt U zich
opgeven. Het komende jaar, vol nieuwe uitdagingen,
willen wij opnieuw proberen weer leuke activiteiten te
organiseren om samen met U onze wijk nòg gezelliger,
leefbaarder en veiliger te maken.
De voorzitter.

Met ingang van maandag 5 januari 2014 wordt een
politiespreekuur gehouden in de straatkamer aan het
Van Vianenpad 43 in Mensfort. Vanaf die datum ben ik
daar elke maandagavond tussen 19.30 uur en 20.30 uur
daar aanspreekbaar voor politiezaken. Dit om de
toegang tot de politie en mij als wijkagent zo
laagdrempelig mogelijk te houden. Het spreekuur is
dan
ook
voor
elke
wijkbewoner
bedoeld.
U kunt bij mij daar als wijkagent daar terecht voor de
meest uiteenlopende bewoner-politieaangelegenheden.
U kunt mij natuurlijk ook gewoon bellen of per email
een bericht sturen. Met vriendelijk groeten,
Henri Spaan, wijkagent Mensfort /Rapenland
09008844 of henri.spaan@politie.nl

Decembermaand.

Het bestuur van Stichting Leefbaarheid Mensfort
nodigt samen met Lumens in de buurt hierbij alle
wijkbewoners en allen die betrokken zijn bij de wijk
Mensfort uit voor de nieuwjaars-bijeenkomst in De
Werf op vrijdag 16 januari 2015 tussen 19.00 uur tot
21.00 uur. Iedereen uit de wijk Mensfort is welkom.
S.L.M. wil in een informele inloop graag alle
wijkbewoners, van jong tot oud ontmoeten maar
vooral de mogelijkheid bieden andere wijkbewoners te
leren kennen. S.L.M. zorgt samen met Lumens in de
buurt voor een hapje en een drankje. Ook als u verder
niet actief bent in de wijk bent u van harte welkom

De maand december is voor de stichting S.L.M. elk
jaar een drukke periode. Naast de gebruikelijke
vergaderingen zijn er ook enkele activiteiten. Zo is er
elk jaar de Sinterklaasmiddag, met bezoek van de Sint
voor alle kinderen uit de wijk. Jammer dat er dit keer
een aantal kinderen niet aanwezig kon zijn, maar de
aanwezige kinderen hebben zich erg vermaakt met de
Zwarte Pieten en hun spelletjes en de Sint had voor
alle kinderen die hun kleurplaat hadden ingeleverd een
cadeautje. Daarna is de jaarlijkse busreis naar de
kerstmarkt weer aan de beurt. Dit jaar hadden we als
bestemming Aken gekozen. Het aantal inschrijvingen
noopte ons ertoe met een grote en kleine bus te gaan.
De koffie met Limburgse vlaai was weer erg lekker en
na aankomst in Aken konden de deelnemers de
Kerstmarkt bezoeken of even winkelen in de mooie
winkelstraten. Precies op tijd kon de bus weer
vertrekken voor de terugreis. Iedereen was erg
tevreden.

Steunpunt Mensfort.

Fietsen met Mensfort

Ons Steunpunt in wijkcentrum de Werf is de volgende
maand geopend op dinsdag 06 januari (Wk 02) van
19:00 tot 21:00 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/

Elke dinsdag vertrekt om 13:00 uur bij de Werf de
fietsclub uit Mensfort voor een tocht van ongeveer 30
kilometer. Iedereen kan zo aansluiten om mee te
gaan, je hoeft je niet aan te melden Alleen bij slecht
weer (regen, sneeuw of kou) gaat de tocht niet door.

Nieuwjaarsreceptie Mensfort

Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

www.leefbaarheidmensfort.nl

Spreuk van de maand,Wij zijn stuk voor stuk engelen
met slechts één vleugel en we kunnen slechts vliegen
door elkaar te omhelzen .
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

BiebMensfort

Nieuwe website S.L.M.

