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Kerstbusreis.
Vorige maand hebben we de busreis naar de
kerstmarkt al aangekondigd, waarbij zowel op
donderdag 10 als zaterdag 12 december een reis
gepland staat naar Oberhausen in Duitsland. Na de
inschrijving van 24 november zijn er nog enkele
plaatsen beschikbaar. Is de inschrijving u ontgaan,
dan kan dat nog als u snel reageert. Belt u dan zo
spoedig mogelijk met 2449938 om te kijken of er
nog plaatsen zijn. Na betaling kunt u dan alsnog mee.
Kosten zijn per persoon € 10,00 waarvoor u ook nog
koffie met gebak krijgt onderweg.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Voor alle bewoners van Mensfort organiseert S.L.M.
op vrijdag 22 januari 2016 een nieuwjaarsbijeenkomst.
De bedoeling is dat iedereen uit onze wijk de
gelegenheid krijgt kennis te maken met elkaar, dus
zeker ook diegenen die geen lid zijn van welke groep
of club dan ook. We nodigen dan ook graag iedereen
uit om vanaf 19.30 uur naar De Werf te komen en met
het bestuur van S.L.M. te klinken op het nieuwe jaar
onder het genot van een hapje en een drankje.
Basisschool Atalanta zoekt vrijwilligers
Om de woordenschat van kinderen op een speelse
wijze te vergroten is BS. Atalanta op zoek naar
vrijwilligers die op woensdagmiddag een uurtje
spelletjes willen doen met enkele kleuters. Daarmee
hopen zij te bereiken dat de kinderen onze taal beter
begrijpen. Als u precies wilt weten wat de bedoeling is
bel dan even met R.Slenders, tel. 040-8489221.
Levensmiddelenpakketten Plus supermarkt
Evenals vorig jaar geeft de Plus spaarzegels uit om te
sparen voor een levensmiddelenpakket. S.L.M. wil
evenals vorig jaar een oproep doen om zegels die u zelf
niet gebruikt vóór 30 januari in de brievenbus van de
redactie te bezorgen. S.L.M. bezorgt de pakketten dan
bij die wijkbewoners die dit goed kunnen gebruiken.
Speeltuintje Jacob Romanstraat.
Enkele omwonenden van dit speeltuintje ergeren zich
al enige tijd aan het achterstallige onderhoud,
waardoor het voor de kinderen minder aantrekkelijk
is. Daarom willen zij via een handtekeningenactie
proberen daar veranderingen in te krijgen. Mogelijk
staan deze actievoerders ook bij u op de stoep. Help
dan mee om de stem bij de gemeente te laten horen.
Een uitgave van de Stichting Leefbaarheid Mensfort.
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BiebMensfort
Nog een Sinterklaas en Kerstfeest en we mogen
2016 schrijven. Dit stukje van BiebMensfort Gaat
over de laatste weken.
Daarin zullen de
openingsmomenten anders zijn dan normaal. In week
52 zijn we alléén op dinsdag 22 december open, dus
niet op op woensdag 23 en vrijdag 25 december. Ook
in de week daarna kunt u alléén op dinsdag 29
december bij ons terecht. Op woensdag 30 december
en vrijdag 1 januari blijven de deuren dicht. Het is
handig en verstandig om deze data alvast op uw
kalender te noteren. Zorg dat u voor voldoende
leesvoer zorgt, want het zou jammer zijn als u niets
meer te lezen hebt met deze dagen omdat u de
openingstijden van de Bieb gemist hebt. . In het
volgende nummer maken we voor alle zekerheid nog ‘n
keer melding van deze wijzigingen. Tot die tijd kunt u
natuurlijk nog gewoon op de 3 vertrouwde momenten
bij ons terecht: op dinsdag en vrijdag van 10:00 tot
12:00 uur en op woensdag van 19:00 tot 20:00 uur en
maak hier vooral héél veel gebruik van, onder het
motto “Lezen is een feest”! We hopen nog steeds heel
veel nieuwe klanten in onze BiebMensfort te mogen
verwelkomen.
Filmavond
Niet naar de Pathé maar gewoon bij de Werf!
Kom kijken naar de bekroonde film:
INTOUCHABLES
Philippe, een Parijse miljonair met een dwarslaesie,
neemt de jonge, brutale Senegalees Driss aan als
persoonlijke verzorger. Twee volslagen tegenpolen
die
het
met
elkaar
moeten
rooien.
Voor iedereen vanaf 12 jaar. Op vrijdag 27 november
om 19.45 uur, einde om 22.00 uur (incl. pauze)
De entree is gratis en consumpties zijn aan de bar
verkrijgbaar.
Kerstactiviteit Mensfort
Evenals voorgaande jaren organiseren we op 18
december weer een leuke dag in de Bleijslaan. We
beginnen om 10.30 uur met een wandeling, gaan verder
met een lunch en kunnen dan weer een mooi
kerststukje maken. De inschrijvingsflyers met alle
informatie liggen weer klaar in de Werf. Haal op tijd
een inschrijfformulier en lever dit in. Voor meer
informatie bel dan even met Marijke 8431918 of
Marjet 2441497.
Redactieadres: van Norenburchstraat 41

