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De beste wensen voor 2016 

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 2016. 

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. 

De nieuwe organisatie van S.L.M. 

krijgt al meer en meer vorm. Nog 

steeds zoeken we vrijwilligers voor al onze  

activiteiten. Ook u kunt eens informeren of er iets 

voor u bij is . Dan kunt u zich daarvoor aanmelden.  

Het komende jaar, met het 20-jarige jubileum van 

S.L.M. zit ook weer vol nieuwe uitdagingen. Wij willen  

met uw hulp opnieuw proberen weer leuke activiteiten 

te organiseren om samen met U onze wijk nòg 

gezelliger, leefbaarder en veiliger te maken.  

De voorzitter.  

Nieuwjaarsreceptie Mensfort 

Evenals vorig jaar wil Stichting Leefbaarheid 

Mensfort samen met Lumens buurtwerk aan het begin 

van het nieuwe jaar alle wijkbewoners uitnodigen voor 

een gezellige bijeenkomst.  Die zal plaatsvinden op 

vrijdag 22 januari Van 19.30 uur tot 21.30 uur in ons 

wijkcentrum De Werf.  De bedoeling is dat we op 

informele wijze elkaar de beste wensen voor het 

nieuwe jaar kunnen overbrengen, onder het genot van 

een drankje en een hapje. Alle wijkbewoners  van jong 

tot oud willen we dan ook van harte uitnodigen om 

hierbij aanwezig te zijn. Om een prettig leefklimaat in 

onze wijk te bereiken is het belangrijk dat we elkaar 

beter leren kennen en wat is er dan gemakkelijker dan 

even aansluiten bij deze bijeenkomst. U kunt tussen 

de genoemde uren gewoon binnenwandelen bij De 

Werf, waar u welkom wordt geheten zult worden door 

de vrijwilligers van  het bestuur van de S.L.M. Brengt 

u gerust de buren mee!  

De redactie en alle vrijwillige bezorgers van 

Mensfort Info wensen iedereen prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2016 
 

 

20 jaar S.L.M.  

Het is intussen al weer 20 jaar geleden dat enkele 

mensen het initiatief namen de leefbaarheid en de 

veiligheid van Mensfort te verbeteren. Het bestuur 

vindt dat we deze verjaardag niet voorbij mogen laten 

gaan en wil dan ook iedereen uit de wijk graag 

ontmoeten op een feestelijke avond.  Daarom vragen 

we u nu al om de avond van  zaterdag 9 april in uw 

agenda vrij te houden. Zodra meer bekend is over de 

vorm waarin we dit feest willen vieren zult u dat zeker 

horen.  

Pakketzegels PLUS supermarkt 

Zoals ook vorig jaar kunt u bij de PLUS supermarkten 

sparen voor een levensmiddelenpakket. Veel 

wijkbewoners  doen er  inkopen, maar krijgen hun 

spaarkaart niet. Sommigen krijgen af en toe een 

zegeltje aangeboden en laten dit dan  maar zitten. 

Vorig jaar hebben we vanuit de wijk  voor twintig  

pakketten zegels ontvangen en daarmee twintig  

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 hun  kaart al vol is 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 
Kienen in de Werf 

Op woensdag 6 januari en woensdag 20 januari, 

aanvang 14:00 uur: Kienmiddag georganiseerd door 

KBO-afd. Judas Taddeus. Deze kienmiddagen worden 

gehouden in het wijkgebouw “De Werf”, Van der 

Werffstraat 14. 

Er zijn alleen geldprijzen.  Ook niet-leden of kieners 

buiten de wijk zijn van harte welkom. 

Open Emmaüskerk 

Vanaf 6 januari  is de Emmaüskerk aan de Barrierweg 

elke woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 

uur open. Die dagen bent u hartelijk welkom. om dan 

anderen ontmoeten, een gesprekje voeren of juist de 

stilte opzoeken, of gewoon eens een kijkje komen 

nemen. Er is geen vast programma. Gewoon gezellig 

samen zijn onder het genot van een kopje koffie.  



Bezoek ook onze website:       www.leefbaarheidmensfort.nl  

BiebMensfort 
Eerst even dit: in de informatiefolder ‘de Werf’ die 

onlangs bij u op de deurmat is gevallen staat op blz. 8 

het stukje ‘De Buurtbieb’. Hiermee wordt - natuurlijk 

– onze BiebMensfort bedoeld, maar wat lastiger is, is 

dat er een storende fout in kan staan betreffende 

onze openingstijden! We geven u daarom bij deze nog 

maar eens de enig juiste tijden: op dinsdagmorgen van 

10 uur tot 12 uur, op woensdagavond van 19 uur tot 20 

uur en op vrijdagmorgen van 10 uur tot 12 uur. Zoals in 

het novembernummer al aangegeven, hebben we in de 

laatste 2 weken van dit jaar een wijziging vanwege de 

feestdagen. In de weken 52 en 53 zijn we er alléén op 

de dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur. De woensdag- en 

vrijdagopening komen in die 2 weken dus te vervallen. 