In dit, alweer laatste, nummer van het jaar willen we u
allereerst
nog
even
herinneren
aan
de
openingsmomenten in de laatste 2 weken. We zijn er
dan alleen op dinsdag 23 december en op dinsdag 30
december, beide keren van 10 tot 12 uur. Sla uw slag
op deze twee data zodat u genoeg te lezen hebt
tussen de drukke bezigheden van de feestdagen door!
Als we terugkijken op ons eerste jaar als
BiebMensfort kunnen we niets anders zeggen dan
dat we heel, heel tevreden zijn. Tevreden over de
fraaie locatie, over de geweldige collectie boeken,
over de inzet van allen die bij BiebMensfort
betrokken zijn. Maar natuurlijk, last but not least, ook
en vooral over onze trouwe klanten. Over u dus! Want
wat zou BiebMensfort zijn zonder klanten, zonder
trouwe lezers die het helemaal met ons eens zijn:
“Lezen is een feest”? Helemaal niets natuurlijk, en
daarom willen wij u allen hartelijk danken voor uw
regelmatige komst naar onze eigen BiebMensfort en
we spreken de hoop uit dat we u in 2015 weer
terugzien en dat we nog veel meer klanten mogen
verwelkomen. We willen groeien, we willen laten zien
dat we er toe doen, dat we een heel goed alternatief
zijn voor het gesloten filiaal in onze wijk! Laat 2014
heel mooi voor u allemaal eindigen met een
sfeervolle Kerst en een ‘knallend’ oud-op-nieuw. Tot
in het nieuwe jaar 2015.

Hebt u inmiddels ook in uw favorieten de nieuwe
website www.leefbaarheidmensfort.nl gezet? Hier
vindt u ook alle informatie over het steunpunt en
SLM, het laatste nieuws uit de buurt en nog veel
meer. Zo kunt u de foto’s bekijken van de activiteiten
die door S.L.M. zijn georganiseerd, zoals de
sinterklaasmiddag voor de kinderen.

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?

Van de wijkagent,
Beste bewoners,
De laatste tijd komt het wat vaker voor. Niet alleen in
Mensfort maar door heel Eindhoven. De babbeltruc.
Vooral bij senioren wordt aan de woning aangebeld
met de meest uiteenlopende smoezen. "Mag ik een
glaasje water", "Ik heb autopech, mag ik even bellen,
ik ben van gasbedrijf. TNT, woonbedrijf etc". Het kan
zo gek niet zijn of het komt voor. De boodschap is
dus……. geloof niet iemand op zijn blauwe ogen en
vraag om legitimatie.
Als u die legitimatie uitgebreid bekijkt, kiest men
meestal eieren voor hun geld en is weg. En bij twijfel
vooral 0900-8844 bellen.
Met vriendelijke groet, HENRI SPAAN,wijkagent .
Een uitgave van de stichting Leefbaarheid Mensfort.

Turnen bij Gymnastiekvereniging ARS
Wekelijks geven wij gymnastiekles op donderdagavond
in de wijk Mensfort. Wij hebben verschillende
groepen namelijk:
- kleutergroepen 3 t/m 5 jaar voor jongens en meisjes
- meisjesgroepen vanaf 6 jaar
- jongensgroepen vanaf 6 jaar
- jong talent groep voor jongens en meisjes
- wedstrijdgroepen voor meisjes A en B en jongens
- brugklasgroep voor jongens en meisjes vanaf de
brugklas
- dames conditiegroep
Wilt U of Uw kinderen eens nader kennis maken met
Gymnastiek of Turnen, kijk dan voor meer informatie
op onze website: www.gymnastiekvereniging-ARS.nl of
bel een van de contact - personen: Mw. S. de Kraker
tel: 040- 2446549, Mw. J. v.d. Pas tel: 040- 2623049.

Spaaraktie PLUS supermarkt
Zoals ook vorig jaar kunt u bij de PLUS supermarkten
sparen voor een levensmiddelenpakket. Veel
wijkbewoners doen er hun inkopen, maar
krijgen hun spaarkaart niet vol. Vorig
jaar hebben we vanuit de wijk voor
vijf pakketten zegels ontvangen en
daarmee vijf gezinnen kunnen
verrassen. We hopen ook dit jaar weer een
aantal mensen blij te kunnen maken met pakketten
van zegels die anderen niet kunnen gebruiken omdat
hiun kaart al vol si of niet vol raakt. Als u
spaarpunten hebt en er anderen 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.

Op vakantie in de bungalow van het Rode Kruis
Heeft u beperkingen waardoor u niet zelfstandig op
vakantie kunt?
Informeer dan naar de mogelijkheden voor een
vakantieweek in de Rode Kruisbungalow in Someren.
T: 040-2443311 ( op maandag en woensdag van 8.00
tot 16.30 uur en op donderdag van 8.00 uur tot 12.00
uur).Email: vakantieprojecten@rodekruiseindhoven.nl
Website www. Rodekruisbungalow.nl
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