Samen eten is gezelliger dan alleen
In de Emmaüskerk gaan we op 15 december weer
lekker koken. En elkaar als gasten weer gezellig
ontmoeten. De inloop is om 18.30 uur en om 19.00 uur
gaan we aan tafel. De kosten bedragen €5,00 per
persoon, na afloop te voldoen. Graag opgeven voor 11
december (bij kadejo@onsmail.nl of 0630169325),
maar vol is vol.
Kerstmarkt Mensfort
De Kerstman komt er weer bijna aan! Een tijd voor
gezelligheid, familie, lekker eten en natuurlijk
cadeautjes onder de boom. Op maandag 14 december
vind er een kerstmarkt plaats in wijkcentrum de
Werf. De markt zal om 13.30 uur openen en om 15.30
uur afgelopen zijn. Op deze kerstmarkt zullen
kraampjes aanwezig zijn met warme drankjes, allerlei
koopjes, zelfgemaakte kerststukjes, lekkernijen, een
wensboom en een speciale kerstboodschap vanuit de
Emmaüs kerk. Natuurlijk word er die dag gezorgd voor
muziek en een echte kerstsfeer. Er is natuurlijk maar
één iemand die kan zorgen dat de kerstsfeer compleet
is, namelijk de Kerstman! Die zal tijdens deze markt
aanwezig zijn om kinderen met liefde te ontvangen en
er zullen verschillende momenten zijn om met hem op
de foto te gaan. We hopen er een mooie Kerstmiddag
van te maken voor alle bewoners van Mensfort. Jong
en oud, iedereen is welkom! De toegang is gratis.
Oproep!!!! Heb jij een goed idee voor de Kerstmarkt of
gewoon zin om die dag mee te helpen? Neem dan
uiterlijk voor 6 november contact op Britte Bouhuys.
tel 0634349282 of britte-sporty@hotmail.com
Dievengilde dol op donker
Als de dagen korter worden, stijgt het aantal
inbraken. Als een huis ‘s avonds niet verlicht is, weet
een inbreker dat er niemand thuis is en kan hij
ongezien zijn slag slaan. Een goed verlichte omgeving
schrikt dieven af en voorkomt woninginbraken. Laat
bijvoorbeeld ook een lamp aan op de bovenverdieping.
Zorg ervoor dat het huis een bewoonde indruk maakt.
Verlichting met een tijdschakelaar maakt al een enorm
verschil. Een buitenlamp is ook belangrijk. Vooral bij
de deuren die vanaf de weg zichtbaar en bereikbaar
zijn dient de lamp het gezicht van de bezoekers te
verlichten. Zo ziet u of u de deur open kunt maken of
niet. Een beperkte maar gelijkmatige
verlichtingssterkte voldoet meestal. Goed licht zorgt
voor een beter signalement van de inbreker. De
meeste heterdaad-aanhoudingen door de politie zijn
te danken aan snelle alarmering via het nummer 112 in
combinatie met een goed signalement. Lampen maken
dus ook in dit geval een wereld van verschil. Kijk voor
meer tips om een woninginbraak te voorkomen op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Bezoek ook onze website:

Kerstmis in de Emmaüskerk
Met Kerst zijn er diverse feestelijke activiteiten
in de Emmaüskerk:
• Kerstviering voor senioren (70+) op 17 dec van
15.30-19.00 uur. Een gevarieerde middag met als
afsluiting een eenvoudig buffet . Aanmelden voor
27
november
bij
Martine
Dijkman
(hmboer@gmail.com
of 040-2213529). Indien
gewenst, kunt u worden opgehaald.
• Kinderkerstfeest
(t/m
basisschool)
op
woensdagmiddag 23 dec. van 14.30-16.00 uur. Het
thema is: ‘gewoon’ kerst.
• Kerstnachtdienst op donderdag 24 dec. van
21.30-22.30 uur, met aansluitend nog een gezellig
samenzijn.
• Speciale Kerstviering op 25 dec. om 10.00 uur
Iedereen is heel hartelijk welkom bij deze
kerstvieringen. We hopen dit bijzondere feest
samen met u/jou te mogen vieren!
Kienen in de Werf
Elke 1e en 3e woensdagmiddag van de maand, aanvang
2 uur, kienmiddag georganiseerd door de KBO afd.
Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden gehouden
in het wijkgebouw “De Werf”. Er zijn alleen
geldprijzen. Ook niet-leden of kieners van buiten de
wijk zijn van harte welkom!
Op de volgende dagen vindt dit kienen dit jaar nog
plaats:
Woensdag
18
november
en
2
december
(Sinterklaaskien) .
Programma Jongerencentrum de Energy
MAANDAG
09:00- 13:00 Werktuin 040
15.30 – 17.00 The pink ladys, € 0,50 voor deelname
19.00 – 22.30 Meidengroep 16+
DINSDAG
10.00 – 12.00 Bieb Mensfort
19.00 – 22.30 Kadergroep jongeren
WOENSDAG
10:00 -12:00 Dames vrijwilligersgroep
19.00 – 21.00 Bieb Mensfort
19.00 – 22.30 Kadergroep tieners
DONDERDAG
09:00- 13:00 Werktuin 040
10.00 – 11.30 Damesgroep
15.30 – 17.00 Mensfort kids, € 0,50 voor deelname
19:00 – 22:30 Meidengroep 16+
VRIJDAG
10.00 – 12.00 Bieb Mensfort
ZATERDAG
19.00 – 23.00 Kadergroep tieners
ZONDAG
09.00 – 14.00 Vadercomité El Mostakbel
19.00 – 23.00 Kadergroep

www.leefbaarheidmensfort.nl