Daarna is alles weer gewoon: 3 keer per week staan 

onze deuren dan wijd voor u open! We besluiten met u 

heel goede en zinvolle eindejaarsweken toe te wensen: 

een fijne Kerst en een geslaagde jaarwisseling. Voor 

het nieuwe jaar 2016 geven wij u onze beste wensen 

mee. Natuurlijk hopen we u allen ook in 2016 weer in 

goede gezondheid te mogen verwelkomen in onze 

BiebMensfort  waar we een prachtige collectie 

boeken hebben waar u uit kunt kiezen want het blijft 

een onomstotelijke waarheid: ‘Lezen is een feest!’ Tot 

ziens. 

Stichting Welzijn New Beginning 

Stichting Welzijn New Beginning  is een maatschap-

pelijke organisatie die mensen ondersteunt en 

begeleidt bij hun administratie, schulden of het 

aanvragen van toeslagen maar ook wanneer je op zoek 

bent naar taalles, naailes of fietsles dan ben je bij ons 

aan het juiste adres. Wij proberen zo laagdrempelig 

mogelijk te zijn en kijken naar wat jij nodig hebt. Heb 

je tijd over? En je wilt graag iets doen voor de ander 

dan kun je ook bij ons als vrijwilliger aan de slag. Elke 

maandag hebben wij een inloop op afspraak en op 

donderdag kun je tussen 14.00-15.30 uur  terecht met 

vragen op Thorvaldsenlaan 6. Voor meer informatie 

kun je ons telefonisch bereiken op maandag en 

donderdag tussen 13.00 en 17.00 op 0402826310 of 

per via stichtingnewbeginning@outlook.com. 

Decembermaand. 

Deze maand december is voor de vrijwilligers van 

stichting S.L.M. zoals elk jaar weer een drukke 

periode.  We kunnen terugkijken op een geslaagde 

Sinterklaasmiddag voor de jongere kinderen en twee 

leuke busreizen  op donderdag en op zaterdag naar de 

kerstmarkt in Oberhausen. Daarmee werd de wens van 

een  aantal mensen om de markt op een wat rustigere 

dag te bezoeken ingewilligd, al was de donderdagbus 

niet helemaal vol..  

Nederlandse les in de Werf 

Elke woensdagochtend van 9.00 – 11.30 uur  in 

wijkcentrum de Werf praten wij in het  

Nederlands over thema’s die de deelnemers leuk en 

interessant vinden. Wij oefenen ook met 

Nederlands lezen, schrijven en grammatica. 

Kosten: € 7,00 per les. Kom langs voor een gratis 

proefles! Informatie bij: Roos van der Zon, tel. 

06-23657499.  

Kerstmis in de Emmaüskerk 

Met Kerst zijn er diverse feestelijke activiteiten 

in de Emmaüskerk aan de Barrierweg: 

• Kinderkerstfeest (t/m basisschool) op 

woensdagmiddag 23 december van 14.30-

16.00 uur. Het thema is: ‘gewoon’ kerst. 

• Kerstnachtdienst op donderdag 24 

december van 21.30-22.30 uur, met 

aansluitend nog een gezellig samenzijn. 

• Speciale Kerstviering op 25 december om 

10.00 uur 

Iedereen is heel hartelijk welkom bij deze 

kerstvieringen.  We hopen dit bijzondere feest 

samen met u/jou te mogen vieren! 

Oliebollenactie jongerenreis Oekraïne  

Op 30 december van 14.00 tot 17.00 uur worden er bij 

de Emmaüskerk oliebollen gebakken voor een goed 

doel, namelijk een jongeren-hulpreis naar Oekraïne. U 

kunt vooraf een bestelling plaatsen via 

www.oliebollenjanoshi.nl of via een mail aan 

bestel@oliebollenjanoshi.nl. De prijs is € 7,50 euro 

voor 10 oliebollen of voor 5 appelbeignets. U bent 

natuurlijk ook van harte welkom om op 30 december 

een lekkere oliebol te komen eten. We hopen u dan te 

zien! 

Gymnastiekvereniging ARS houdt open lesweken 
In januari  opent gymnastiekvereniging ARS de deuren 

van de gymzaal aan de Hendrik Staetslaan (bij de 

Antoon Schellens school) voor 2 gratis proeflessen.  

Vanaf 7 januari 2016 starten onze lessen weer.  

Wij geven turnlessen voor meisjes 

vanaf 6 jaar op donderdag. 

17.30-18.30 uur meisjes 6-8 jaar 

18.30-19.30 uur meisjes 9-10 jaar 

19.30-20.30 uur meisjes 11 jaar en 

ouder. 

Onder deskundige leiding kunnen 

meisjes kennis maken met de turnsport. Meer 

informatie vindt U op onze website: 

www.gymnastiekvereniging-ars.nl of via het 

secretariaat 040-2446549   


